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МИХАЙЛО ГРУШЕВСЬКИЙ: 
“Я ПОЧУВ СЕБЕ ЛІТЕРАТОРОМ”

Згадуючи через сорок літ появу у львівській газеті “Діло” за 1885 р. свого 
оповідання “Бех-аль-Джугур”, Михайло Грушевський з особливою емоційною 
чутливістю виповідає у спогаді “Як я був колись белетристом?” (1925) визна-
чальну роль Івана Нечуя-Левицького в його творчому становленні. Саме йому, 
“визначному українському письменникові”, який у тодішній літературній генерації 
посідав чільне місце, довірився юний літератор, надсилаючи під псевдонімом 
своє перше літературне досягнення — оповідання “Бех-аль-Джугур”. Тоді 
ж гімназист Михайло відкрив перед Іваном Семеновичем своє справжнє ім’я: 
“Я почув себе літератором. Я знайшов себе і свій шлях в житті”1.

Потреба в самовираженні проявилася в Михайла Грушевського рано 
і була зумовлена як і характером його натури, схильної до усамітнення 
з книгою та самозаглиблення, так і впливом батька-педагога, який наставляв 
дітей до сповідування високих ідеалів гуманності, добротворення, жер-
товності в ім’я свободи та справедливості. Дев’ятилітній Михайло подав 
на суд батька перший самостійний “твір” під назвою “Ріки Росії” — щось 
на зразок наукового реферату, написаного на основі вивчення географічного 
атласу. Про перші творчі проби Михайло Грушевський згадає у “Споминах”, 
намагаючись вияснити мотивації свого ще дитячого захоплення віршуванням, 
пориванням висловити на папері свої почуття, враження, переживання... 
Навчання в Тифліській гімназії, де не було жодного українця, жодної 
людини, з якою він міг би спілкуватися рідною мовою, повсякчасне усаміт-
нення, бо жив Михайло поза родиною, в пансіоні, маючи за найближчого 
сповідника власний “Щоденник”, цю внутрішню потребу в самовираженні 
утвердило остаточно.

Там, у Тифлісі, навчаючись із 1880 р. в гімназії, він напише свої перші 
прозові твори. Жанрова сцена (“quasi-гумористичні кисловодські діалоги”, 
за визначенням самого автора) “Современные мученики (Водяной разго-
вор)” була скомпонована в 1884 р. російською мовою і відзначалася доволі 
вправним творенням — через діалоги — характерів.

На п’ятий рік навчання в Михайла Грушевського зібралося багатенько 
поезій як російською, так і українською мовами, кілька з них він i надіслав 
на суд і пораду Іванові Нечую-Левицькому. Не сподівався письменник-почат-

1 Грушевський М. Як я був колись белетристом? / Грушевський М. Із літературної 
спадщини. — Нью-Йорк. Київ, 2000. — C. 130.



ною долею наслідування та переспівування російських поетів, з особливою 
емоційною чутливістю реагує на свої враження, почуття і переживання.

Говорити про довершеність та органічність поетичного стилю молодого Гру-
шевського не доводиться, однак емоційні смисли його поезій адекватні почуттям 
і настроям автора. Виражальні форми його поетичного сповідування традиційні, 
не відзначаються досконалістю та оригінальною образністю, проте доволі щиро 
передають певні почуттєві миттєвості. Врешті-решт, заради самопізнання й тво-
рилися ці поезії, які наповнені й сумнівами щодо наявності в нього поетичного 
дару (“Что я, поэт или писака жалкий?”), самокритичними оцінками (“Зачем 
мне не дала судьба таланта”), гострими інвективами на адресу своїх колег, друзів 
(“В уединении”), стилізаціями-переспівами українських дум, народних пісень 
(“Дума про військо Ігореве”, “Україна”, “З давнини”).

Ранні поезії Михайла Грушевського, писані російською і українською 
мовами, розкривають переживання вразливої душі і допомагають збаг-
нути розвиток його духовного світу. Відчувається схильність молодого 
поета до узагальнень філософського змісту, зокрема, прагнення усвідомити 
і визначити своє місце в цьому складному, наповненому гострими соціаль-
ними конфліктами суспільстві, знайти себе в незримому конфлікті сил добра 
і зла і заманіфестувати свої гуманістичні ідеали та національну позицію. “Я 
в душі був революціонером, рішився йти пробоєм проти усіх заборон і обме-
жень українського слова й життя, знав, що працюватиму не в російських 
університетських рамцях, а за кордоном, ніяких російських відзнак і лаврів 
не потребую, але свідомо нагинав себе до всякої всячини — тим більше, коли 
вона була для мене прикра, противна. Вона вимагала самовідречення — се те, 
що було мені потрібне”1, — згадував учений роки схоластичного навчання 
на історико-філологічному факультеті Київського університету. 

Ще в Тифлісі Михайло Грушевський через традиційну для матуристів “гру” 
з викраденням випускних тем не одержав золотої медалі за блискуче навчання, 
пережив глибоку моральну травму і відмовився від своїх честолюбних планів 
реалізувати свій творчий потенціал у літературі, “зломив перо белетриста”2. 
Та це не означало, що він припинив готувати себе до важкої праці “на ниві 
українського письменства, в інтересах українського життя”3 і що його передусім 
як прозаїка справді вражаючий успіх міг бути ним раціонально перекресле-
ний внаслідок цієї моральної катастрофи в Тифліській гімназії. Безперечно, 
Михайло Грушевський дорожив оцінкою I.С.Нечуя-Левицького4, йому було 

1 Грушевський М. Як я був колись белетристом? // Із літературної спадщини. — 
C. 131–132.

2 Там само. — C. 131.
3 Там само. — C. 127.
4 Нечуй-Левицький І. Зібрання творів: У 10 т. — К., 1968. — Т. 10. — 

С. 296–297, 300.

ківець, що авторитетний майстер слова так серйозно ним заопікується — буде 
редагувати його оповідання, даватиме професійні поради, рекомендуватиме 
до друку... Отож, і перша публікація — оповідання “Бех-аль-Джугур”, 
і друга — оповідання “Бідна дівчина”, написане влітку 1885 р., з’явилися 
друком у белетристичному збірнику “Степ” (1886), побачили світ завдяки 
пораді I. Нечуя-Левицького.

“Такий успіх піддав мені гадку, — згадував М.С.Грушевський, – 
що белетристика — се моє покликання: та сфера, в котрій я можу послу-
жити національному українському життю. Мені здавалося, що я знайшов 
себе як письменник і моя дорога стелиться передо мною ясно і виразисто”1.

Цілеспрямоване “вправлення” юного Михайла Грушевського “в україн-
ську літературну роботу”, “в процес українського писання” принесло йому 
щасливі миті оприлюднення творчих осягнень. Правда, поезії він не вельми 
охоче пропонував до друку — лише дві з них опублікувала львівська “Зоря” 
в 1892 р., ще одна “I знов мене самотність огорнула...” з’явилася в антології 
“Акорди” (1903). До цієї ж антології увійшов вірш “Не журись! За зимою 
весна...”, який вперше друкувався у “Зорі”.

Очевидно, М.Грушевський зважив на оцінку I.Нечуєм-Левицьким 
своїх ранніх поезій: “Вірші Ваші слабіші од прози. В їх нема скрізь роз-
міру; вони похожі на білі вірші або нагадують вольний розмір народних 
дум з часів козаччини”2, тому почав активно працювати над прозовими 
творами. Протягом 1884–1886 рр. він написав, крім сценки “Совре-
менные мученики (Водяной разговор)”, оповідання “Загублений вік”, 
“Німий свідок”, “Остатня кутя”, повість “Чужі й свої”, оповідання 
“Помагай Біг”, “Перехожі”, “Унтер-офіцер Трохим Скавучак”, “Св[ятий] 
Петро у турмі”, “Днинка”, “Бех-аль-Джугур”, “Бідна дівчина”, “Добра 
жінка” та ін. Іван Нечуй-Левицький радіє з успіхів молодого письмен-
ника, сповіщає, що в Галичині його примітили, “сказали, що з’явився 
правдивий талант”, і далі додає від себе: “У Вас талант правдивий, язик 
дуже плавкий, чистий...”3

Основний мотив, який рухав творчою діяльністю Михайла Грушевського, 
полягав у бажанні та необхідності “поділитися настроями, гадками, образами, 
які, — згадував пізніше письменник, — обсідали мене і не давали спокою, 
шукаючи свого вислову. Я не міг його дати ні в своїх наукових працях, ні в 
публіцистиці, — а вони не хотіли лишитись “зачиненими дітьми” моєї думки”4.

Творча діяльність М.Грушевського розпочиналася із щоденникових 
записів та перших поетичних рядків, у яких він сповідально, правда, з вираз-

1 Грушевський М. Як я був колись белетристом? // Із літературної спадщини. — C. 127.
2 Листування Михайла Грушевського. — C. 28.
3 Нечуй-Левицький I. Зібрання творів: У 10 т. — К., 1968. — Т. 10. — C. 302.
4 Грушевський М. Під зорями. — К., 1928. — C. 17.
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поета до узагальнень філософського змісту, зокрема, прагнення усвідомити 
і визначити своє місце в цьому складному, наповненому гострими соціаль-
ними конфліктами суспільстві, знайти себе в незримому конфлікті сил добра 
і зла і заманіфестувати свої гуманістичні ідеали та національну позицію. “Я 
в душі був революціонером, рішився йти пробоєм проти усіх заборон і обме-
жень українського слова й життя, знав, що працюватиму не в російських 
університетських рамцях, а за кордоном, ніяких російських відзнак і лаврів 
не потребую, але свідомо нагинав себе до всякої всячини — тим більше, коли 
вона була для мене прикра, противна. Вона вимагала самовідречення — се те, 
що було мені потрібне”1, — згадував учений роки схоластичного навчання 
на історико-філологічному факультеті Київського університету. 

Ще в Тифлісі Михайло Грушевський через традиційну для матуристів “гру” 
з викраденням випускних тем не одержав золотої медалі за блискуче навчання, 
пережив глибоку моральну травму і відмовився від своїх честолюбних планів 
реалізувати свій творчий потенціал у літературі, “зломив перо белетриста”2. 
Та це не означало, що він припинив готувати себе до важкої праці “на ниві 
українського письменства, в інтересах українського життя”3 і що його передусім 
як прозаїка справді вражаючий успіх міг бути ним раціонально перекресле-
ний внаслідок цієї моральної катастрофи в Тифліській гімназії. Безперечно, 
Михайло Грушевський дорожив оцінкою I.С.Нечуя-Левицького4, йому було 

1 Грушевський М. Як я був колись белетристом? // Із літературної спадщини. — 
C. 131–132.

2 Там само. — C. 131.
3 Там само. — C. 127.
4 Нечуй-Левицький І. Зібрання творів: У 10 т. — К., 1968. — Т. 10. — 

С. 296–297, 300.

ківець, що авторитетний майстер слова так серйозно ним заопікується — буде 
редагувати його оповідання, даватиме професійні поради, рекомендуватиме 
до друку... Отож, і перша публікація — оповідання “Бех-аль-Джугур”, 
і друга — оповідання “Бідна дівчина”, написане влітку 1885 р., з’явилися 
друком у белетристичному збірнику “Степ” (1886), побачили світ завдяки 
пораді I. Нечуя-Левицького.

“Такий успіх піддав мені гадку, — згадував М.С.Грушевський, – 
що белетристика — се моє покликання: та сфера, в котрій я можу послу-
жити національному українському життю. Мені здавалося, що я знайшов 
себе як письменник і моя дорога стелиться передо мною ясно і виразисто”1.

Цілеспрямоване “вправлення” юного Михайла Грушевського “в україн-
ську літературну роботу”, “в процес українського писання” принесло йому 
щасливі миті оприлюднення творчих осягнень. Правда, поезії він не вельми 
охоче пропонував до друку — лише дві з них опублікувала львівська “Зоря” 
в 1892 р., ще одна “I знов мене самотність огорнула...” з’явилася в антології 
“Акорди” (1903). До цієї ж антології увійшов вірш “Не журись! За зимою 
весна...”, який вперше друкувався у “Зорі”.

Очевидно, М.Грушевський зважив на оцінку I.Нечуєм-Левицьким 
своїх ранніх поезій: “Вірші Ваші слабіші од прози. В їх нема скрізь роз-
міру; вони похожі на білі вірші або нагадують вольний розмір народних 
дум з часів козаччини”2, тому почав активно працювати над прозовими 
творами. Протягом 1884–1886 рр. він написав, крім сценки “Совре-
менные мученики (Водяной разговор)”, оповідання “Загублений вік”, 
“Німий свідок”, “Остатня кутя”, повість “Чужі й свої”, оповідання 
“Помагай Біг”, “Перехожі”, “Унтер-офіцер Трохим Скавучак”, “Св[ятий] 
Петро у турмі”, “Днинка”, “Бех-аль-Джугур”, “Бідна дівчина”, “Добра 
жінка” та ін. Іван Нечуй-Левицький радіє з успіхів молодого письмен-
ника, сповіщає, що в Галичині його примітили, “сказали, що з’явився 
правдивий талант”, і далі додає від себе: “У Вас талант правдивий, язик 
дуже плавкий, чистий...”3

Основний мотив, який рухав творчою діяльністю Михайла Грушевського, 
полягав у бажанні та необхідності “поділитися настроями, гадками, образами, 
які, — згадував пізніше письменник, — обсідали мене і не давали спокою, 
шукаючи свого вислову. Я не міг його дати ні в своїх наукових працях, ні в 
публіцистиці, — а вони не хотіли лишитись “зачиненими дітьми” моєї думки”4.

Творча діяльність М.Грушевського розпочиналася із щоденникових 
записів та перших поетичних рядків, у яких він сповідально, правда, з вираз-

1 Грушевський М. Як я був колись белетристом? // Із літературної спадщини. — C. 127.
2 Листування Михайла Грушевського. — C. 28.
3 Нечуй-Левицький I. Зібрання творів: У 10 т. — К., 1968. — Т. 10. — C. 302.
4 Грушевський М. Під зорями. — К., 1928. — C. 17.

VI Михайло Грушевський:“Я почув себе літератором” Михайло Грушевський:“Я почув себе літератором” VII



Письменник тонко здійснює психоаналіз свого героя, відтворює атмос-
феру тогочасного середовища, глибинні порухи людської душі. На цю 
особливість поєднання традиційних і модерністських прийомів художнього 
зображення у прозі М.Грушевського звернув аналітичну увагу Любомир 
Пушак1, який узагальнив: “Аналіз таких творів письменника, як повість 
“Чужі й свої”, новела “Предок”, а також художніх нарисів “Ніч” і “На 
горах” дозволив зауважити не лише риси традиційного реалістичного письма, 
але й засоби модерністського вираження художнього світу. Повість “Чужі 
й свої” написана в реалістичній манері, проте можна зауважити, що окремі 
деталі цього твору мають риси модерністського письма. Натомість решту 
розглянутих творів слід зарахувати до модерністської течії з частковим 
вкрапленням реалістичного письма”2.

Безумовно, домінанта реалістичної манери осмислення людини та історії, 
людини і дійсності (цикл оповідань “З юних днів”) очевидна і закономірна. 
Особливо, коли зважити на те, що молодий письменник тяжів до пізнання 
історичних подій і постатей, намагаючись у художній формі “оживити”, 
“олюднити” яскраві факти, події, діячів минулого.

Для Михайла Грушевського було характерним ще з гімназійних літ 
аналітичне проникнення в суть і характер народного буття в історичному 
вимірі. Він прагне так художньо моделювати історичні події й ситуації, щоб 
“вивільнявся” із сухих архівних свідчень, із скупих літописних згадок живий 
голос історії. Там, у світі почуттів і жадань, надій і сподівань історичних діячів 
українського минулого, завдяки естетично реконструйованій реально-ір-
реальній історичній дійсності молодий літератор намагався віднайти знаки 
і смисли національного поступу свого народу. Згадаймо насамперед його 
оповідання “Розмова з Кривоносом”, “Ясновельможний сват”, “Біжниця 
в Зомемберґу”, “Історія синьйори Занети Альберіґо з Венеції” і, ясна річ, 
драматичні твори “Хмельницький в Переяславі” та “Ярослав Осмомисл”. 
На таку особливість історичної белетристики М.Грушевського звернула увагу 
Л.Старицька-Черняхівська, наголошуючи, що “М.Грушевський не тільки 
дає нам вірну історичну обстанову, він дає і вірну історичну психологію 
дієвих осіб, що найтрудніше...”3

Згодом, а саме в період творення “Історії України-Руси”, цей прийом 
образно-гіпотетичної реконструкції історичних подій учений свідомо застосо-
вуватиме для чіткішого увиразнення історичної істини та досягнення концеп-

1 Пушак Л. Традиційне і модерністське в художній прозі Михайла Грушевського. — 
Ukraińskie zbliźnia Literaturoznawcze. — Lublin, 2006. — S. 127–137.

2 Пушак Л. Михайло Грушевський — літератор. — W kręgu historii і kultury słowian 
wschodnich. Studia dedykowane profesorowi Stefanowi Kozakowi w 70 rocznicę urodzin. — 
Lublin, 2008. — S. 169.

3 Книгарь. — 1918. — № 15. — C. 898.

дуже приємно, що сам Іван Франко назвав його надзвичайно талановитим 
автором1 і згодом включив дві його поезії до антології “Акорди” (Львів, 
1903) — до числа 88 найкращих поетів пошевченківського періоду історії 
української літератури. 

Оповідання, повість “Чужі й свої”, драми “Хмельницький в Переяс-
лаві” та “Ярослав Осмомисл” засвідчували, що в особі Михайла Грушев-
ського визрівав самобутній український митець аналітико-інтелектуального 
плану, який тяжів до соціально-психологічного осягнення людського “я” 
в складних суперечностях думки і свідомості і наближався до психоана-
літичного “поглиблення” екзистенціальної проблеми сенсу і цінності люд-
ського буття. Ще за життя автора вийшли друком чотири збірки художніх 
творів М.Грушевського: “Оповідання” (Київ, 1904), “Sub divo” (Київ, 
1918), “З старих карток” (Київ, 1918), “Під зорями” (Харків, 1928). 
У Києві 1917 р. з’явилися окремими виданнями драми “Хмельницький 
в Переяславі” та “Ярослав Осмомисл”. Те, що на його літературні твори 
тоді зреагували прихильно Володимир Страшкевич, Людмила Стариць-
ка-Черняхівська, Микола Зеров2, а згодом вони стали об’єктом спеці-
альних досліджень з боку українських літературознавців, свідчить про 
доцільність визначення місця й ролі передусім прози М. Грушевського 
в історії української літератури. На цьому наголошує Микола Ільницький, 
обстоюючи тезу про можливість органічного “вживлення” його художньої 
прози “в процес оновлення української літератури в кінці ХIХ — на початку 
ХХ ст., в коло її основних ідей та мотивів”3.

З огляду на це чи не найдосконалішим прозовим твором Михайла 
Грушевського є повість “Чужі й свої”, яку схвально привітав I.Нечуй-Ле-
вицький, але яка тоді так і не була надрукована. Головний герой повісті — 
студент Київського університету Івась Комашинський прагне усвідомити 
себе, своє, як українського патріота, місце в навколишньому світі, глибоко 
переживає своє кохання до Катрі як особисту душевну драму і як розча-
рування внаслідок втрати ідейної подруги, з якою він замірявся вершити 
національні справи.

1 Франко Іван. [Рецензія на вид.] “Степ”. Херсонський белетристичний збірник // 
Франко І. Зібрання творів: У 50 т. — 1979. — Т. 27. — C. 115.

2 Див. детальніше: Шацька А. Становлення письменника; Бурлака Г. “Співи мої 
сумни — Йдете ви меж люде...”; Грушевський Михайло. Із літературної спадщини. — 
C. 124; Пеленський Є.-Ю. Михайло Грушевський як белетрист // Новий час. — Львів, 
1935. — № 222; Романенчук Б. Михайло Грушевський як письменник, літературний 
критик та історик літератури // Записки Наукового Товариства ім. Шевченка. — 1978. — 
Т. CXCVII. — C. 21–41; Iльницький М. Михайло Грушевський — белетрист // Михай-
ло Грушевський. Збірник наукових праць і матеріалів... — Львів, 1994. — C. 257–260.

3 Iльницький М. Михайло Грушевський — белетрист // Михайло Грушевський. 
Збірник наукових праць і матеріалів... — C. 260.
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Письменник тонко здійснює психоаналіз свого героя, відтворює атмос-
феру тогочасного середовища, глибинні порухи людської душі. На цю 
особливість поєднання традиційних і модерністських прийомів художнього 
зображення у прозі М.Грушевського звернув аналітичну увагу Любомир 
Пушак1, який узагальнив: “Аналіз таких творів письменника, як повість 
“Чужі й свої”, новела “Предок”, а також художніх нарисів “Ніч” і “На 
горах” дозволив зауважити не лише риси традиційного реалістичного письма, 
але й засоби модерністського вираження художнього світу. Повість “Чужі 
й свої” написана в реалістичній манері, проте можна зауважити, що окремі 
деталі цього твору мають риси модерністського письма. Натомість решту 
розглянутих творів слід зарахувати до модерністської течії з частковим 
вкрапленням реалістичного письма”2.

Безумовно, домінанта реалістичної манери осмислення людини та історії, 
людини і дійсності (цикл оповідань “З юних днів”) очевидна і закономірна. 
Особливо, коли зважити на те, що молодий письменник тяжів до пізнання 
історичних подій і постатей, намагаючись у художній формі “оживити”, 
“олюднити” яскраві факти, події, діячів минулого.

Для Михайла Грушевського було характерним ще з гімназійних літ 
аналітичне проникнення в суть і характер народного буття в історичному 
вимірі. Він прагне так художньо моделювати історичні події й ситуації, щоб 
“вивільнявся” із сухих архівних свідчень, із скупих літописних згадок живий 
голос історії. Там, у світі почуттів і жадань, надій і сподівань історичних діячів 
українського минулого, завдяки естетично реконструйованій реально-ір-
реальній історичній дійсності молодий літератор намагався віднайти знаки 
і смисли національного поступу свого народу. Згадаймо насамперед його 
оповідання “Розмова з Кривоносом”, “Ясновельможний сват”, “Біжниця 
в Зомемберґу”, “Історія синьйори Занети Альберіґо з Венеції” і, ясна річ, 
драматичні твори “Хмельницький в Переяславі” та “Ярослав Осмомисл”. 
На таку особливість історичної белетристики М.Грушевського звернула увагу 
Л.Старицька-Черняхівська, наголошуючи, що “М.Грушевський не тільки 
дає нам вірну історичну обстанову, він дає і вірну історичну психологію 
дієвих осіб, що найтрудніше...”3

Згодом, а саме в період творення “Історії України-Руси”, цей прийом 
образно-гіпотетичної реконструкції історичних подій учений свідомо застосо-
вуватиме для чіткішого увиразнення історичної істини та досягнення концеп-

1 Пушак Л. Традиційне і модерністське в художній прозі Михайла Грушевського. — 
Ukraińskie zbliźnia Literaturoznawcze. — Lublin, 2006. — S. 127–137.

2 Пушак Л. Михайло Грушевський — літератор. — W kręgu historii і kultury słowian 
wschodnich. Studia dedykowane profesorowi Stefanowi Kozakowi w 70 rocznicę urodzin. — 
Lublin, 2008. — S. 169.

3 Книгарь. — 1918. — № 15. — C. 898.

дуже приємно, що сам Іван Франко назвав його надзвичайно талановитим 
автором1 і згодом включив дві його поезії до антології “Акорди” (Львів, 
1903) — до числа 88 найкращих поетів пошевченківського періоду історії 
української літератури. 

Оповідання, повість “Чужі й свої”, драми “Хмельницький в Переяс-
лаві” та “Ярослав Осмомисл” засвідчували, що в особі Михайла Грушев-
ського визрівав самобутній український митець аналітико-інтелектуального 
плану, який тяжів до соціально-психологічного осягнення людського “я” 
в складних суперечностях думки і свідомості і наближався до психоана-
літичного “поглиблення” екзистенціальної проблеми сенсу і цінності люд-
ського буття. Ще за життя автора вийшли друком чотири збірки художніх 
творів М.Грушевського: “Оповідання” (Київ, 1904), “Sub divo” (Київ, 
1918), “З старих карток” (Київ, 1918), “Під зорями” (Харків, 1928). 
У Києві 1917 р. з’явилися окремими виданнями драми “Хмельницький 
в Переяславі” та “Ярослав Осмомисл”. Те, що на його літературні твори 
тоді зреагували прихильно Володимир Страшкевич, Людмила Стариць-
ка-Черняхівська, Микола Зеров2, а згодом вони стали об’єктом спеці-
альних досліджень з боку українських літературознавців, свідчить про 
доцільність визначення місця й ролі передусім прози М. Грушевського 
в історії української літератури. На цьому наголошує Микола Ільницький, 
обстоюючи тезу про можливість органічного “вживлення” його художньої 
прози “в процес оновлення української літератури в кінці ХIХ — на початку 
ХХ ст., в коло її основних ідей та мотивів”3.

З огляду на це чи не найдосконалішим прозовим твором Михайла 
Грушевського є повість “Чужі й свої”, яку схвально привітав I.Нечуй-Ле-
вицький, але яка тоді так і не була надрукована. Головний герой повісті — 
студент Київського університету Івась Комашинський прагне усвідомити 
себе, своє, як українського патріота, місце в навколишньому світі, глибоко 
переживає своє кохання до Катрі як особисту душевну драму і як розча-
рування внаслідок втрати ідейної подруги, з якою він замірявся вершити 
національні справи.

1 Франко Іван. [Рецензія на вид.] “Степ”. Херсонський белетристичний збірник // 
Франко І. Зібрання творів: У 50 т. — 1979. — Т. 27. — C. 115.

2 Див. детальніше: Шацька А. Становлення письменника; Бурлака Г. “Співи мої 
сумни — Йдете ви меж люде...”; Грушевський Михайло. Із літературної спадщини. — 
C. 124; Пеленський Є.-Ю. Михайло Грушевський як белетрист // Новий час. — Львів, 
1935. — № 222; Романенчук Б. Михайло Грушевський як письменник, літературний 
критик та історик літератури // Записки Наукового Товариства ім. Шевченка. — 1978. — 
Т. CXCVII. — C. 21–41; Iльницький М. Михайло Грушевський — белетрист // Михай-
ло Грушевський. Збірник наукових праць і матеріалів... — Львів, 1994. — C. 257–260.

3 Iльницький М. Михайло Грушевський — белетрист // Михайло Грушевський. 
Збірник наукових праць і матеріалів... — C. 260.
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земель у незалежній державі. Але здобуття й утвердження національної 
державності немислиме без культурного і національного відродження, без 
нагромадження духовної, ідейної, політичної і моральної енергії. А для цього 
слід знаходити й застосовувати такі засоби, прийоми, форми, за допомогою 
яких українська людина могла б національно самоусвідомитися, визначити 
своє місце в процесі боротьби за державну незалежність.

Своєрідним ідейно-естетичним інструментом самопробудження укра-
їнської людини можна вважати науково-популярну працю М.Грушевського 
“Культурно-національний рух на Україні в XVI–XVII віці”. У передмові 
до цієї книги він пояснює, з якою метою автор прокладає своєрідні доро-
ги-екскурси “в глибину старого життя”, чому прагне проникати в “найбільш 
глибокі, інтимні сфери” народного буття. Мета історика і культуролога 
полягала в тому, щоб відновити в самосвідомості “широких кругів нашого 
громадянства, і особливо його молодих паростей — нашої молодіжі”1 розі-
рваний колонізаторами ланцюг історичної пам’яті та єдності усіх поколінь, 
вселити у їхні почуття ідейно-духовний комплекс національної солідарності 
та зарядити ці почуття енергією оновлення, відродження України.

Роздумуючи в статті “Для ювілею Івана Котляревського” над вшану-
ванням століття нового українського письменства, Михайло Грушевський 
наголошує на необхідності проведення “урочистого святкування, такого 
святкування, яке б показало, що українська громада з погляду національної 
самосвідомості й культурного розвитку виросла за сі сто літ”.

Як бачимо, М.Грушевський розглядає розвиток національної літератури 
і культури під кутом зору їхнього впливу на піднесення національної сві-
домості, вивищення рівня культурного розвитку українського суспільства. 
Якщо поглянути на тематику і проблематику його літературно-критичних 
статей, рецензій, передмов, виступів, то стане очевидним оперативне реагу-
вання обсерватора на поточний літературний процес і прагнення привернути 
читацьку увагу до літературних новин як українських, так і російських, 
польських, французьких... У стилі та змісті цих публікацій і виступів відчу-
вається емоційна чутливість до вираження свого особистого, як українського 
інтелектуала, задоволення з приводу розширення національного культурного 
простору завдяки появі нових книг Івана Франка, Леся Мартовича, Марка 
Вовчка, Михайла Яцкова, Олександра Олеся, Наталі Кобринської, Осипа 
Маковея, Ольги Кобилянської, Марка Черемшини, Михайла Старицького.

Михайло Грушевський у своїх літературно-критичних статтях та рецензіях 
обстоював думку про те, що саме українська література повинна виконувати 
місію культурного й національного відродження України, що її обов’язок — 
зображувати визначальні в історичному поступі України події, віхи, постаті, 

1 Грушевський М. Культурно-національний рух на Україні в XVI–XVII віці. — 
Київ; Львів, 1912. — C. 2.

туальної повноти осмислення історичного поступу України. На цю характерну 
рису Грушевського-історика, який намагався “доуявити” розвиток історичної 
події, реконструювати логіку думок і вчинків історичних осіб, інтуїтивно від-
чути атмосферу часу, більше того — передбачити існування певного архівного 
джерела, яке в силу різних обставин не було йому відомим чи доступним, 
звернув увагу Іван Франко в рецензії на “Історію України-Руси”. Ці інтуїтивні 
прозріння та аналітичні передбачення Грушевського, наділеного від природи 
багатою творчою уявою, талантом образного мислення, Франка особливо 
приваблювали, бо таким значно виразніше проявленим даром творчо індивіду-
алізованого осмислення володів він сам. Зрозуміло, що в рецензії на “Історію 
України-Руси” Іван Франко пояснює, чому її автор змушений був “скрізь 
заповняти прогалини історичних відомостей своїми розумуваннями та комбі-
націями”1. Свою здатність до творчого роздумування та комбінування фактів 
і подій Михайло Грушевський цінував і намагався застосовувати не лише 
в літературній діяльності, але й у створенні ілюстрованої історії України 
та історії національно-культурного руху на Україні в ХVI–XVII ст. 

У передмові до першого видання “Ілюстрованої історії України” М.Гру-
шевський розповідає про свій давній задум — із 1905 р., часу настання певної 
свободи українського слова в Російській імперії, видати коротку популярну 
історію українського народу, — який і був втілений у 1907 р. під назвою 
“Про старі часи на Україні”. Та замір здійснити видання більшої, повнішої 
історії України не полишав ученого. “Хотів я дати громадянству нашому книгу, 
написану легко і приступно, оживлену образами минулого життя, уривками 
нашої старої творчості, нашої словесності і знимками цікавих предметів старого 
побуту, портретами давніх українських діячів, картами і планами вікопомних 
подій”2, — згадував письменник у цій передмові, написаній 1911 р.

Авторитетний учений, професор історії Львівського університету пише 
в легкій оповідній манері “Ілюстровану історію України” з особливою емо-
ційною довірливістю до майбутнього читача, який чекав, а в цьому автор 
не сумнівався, такого доступного для сприйняття викладу історичного 
буття рідного народу. Творчою домінантною спонукою в цьому процесі 
перетворення величезних історичних знань в оригінальну оповідну форму 
було бажання вченого-патріота подати читачеві широкі картини національ-
ного буття з позиції народного погляду в процесі формування наукового 
обґрунтування концепції національної історії. Михайло Грушевський бачив, 
що український народ розправляє плечі, готуючись довершити змагання 
за звільнення з-під колоніальної залежності, за об’єднання українських 

1 Франко Іван. Причинки до історії України-Руси // Франко І. Зібрання творів: 
У 50 т. — 1986. — Т. 47. — C. 450.

2 Грушевський М. Iлюстрована історія України. — Київ; Львів, 1913. Репринтне 
відтворення видання 1913 р. — К., 1990. — C. 3.

X Михайло Грушевський:“Я почув себе літератором” Михайло Грушевський:“Я почув себе літератором” XI
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наголошує на необхідності проведення “урочистого святкування, такого 
святкування, яке б показало, що українська громада з погляду національної 
самосвідомості й культурного розвитку виросла за сі сто літ”.

Як бачимо, М.Грушевський розглядає розвиток національної літератури 
і культури під кутом зору їхнього впливу на піднесення національної сві-
домості, вивищення рівня культурного розвитку українського суспільства. 
Якщо поглянути на тематику і проблематику його літературно-критичних 
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читацьку увагу до літературних новин як українських, так і російських, 
польських, французьких... У стилі та змісті цих публікацій і виступів відчу-
вається емоційна чутливість до вираження свого особистого, як українського 
інтелектуала, задоволення з приводу розширення національного культурного 
простору завдяки появі нових книг Івана Франка, Леся Мартовича, Марка 
Вовчка, Михайла Яцкова, Олександра Олеся, Наталі Кобринської, Осипа 
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Михайло Грушевський у своїх літературно-критичних статтях та рецензіях 
обстоював думку про те, що саме українська література повинна виконувати 
місію культурного й національного відродження України, що її обов’язок — 
зображувати визначальні в історичному поступі України події, віхи, постаті, 

1 Грушевський М. Культурно-національний рух на Україні в XVI–XVII віці. — 
Київ; Львів, 1912. — C. 2.

туальної повноти осмислення історичного поступу України. На цю характерну 
рису Грушевського-історика, який намагався “доуявити” розвиток історичної 
події, реконструювати логіку думок і вчинків історичних осіб, інтуїтивно від-
чути атмосферу часу, більше того — передбачити існування певного архівного 
джерела, яке в силу різних обставин не було йому відомим чи доступним, 
звернув увагу Іван Франко в рецензії на “Історію України-Руси”. Ці інтуїтивні 
прозріння та аналітичні передбачення Грушевського, наділеного від природи 
багатою творчою уявою, талантом образного мислення, Франка особливо 
приваблювали, бо таким значно виразніше проявленим даром творчо індивіду-
алізованого осмислення володів він сам. Зрозуміло, що в рецензії на “Історію 
України-Руси” Іван Франко пояснює, чому її автор змушений був “скрізь 
заповняти прогалини історичних відомостей своїми розумуваннями та комбі-
націями”1. Свою здатність до творчого роздумування та комбінування фактів 
і подій Михайло Грушевський цінував і намагався застосовувати не лише 
в літературній діяльності, але й у створенні ілюстрованої історії України 
та історії національно-культурного руху на Україні в ХVI–XVII ст. 

У передмові до першого видання “Ілюстрованої історії України” М.Гру-
шевський розповідає про свій давній задум — із 1905 р., часу настання певної 
свободи українського слова в Російській імперії, видати коротку популярну 
історію українського народу, — який і був втілений у 1907 р. під назвою 
“Про старі часи на Україні”. Та замір здійснити видання більшої, повнішої 
історії України не полишав ученого. “Хотів я дати громадянству нашому книгу, 
написану легко і приступно, оживлену образами минулого життя, уривками 
нашої старої творчості, нашої словесності і знимками цікавих предметів старого 
побуту, портретами давніх українських діячів, картами і планами вікопомних 
подій”2, — згадував письменник у цій передмові, написаній 1911 р.

Авторитетний учений, професор історії Львівського університету пише 
в легкій оповідній манері “Ілюстровану історію України” з особливою емо-
ційною довірливістю до майбутнього читача, який чекав, а в цьому автор 
не сумнівався, такого доступного для сприйняття викладу історичного 
буття рідного народу. Творчою домінантною спонукою в цьому процесі 
перетворення величезних історичних знань в оригінальну оповідну форму 
було бажання вченого-патріота подати читачеві широкі картини національ-
ного буття з позиції народного погляду в процесі формування наукового 
обґрунтування концепції національної історії. Михайло Грушевський бачив, 
що український народ розправляє плечі, готуючись довершити змагання 
за звільнення з-під колоніальної залежності, за об’єднання українських 

1 Франко Іван. Причинки до історії України-Руси // Франко І. Зібрання творів: 
У 50 т. — 1986. — Т. 47. — C. 450.

2 Грушевський М. Iлюстрована історія України. — Київ; Львів, 1913. Репринтне 
відтворення видання 1913 р. — К., 1990. — C. 3.
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ЩЕ ОДНА ГРАНЬ ТАЛАНТУ: 
Михайло Грушевський — літературний критик 

Серед багатоманітної творчої спадщини Михайла Грушевського, важ-
ливої насамперед для української історіографії, дещо губиться його літе-
ратурно-критична спадщина, а вона досить численна1. Як бачимо, зібранa 
в одному виданні, вона сформувала повноцінний том. 

Однак, при укладанні плану-проспекту цього тому виникло чимало питань, 
і головне — проблема композиції добірки. Первісний задум був — представити 
М.Грушевського не лише як літературного критика, але як літературознавця 
широкого профілю. У цьому випадку відкривати книжку мали б його статті 
й рецензії на теми фольклористики, адже логічно було б трактувати історію 
літератури в класичному розумінні, і першим етапом її розвитку вважати фоль-
клор (як це, до речі, робить і сам М.Грушевський у своїй “Історії української 
літератури”). Далі читач міг би ознайомитись із працями про давню літературу, 
нову і новітню — розділи, кожен з яких по-своєму цікавий. 

Стиль писань М.Грушевського з фольклористики і давньої літератури (в 
основному це ґрунтовні рецензії) становить своєрідний симбіоз історії та філо-
логії. У цих рецензіях на видання українських, російських та інших дослідників 
виявилася феноменальна ерудиція М.Грушевського, це властиве й іншим його 
працям. Тогочасні розвідки про давню літературу та фольклор мали дуже 
багато спільного з темами суто історичними. Не варто тут застановлятись над 
неоднозначним питанням: чи не був той етап розвитку науки, який відзначався 
такою своєрідною еклектикою, більш плідним для наукового поступу в цілому, 
ніж сучасна вузькорафінована спеціалізація науковців? Такі явища виникають 
не внаслідок якоїсь скороминущої моди, а як результат функціонування бага-
тих освітніх традицій, академічних (у широкому розумінні) шкіл. Поєднання 
в працях М.Грушевського глибоких історичних та філологічних знань і власного 

1 Тема “М.Грушевський — літературний критик” вже має свою дослідницьку лі-
тературу. Основні з цих праць: Романенчук Б. Михайло Грушевський як письменник, 
літературний критик та історик літератури // Записки НТШ. — 1978. — Т. СХСVІІ. — 
C. 21–41; Чорнописький М. Михайло Грушевський — літературний критик / Михайло 
Грушевський: Збірник наукових праць і матеріалів Міжнародної ювілейної конферен-
ції, присвяченої 125-й річниці від дня народження Михайла Грушевського. — Львів, 
1994. — C. 246–256; Мельник Я. Михайло Грушевський і літературно-критична 
думка в Галичині наприкінці ХІХ–початку ХХ ст. / Михайло Грушевський і Західна 
Україна: Доповіді і повідомлення наукової конференції у Львові 1994 р. — Л., 1995. — 
C. 183–188. Кожна з них містить цікаву інформацію, спостереження та висновки, однак 
тема настільки об’ємна, що не надається до повного висвітлення в окремій статті. Тому 
дозволимо собі долучитися до з’ясування заявленої теми.

піднімати свій голос проти антигуманного ладу і колоніального стану України 
та розчленування її земель.

Особливу увагу звертає М.Грушевський на творчість та культурологічну 
місію Івана Котляревського, Тараса Шевченка, Григорія Квітки-Основ’я-
ненка, Івана Франка, Лесі Українки, долучаючи до них нові й нові імена 
українських письменників, аби переконливіше передати складність змагань 
поглядів та ідей в умовах колоніального стану України й образним словом 
відкрити перед читачем драматизм боротьби за кращу долю української 
людини та наголосити на важливій місії літератури і мистецтва в пробудженні 
національної самосвідомості українців.

Так, у передмові до видання французькою мовою антології української 
поезії до половини ХІХ ст. “Українська література, її назва, розвій, періоди” 
Михайло Грушевський пише: “Здається, що безоглядна боротьба українського 
народу за своє право національного самоозначення вже переконала людей, 
не занадто упереджених, в реальності національних українських домагань. 
Що воля самого народу є первопричиною сього руху — політичного і інте-
лектуального, — а не якісь політичні химери. З тим і українська література 
дістає шанси заінтересувати непреокупованого європейця. Як вираз життя 
і аспірацій многолюдного, майже 40-мільйонного народу — другого по числу 
між слов’янами, має вона всяку підставу до сього — і завдяки оригінальним 
прикметам сього життя, звичаїв, ідеології, і завдяки чисто літературним 
вартостям української творчості”.

Художня і літературно-критична творчість видатного українського 
історика, громадського, політичного і державного діяча, соціолога, літе-
ратурознавця, публіциста, автора монументальних праць “Історія Украї-
ни-Руси” в десятьох томах та “Історія української літератури” в шістьох 
томах заслуговує на глибокий аналіз в її історичній та сучасній парадигмі, 
оскільки дає змогу виявити зародження і формування його ідейно-світо-
глядних позицій, естетичних принципів теоретико-методологічних підходів 
до творення історичних праць. А їхнє втілення через систему художніх 
образів, історіософських візій та літературознавчої теорії доцільно розгля-
дати у співвіднесенні за національним і європейським досвідом синтезу 
історичного, ідейно-естетичного та соціально-психологічного осягнення 
розвитку літератури, культури та національного буття українського народу.

Микола Жулинський
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ЩЕ ОДНА ГРАНЬ ТАЛАНТУ: 
Михайло Грушевський — літературний критик 

Серед багатоманітної творчої спадщини Михайла Грушевського, важ-
ливої насамперед для української історіографії, дещо губиться його літе-
ратурно-критична спадщина, а вона досить численна1. Як бачимо, зібранa 
в одному виданні, вона сформувала повноцінний том. 

Однак, при укладанні плану-проспекту цього тому виникло чимало питань, 
і головне — проблема композиції добірки. Первісний задум був — представити 
М.Грушевського не лише як літературного критика, але як літературознавця 
широкого профілю. У цьому випадку відкривати книжку мали б його статті 
й рецензії на теми фольклористики, адже логічно було б трактувати історію 
літератури в класичному розумінні, і першим етапом її розвитку вважати фоль-
клор (як це, до речі, робить і сам М.Грушевський у своїй “Історії української 
літератури”). Далі читач міг би ознайомитись із працями про давню літературу, 
нову і новітню — розділи, кожен з яких по-своєму цікавий. 

Стиль писань М.Грушевського з фольклористики і давньої літератури (в 
основному це ґрунтовні рецензії) становить своєрідний симбіоз історії та філо-
логії. У цих рецензіях на видання українських, російських та інших дослідників 
виявилася феноменальна ерудиція М.Грушевського, це властиве й іншим його 
працям. Тогочасні розвідки про давню літературу та фольклор мали дуже 
багато спільного з темами суто історичними. Не варто тут застановлятись над 
неоднозначним питанням: чи не був той етап розвитку науки, який відзначався 
такою своєрідною еклектикою, більш плідним для наукового поступу в цілому, 
ніж сучасна вузькорафінована спеціалізація науковців? Такі явища виникають 
не внаслідок якоїсь скороминущої моди, а як результат функціонування бага-
тих освітніх традицій, академічних (у широкому розумінні) шкіл. Поєднання 
в працях М.Грушевського глибоких історичних та філологічних знань і власного 

1 Тема “М.Грушевський — літературний критик” вже має свою дослідницьку лі-
тературу. Основні з цих праць: Романенчук Б. Михайло Грушевський як письменник, 
літературний критик та історик літератури // Записки НТШ. — 1978. — Т. СХСVІІ. — 
C. 21–41; Чорнописький М. Михайло Грушевський — літературний критик / Михайло 
Грушевський: Збірник наукових праць і матеріалів Міжнародної ювілейної конферен-
ції, присвяченої 125-й річниці від дня народження Михайла Грушевського. — Львів, 
1994. — C. 246–256; Мельник Я. Михайло Грушевський і літературно-критична 
думка в Галичині наприкінці ХІХ–початку ХХ ст. / Михайло Грушевський і Західна 
Україна: Доповіді і повідомлення наукової конференції у Львові 1994 р. — Л., 1995. — 
C. 183–188. Кожна з них містить цікаву інформацію, спостереження та висновки, однак 
тема настільки об’ємна, що не надається до повного висвітлення в окремій статті. Тому 
дозволимо собі долучитися до з’ясування заявленої теми.

піднімати свій голос проти антигуманного ладу і колоніального стану України 
та розчленування її земель.

Особливу увагу звертає М.Грушевський на творчість та культурологічну 
місію Івана Котляревського, Тараса Шевченка, Григорія Квітки-Основ’я-
ненка, Івана Франка, Лесі Українки, долучаючи до них нові й нові імена 
українських письменників, аби переконливіше передати складність змагань 
поглядів та ідей в умовах колоніального стану України й образним словом 
відкрити перед читачем драматизм боротьби за кращу долю української 
людини та наголосити на важливій місії літератури і мистецтва в пробудженні 
національної самосвідомості українців.

Так, у передмові до видання французькою мовою антології української 
поезії до половини ХІХ ст. “Українська література, її назва, розвій, періоди” 
Михайло Грушевський пише: “Здається, що безоглядна боротьба українського 
народу за своє право національного самоозначення вже переконала людей, 
не занадто упереджених, в реальності національних українських домагань. 
Що воля самого народу є первопричиною сього руху — політичного і інте-
лектуального, — а не якісь політичні химери. З тим і українська література 
дістає шанси заінтересувати непреокупованого європейця. Як вираз життя 
і аспірацій многолюдного, майже 40-мільйонного народу — другого по числу 
між слов’янами, має вона всяку підставу до сього — і завдяки оригінальним 
прикметам сього життя, звичаїв, ідеології, і завдяки чисто літературним 
вартостям української творчості”.

Художня і літературно-критична творчість видатного українського 
історика, громадського, політичного і державного діяча, соціолога, літе-
ратурознавця, публіциста, автора монументальних праць “Історія Украї-
ни-Руси” в десятьох томах та “Історія української літератури” в шістьох 
томах заслуговує на глибокий аналіз в її історичній та сучасній парадигмі, 
оскільки дає змогу виявити зародження і формування його ідейно-світо-
глядних позицій, естетичних принципів теоретико-методологічних підходів 
до творення історичних праць. А їхнє втілення через систему художніх 
образів, історіософських візій та літературознавчої теорії доцільно розгля-
дати у співвіднесенні за національним і європейським досвідом синтезу 
історичного, ідейно-естетичного та соціально-психологічного осягнення 
розвитку літератури, культури та національного буття українського народу.

Микола Жулинський
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літературі, прийшовши до висновку, що саме зародження і розвиток нової 
української літератури відіграли роль будителя народних мас, забезпечили 
національний розвиток суспільства. М.Грушевський закликав не забувати, 
що поряд з відомими літературними діячами працювали “лави робітників 
на інших полях”, вірних своїй совісті і національному обов’язку. Загалом 
цей виступ визначає методологічні підходи до розуміння українського істо-
рико-літературного процесу.

У нашому випадку редколегія видання вирішила потрактувати поняття 
“літературознавчі праці” значно вужче, тобто, як виступи про конкретний 
літературний твір, про певного письменника чи літературну подію, — власне 
як літературну критику. Тому в томі не знайдемо всіх названих вище тема-
тичних груп чи окремих статей: і фольклористичні дослідження, і рецензії 
та розвідки з давньої літератури, й історико-публіцистичні виступи на загаль-
нокультурологічні чи літературні теми увійшли або увійдуть до інших томів 
цього видання. Хоча робота над упорядкуванням такої вузькопрофільної 
книжки була не менш цікавою.

Вивчаючи обставини створення літературно-критичних публікацій  
М.Грушевського, зазначимо, що їх реалізації посприяли дві основні причини: 
суспільна потреба і зацікавлення самого автора. 

Ще в юнацькі роки, готуючись до літературної кар’єри, М.Грушевський 
ставив собі за мету не лише ознайомитись, а й “вивчити російсько-українську 
словесність”1. Як свідчать щоденникові записи, крім українських та російських 
письменників, молодий учений цікавився і європейськими класиками. Андер-
сен, Байрон, Бернс, Ґете, Діккенс, Доде, Жорж Санд, Шпільгаген — їхні 
твори читав юний Грушевський і пробував висловити свої враження в літера-
турно-критичних начерках, які одразу ж нотував у щоденнику.

Вже тоді, у віці 17–18 років, юнак розумів важливість літературної 
критики для розвитку літературного процесу. Ця необхідність пов’язана 
була з іншими загальнокультурними потребами, вирішення яких на той час 
у підросійській Україні майже повністю блокувала держава, і насамперед — 
існування україномовної періодики та книговидання. “От шкода, що в нас 
на Вкраїні нема вкраїнської часописі, без неї й письменство, здається, не піде 
добре ніколи, як слід. Є такі речі, що їх не збагнеш белетристикою, тут треба 
перо публіцистичне”2, — писав М.Грушевський до І.Нечуя-Левицького 
у 1885 р. На наш погляд, у цитованій фразі слова про публіцистику треба 

1 Грушевський М. Щоденниковий запис від 1 січня 1883 р. — Грушевський М. 
Із літературної спадщини. — Нью-Йорк; Київ, 2000. — C. 39.

2 Лист М.Грушевського до І.Нечуя-Левицького від 26 (14) травня 1885 р. / 
Листування Михайла Грушевського / Серія “Епістолярні джерела грушевськознав-
ства”. — Київ; Нью-Йорк; Париж; Львів; Торонто, 1997. — Т. 1 / Ред. Л.Винар, 
упор. Г.Бурлака. — C. 37.

оригінального погляду на широке коло проблем, обізнаність з історією питання 
і бібліографічними новинками на тему, що обговорюється, давало змогу не лише 
вичерпно проаналізувати поставлену проблему, але й визначити її подальше 
вивчення. Навіть перелік назв рецензованих М.Грушевським філологічних 
праць демонструє широкий обсяг і специфіку його зацікавлень. Крім короткого 
викладу і характеристики змісту рецензованих праць, узагальнюються також 
дослідження на цю тему, коротко оцінюються досягнення і прорахунки автора. 
Особливо пильну увагу М.Грушевського привертають епізоди, певним чином 
пов’язані з історією України. Кожна крупинка нової інформації, кожна влучна 
історична паралель викликають схвалення рецензента. Водночас ставлення 
авторів до українського питання також ніколи не проходило повз його увагу, 
а якщо воно було негативне, — повною мірою виявлявся хист М.Грушевсько-
го-публіциста.

Ще однією проблемою класифікації публікацій М.Грушевського є визна-
чення тієї грані, яка дала б змогу відокремити праці загальнокультуроло-
гічні від філологічних, а з іншого боку — праці історичного спрямування 
від історико-літературних. Часто означити таку “чистоту жанру” не дає 
змоги широта погляду автора на те чи інше питання. І саме ця ж авторська 
ерудиція надає більшої ваги його працям, виводячи їх за обмежені рамки 
окремої науки. Яскравим прикладом таких праць є публікації про Т.Шев-
ченка, або розвідка “В тридцяті роковини Куліша. Соціально-традиційні 
підоснови Кулішевої творчості” (Україна, 1927, кн. 1–2, C. 9–39). У ній 
М.Грушевський застосовує не літературознавчі, а історико-соціальні підходи, 
аналізуючи не лише літературну спадщину, а в цілому феномен П.Куліша 
як явища культури в контексті української історії. Таким чином, розвідка 
не належить до власне літературознавчих, але вона є знаковою для розу-
міння творчості П.Куліша. 

Історик літератури не може оминути і важливого виступу М.Грушев-
ського на науковій академії, присвяченій відзначенню 100-річного ювілею 
нової української літератури у 1898 р., — “Українсько-руське літературне 
відродження в історичнім розвої українсько-руського народу”1. Підкрес-
ливши велике значення появи друком перших частин “Енеїди” у 1798 р., 
доповідач детальніше зупинився на головному аспекті — особливій ролі 
літератури в житті українського народу. Головною тезою доповіді є твер-
дження, що: “Історія нашого літературного відродження є заразом історією 
нашого відродження національного й культурного; не часто літературі 
випадало таке важне значіння в житті народу... Слово вирятувало україн-
сько-руський нарід з видимої загибелі!”2 Автор коротко схарактеризував 
історичні обставини, які передували появі І.Котляревського в українській 

1 Грушевський М. Твори: У 50 т. — Львів, 2002. — Т. 1. — C. 111–116.
2 Там само. — C. 112.

XIV Ще одна грань таланту:Михайло Грушевський — літературний критик  Ще одна грань таланту:Михайло Грушевський — літературний критик  XV



літературі, прийшовши до висновку, що саме зародження і розвиток нової 
української літератури відіграли роль будителя народних мас, забезпечили 
національний розвиток суспільства. М.Грушевський закликав не забувати, 
що поряд з відомими літературними діячами працювали “лави робітників 
на інших полях”, вірних своїй совісті і національному обов’язку. Загалом 
цей виступ визначає методологічні підходи до розуміння українського істо-
рико-літературного процесу.

У нашому випадку редколегія видання вирішила потрактувати поняття 
“літературознавчі праці” значно вужче, тобто, як виступи про конкретний 
літературний твір, про певного письменника чи літературну подію, — власне 
як літературну критику. Тому в томі не знайдемо всіх названих вище тема-
тичних груп чи окремих статей: і фольклористичні дослідження, і рецензії 
та розвідки з давньої літератури, й історико-публіцистичні виступи на загаль-
нокультурологічні чи літературні теми увійшли або увійдуть до інших томів 
цього видання. Хоча робота над упорядкуванням такої вузькопрофільної 
книжки була не менш цікавою.

Вивчаючи обставини створення літературно-критичних публікацій  
М.Грушевського, зазначимо, що їх реалізації посприяли дві основні причини: 
суспільна потреба і зацікавлення самого автора. 

Ще в юнацькі роки, готуючись до літературної кар’єри, М.Грушевський 
ставив собі за мету не лише ознайомитись, а й “вивчити російсько-українську 
словесність”1. Як свідчать щоденникові записи, крім українських та російських 
письменників, молодий учений цікавився і європейськими класиками. Андер-
сен, Байрон, Бернс, Ґете, Діккенс, Доде, Жорж Санд, Шпільгаген — їхні 
твори читав юний Грушевський і пробував висловити свої враження в літера-
турно-критичних начерках, які одразу ж нотував у щоденнику.

Вже тоді, у віці 17–18 років, юнак розумів важливість літературної 
критики для розвитку літературного процесу. Ця необхідність пов’язана 
була з іншими загальнокультурними потребами, вирішення яких на той час 
у підросійській Україні майже повністю блокувала держава, і насамперед — 
існування україномовної періодики та книговидання. “От шкода, що в нас 
на Вкраїні нема вкраїнської часописі, без неї й письменство, здається, не піде 
добре ніколи, як слід. Є такі речі, що їх не збагнеш белетристикою, тут треба 
перо публіцистичне”2, — писав М.Грушевський до І.Нечуя-Левицького 
у 1885 р. На наш погляд, у цитованій фразі слова про публіцистику треба 

1 Грушевський М. Щоденниковий запис від 1 січня 1883 р. — Грушевський М. 
Із літературної спадщини. — Нью-Йорк; Київ, 2000. — C. 39.

2 Лист М.Грушевського до І.Нечуя-Левицького від 26 (14) травня 1885 р. / 
Листування Михайла Грушевського / Серія “Епістолярні джерела грушевськознав-
ства”. — Київ; Нью-Йорк; Париж; Львів; Торонто, 1997. — Т. 1 / Ред. Л.Винар, 
упор. Г.Бурлака. — C. 37.

оригінального погляду на широке коло проблем, обізнаність з історією питання 
і бібліографічними новинками на тему, що обговорюється, давало змогу не лише 
вичерпно проаналізувати поставлену проблему, але й визначити її подальше 
вивчення. Навіть перелік назв рецензованих М.Грушевським філологічних 
праць демонструє широкий обсяг і специфіку його зацікавлень. Крім короткого 
викладу і характеристики змісту рецензованих праць, узагальнюються також 
дослідження на цю тему, коротко оцінюються досягнення і прорахунки автора. 
Особливо пильну увагу М.Грушевського привертають епізоди, певним чином 
пов’язані з історією України. Кожна крупинка нової інформації, кожна влучна 
історична паралель викликають схвалення рецензента. Водночас ставлення 
авторів до українського питання також ніколи не проходило повз його увагу, 
а якщо воно було негативне, — повною мірою виявлявся хист М.Грушевсько-
го-публіциста.

Ще однією проблемою класифікації публікацій М.Грушевського є визна-
чення тієї грані, яка дала б змогу відокремити праці загальнокультуроло-
гічні від філологічних, а з іншого боку — праці історичного спрямування 
від історико-літературних. Часто означити таку “чистоту жанру” не дає 
змоги широта погляду автора на те чи інше питання. І саме ця ж авторська 
ерудиція надає більшої ваги його працям, виводячи їх за обмежені рамки 
окремої науки. Яскравим прикладом таких праць є публікації про Т.Шев-
ченка, або розвідка “В тридцяті роковини Куліша. Соціально-традиційні 
підоснови Кулішевої творчості” (Україна, 1927, кн. 1–2, C. 9–39). У ній 
М.Грушевський застосовує не літературознавчі, а історико-соціальні підходи, 
аналізуючи не лише літературну спадщину, а в цілому феномен П.Куліша 
як явища культури в контексті української історії. Таким чином, розвідка 
не належить до власне літературознавчих, але вона є знаковою для розу-
міння творчості П.Куліша. 

Історик літератури не може оминути і важливого виступу М.Грушев-
ського на науковій академії, присвяченій відзначенню 100-річного ювілею 
нової української літератури у 1898 р., — “Українсько-руське літературне 
відродження в історичнім розвої українсько-руського народу”1. Підкрес-
ливши велике значення появи друком перших частин “Енеїди” у 1798 р., 
доповідач детальніше зупинився на головному аспекті — особливій ролі 
літератури в житті українського народу. Головною тезою доповіді є твер-
дження, що: “Історія нашого літературного відродження є заразом історією 
нашого відродження національного й культурного; не часто літературі 
випадало таке важне значіння в житті народу... Слово вирятувало україн-
сько-руський нарід з видимої загибелі!”2 Автор коротко схарактеризував 
історичні обставини, які передували появі І.Котляревського в українській 

1 Грушевський М. Твори: У 50 т. — Львів, 2002. — Т. 1. — C. 111–116.
2 Там само. — C. 112.
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Наступні дві публікації М.Грушевського, потрактовані нами як літератур-
но-критичні, і за предметом, і за стилем викладу засвідчили, що їх написано 
зрілим, самодостатнім ученим-громадянином. Йдеться про велику статтю 
“Для ювілею Івана Котляревського” та гострополемічну нотатку “Дріб’язок 
з російського письменства” (обидві написані 1893 р.). У першій автор закли-
кає українське громадянство гідно підготуватись до сторіччя появи друком 
“Енеїди”, але робить це не голослівно, а посутньо. Стаття містить детально 
розроблений план глибокого історико-філологічного вивчення творчої спад-
щини зачинателя української літератури. Формулюючи своє бачення місця 
і ролі цього письменника, М.Грушевський пише: “Ґенеза творчої діяльності 
Котляревського єсть в значній мірі ґенеза українського націоналізму, й доки 
не вияснено буде його культурних і громадських обставин, того важного 
з погляду культурного розвитку нашого народу моменту, доти не можна 
буде докладно зрозуміти й того повороту в культурній історії нашої громади, 
провідником котрого був Котляревський”. З різних, найчастіше суб’єктив-
них, обставин ця влучна і по-своєму радикальна теза до сьогодні не знайшла 
безпосереднього розвитку в багатоманітній літературі про І.Котляревського. 

Нагадавши в загальних рисах історичне та сучасне значення творів 
І.Котляревського, М.Грушевський визначає по пунктах напрями роботи: 
створення детального, на підставі документів, життєпису письменника; 
збирання переказів сучасників; вивчення творів І.Котляревського з погляду 
їх ідейного змісту, а на цій підставі — з’ясування соціального, національного 
і культурного світогляду автора; вивчення культурно-громадських обста-
вин виникнення письменника; вплив на нього чужих літератур; еволюція 
І.Котляревського; сприймання його творів громадою; вплив Котляревського 
на українську літературу; вивчення мови І.Котляревського та його ролі 
у формуванні української літературної мови. Не менш важливими завдан-
нями є потреба талановитого ілюстрування, “докладного, артистичного, 
наукового видання писань”, увага до наукової підготовки тексту, потреба 
коментарів. Цей всебічно продуманий план не втратив своєї актуальності 
й досі. Крім того, він може слугувати схемою універсального алгоритму 
вивчення постаті будь-якого письменника.

Приводом для другого згаданого нами виступу в пресі — нотатки 
“Дріб’язок з російського письменства” — стала побіжна зневажлива фраза 
про українців, кинута російським письменником М.Лєсковим, який свого 
часу понад десять років жив у Києві. М.Грушевський з жалем констатував 
цей, на перший погляд, дріб’язковий факт як свідоцтво великодержавної 
зневаги до українства, шовіністичних поглядів, які, на диво, міцно вкорі-
нилися в середовищі російської інтелігенції. Він з болем говорить, що для 
російського інтелігента “український народ, його історія, культура, пись-
менство зосталися закритою книгою, — бо не було охоти заглянути до неї, 

розуміти ширше, ніж ми тлумачимо цей жанр. Автор, вочевидь, мав на увазі всі 
ті писання на культурологічні теми, які виходили поза межі художнього твору, 
тобто і літературну критику також. Інакше чому б він ставив у залежність від 
неї успішний розвиток белетристики? Зокрема, висловлена М.Грушевським 
потреба “пера публіцистичного” свідчить про змістові та естетичні вимоги 
до таких виступів, — активна громадянська позиція автора, національна 
заангажованість, жвавий стиль викладу. М.Грушевський не наголошує саме 
на потребі глибокого знання предмета обговорення, натомість для нього 
це завжди була незаперечна передумова, аксіома. Його літературно-критичні 
виступи дають змогу пересвідчитись, наскільки ґрунтовними були його знання 
з великого кола наук, і як доречно він їх використовував.

Своєрідним прологом до наступних літературно-критичних виступів 
можна вважати нотатки в щоденнику Грушевського-гімназиста (у цьому 
томі вони подані в “Додатках”) — спроби аналізу прочитаних творів, 
фахової оцінки письменницького продукту1. Ще помітна несамостійність 
деяких суджень, однак виразно виступають окремі риси, які згодом стануть 
типовими для Грушевського-критика: велика увага до сюжету, оцінювання 
ідеї твору з точки зору її суспільної корисності, намагання співвідносити 
висновки свого аналітичного процесу з реальним життям.

Першою публікацією М.Грушевського, яку можна віднести до філоло-
гічних, є “Малорусский театр” (“Терские областные ведомости”, 1888). 
На жаль, поки що це доводиться робити заочно, покладаючись лише 
на інформацію, подану І.Левицьким у бібліографії 1906 р.2, де зазначено, 
що предмет обговорення в публікації — гастролі українського театру (мабуть, 
у Владикавказі). Науковцям дотепер цей текст невідомий. Не заверши-
лись поки що успіхом і пошукові зусилля наших колег з Кубані. Той факт, 
що І. Левицький не вказав номера газети, де був уміщений цей матеріал, 
свідчить, що й сам відомий бібліограф, на жаль, не мав змоги de visu пере-
вірити інформацію.

З публікацій, які дійшли до нас і вміщені в цьому томі, найранішою 
є рецензія М.Грушевського на збірку байок Т.Зіньківського, видану 
1889 р. під псевдо “Цупкий”. Показовим є те, що публікація з’явилася 
без підпису автора на початку 1890 р. саме у львівській “Правді”, органі, 
керованім на той час О.Барвінським при близькій участі О.Кониського3.

1 Грушевський М. Із літературної спадщини... — C. 42–44. — Записи початку 
1883 р. з приводу романів Шпільгагена.

2 Реєстр наукових і літературних праць проф. М.Грушевського / Зладив І.Ем.
Левицький // Науковий збірник, присвячений проф. М.Грушевському: Збірник праць 
і бібліографія. — Львів, 1906. — C. 1.

3 До продукції М.Грушевського названу рецензію зараховуємо саме на підставі 
вищеназваного “Реєстру”. — C. 3.
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Наступні дві публікації М.Грушевського, потрактовані нами як літератур-
но-критичні, і за предметом, і за стилем викладу засвідчили, що їх написано 
зрілим, самодостатнім ученим-громадянином. Йдеться про велику статтю 
“Для ювілею Івана Котляревського” та гострополемічну нотатку “Дріб’язок 
з російського письменства” (обидві написані 1893 р.). У першій автор закли-
кає українське громадянство гідно підготуватись до сторіччя появи друком 
“Енеїди”, але робить це не голослівно, а посутньо. Стаття містить детально 
розроблений план глибокого історико-філологічного вивчення творчої спад-
щини зачинателя української літератури. Формулюючи своє бачення місця 
і ролі цього письменника, М.Грушевський пише: “Ґенеза творчої діяльності 
Котляревського єсть в значній мірі ґенеза українського націоналізму, й доки 
не вияснено буде його культурних і громадських обставин, того важного 
з погляду культурного розвитку нашого народу моменту, доти не можна 
буде докладно зрозуміти й того повороту в культурній історії нашої громади, 
провідником котрого був Котляревський”. З різних, найчастіше суб’єктив-
них, обставин ця влучна і по-своєму радикальна теза до сьогодні не знайшла 
безпосереднього розвитку в багатоманітній літературі про І.Котляревського. 

Нагадавши в загальних рисах історичне та сучасне значення творів 
І.Котляревського, М.Грушевський визначає по пунктах напрями роботи: 
створення детального, на підставі документів, життєпису письменника; 
збирання переказів сучасників; вивчення творів І.Котляревського з погляду 
їх ідейного змісту, а на цій підставі — з’ясування соціального, національного 
і культурного світогляду автора; вивчення культурно-громадських обста-
вин виникнення письменника; вплив на нього чужих літератур; еволюція 
І.Котляревського; сприймання його творів громадою; вплив Котляревського 
на українську літературу; вивчення мови І.Котляревського та його ролі 
у формуванні української літературної мови. Не менш важливими завдан-
нями є потреба талановитого ілюстрування, “докладного, артистичного, 
наукового видання писань”, увага до наукової підготовки тексту, потреба 
коментарів. Цей всебічно продуманий план не втратив своєї актуальності 
й досі. Крім того, він може слугувати схемою універсального алгоритму 
вивчення постаті будь-якого письменника.

Приводом для другого згаданого нами виступу в пресі — нотатки 
“Дріб’язок з російського письменства” — стала побіжна зневажлива фраза 
про українців, кинута російським письменником М.Лєсковим, який свого 
часу понад десять років жив у Києві. М.Грушевський з жалем констатував 
цей, на перший погляд, дріб’язковий факт як свідоцтво великодержавної 
зневаги до українства, шовіністичних поглядів, які, на диво, міцно вкорі-
нилися в середовищі російської інтелігенції. Він з болем говорить, що для 
російського інтелігента “український народ, його історія, культура, пись-
менство зосталися закритою книгою, — бо не було охоти заглянути до неї, 

розуміти ширше, ніж ми тлумачимо цей жанр. Автор, вочевидь, мав на увазі всі 
ті писання на культурологічні теми, які виходили поза межі художнього твору, 
тобто і літературну критику також. Інакше чому б він ставив у залежність від 
неї успішний розвиток белетристики? Зокрема, висловлена М.Грушевським 
потреба “пера публіцистичного” свідчить про змістові та естетичні вимоги 
до таких виступів, — активна громадянська позиція автора, національна 
заангажованість, жвавий стиль викладу. М.Грушевський не наголошує саме 
на потребі глибокого знання предмета обговорення, натомість для нього 
це завжди була незаперечна передумова, аксіома. Його літературно-критичні 
виступи дають змогу пересвідчитись, наскільки ґрунтовними були його знання 
з великого кола наук, і як доречно він їх використовував.

Своєрідним прологом до наступних літературно-критичних виступів 
можна вважати нотатки в щоденнику Грушевського-гімназиста (у цьому 
томі вони подані в “Додатках”) — спроби аналізу прочитаних творів, 
фахової оцінки письменницького продукту1. Ще помітна несамостійність 
деяких суджень, однак виразно виступають окремі риси, які згодом стануть 
типовими для Грушевського-критика: велика увага до сюжету, оцінювання 
ідеї твору з точки зору її суспільної корисності, намагання співвідносити 
висновки свого аналітичного процесу з реальним життям.

Першою публікацією М.Грушевського, яку можна віднести до філоло-
гічних, є “Малорусский театр” (“Терские областные ведомости”, 1888). 
На жаль, поки що це доводиться робити заочно, покладаючись лише 
на інформацію, подану І.Левицьким у бібліографії 1906 р.2, де зазначено, 
що предмет обговорення в публікації — гастролі українського театру (мабуть, 
у Владикавказі). Науковцям дотепер цей текст невідомий. Не заверши-
лись поки що успіхом і пошукові зусилля наших колег з Кубані. Той факт, 
що І. Левицький не вказав номера газети, де був уміщений цей матеріал, 
свідчить, що й сам відомий бібліограф, на жаль, не мав змоги de visu пере-
вірити інформацію.

З публікацій, які дійшли до нас і вміщені в цьому томі, найранішою 
є рецензія М.Грушевського на збірку байок Т.Зіньківського, видану 
1889 р. під псевдо “Цупкий”. Показовим є те, що публікація з’явилася 
без підпису автора на початку 1890 р. саме у львівській “Правді”, органі, 
керованім на той час О.Барвінським при близькій участі О.Кониського3.

1 Грушевський М. Із літературної спадщини... — C. 42–44. — Записи початку 
1883 р. з приводу романів Шпільгагена.

2 Реєстр наукових і літературних праць проф. М.Грушевського / Зладив І.Ем.
Левицький // Науковий збірник, присвячений проф. М.Грушевському: Збірник праць 
і бібліографія. — Львів, 1906. — C. 1.

3 До продукції М.Грушевського названу рецензію зараховуємо саме на підставі 
вищеназваного “Реєстру”. — C. 3.
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ською мовою1. Очевидно, обидва виступи мали резонанс у культурних 
колах Львова і, хоч були досить об’ємні, публікувалися в “Зорі” кількома 
подачами. До обговорення М.Грушевський підготував найновіші твори двох 
відомих польських авторів, які вже мали широке коло прихильників, у тому 
числі й у Львові, — їхня популярність давно вийшла за межі батьківщини. 
Пояснюючи вибір теми, доповідач зауважив: “Правда, наші відносини 
до польщини наслідком історичних і сучасних фактів виступають переважно 
в формах громадської й культурної боротьби, але се не виключає, а навіть 
побільшує той інтерес, який має для нас все видатніше в громадськім і куль-
турнім житті польськім, як, з другого боку, пильно слідимо за культурним 
життям іншої сусідньої й близької громади — російської”.

Подаючи у відчиті про Г.Сенкевича короткі відомості про творчий 
шлях автора, М.Грушевський не міг не згадати трилогію “Вогнем і мечем”, 
яка тенденційно висвітлювала події часів Хмельниччини і була дражливою 
темою для українців. Доповідач дипломатично згладив цю інформацію, хоча 
прозоро дав зрозуміти своє ставлення до гіпертрофованого “апофеозу давньої 
шляхти”. Об’єктом аналізу М.Грушевський вибрав романи “Без догмату” 
(1890) і “Родина Поланецьких” (1893), де центральними були психологічні 
проблеми становлення світогляду представників польської аристократії, 
насамперед у їхніх взаєминах з жіноцтвом. Виклад розгортає без поспіху, 
ґрунтовно, за чіткою схемою: загальна інформація про письменника, стислий 
виклад змісту твору одночасно з критичним коментуванням, підсумкові 
міркування та висновки. М.Грушевський також висловлює спостереження 
щодо форми викладу, композиції творів, їх “читабельності”. Порівнюючи 
два романи Г.Сенкевича, він пише, що в романі “Родина Поланецьких” 
письменник “...форму монолога перемінив на оповідання, ввів багато сторонніх 
фігур і основну тему прикрасив кількома побічними епізодами. Не знаю, 
чи не був він до того примушений смаком громади, судом над першим 
романом. Одначе мушу признати, що скільки роман виграв в цікавості 
щодо читання і як картина суспільства польського, програв він в композиції 
своїй”. Не забуваймо при цьому, що М.Грушевський висловлювався не лише 
як читач, але і як людина з певним письменницьким досвідом.

Окрім того, що в літературно-критичних статтях М.Грушевський подає 
власну оцінку описуваних подій і персонажів як складових частин літера-
турного твору, він, як правило, говорить також і про їх правдоподібність 
у реальному житті, про своє ставлення до них як до версії реальних подій. 
Такі уступи привертають увагу, адже нас цікавить не лише його літерату-
рознавча думка, але й громадянська позиція, життєва філософія. 

3 Можливо, тут дещо інша детермінованість: щоб вільно оволодіти польською мовою, 
яка фактично тоді панувала в Галичині, М.Грушевський багато читав творів польських 
письменників. А позаяк при цьому в нього виникало чимало цікавих думок і спостере-
жень, — він оформив їх у згаданих виступах.

познайомитися з великим народом, котрого він своїть, з котрим живе 250 літ 
укупі, матеріальними й духовними силами котрого він живиться й права 
на існування котрому він звичайно відрікає”.

М.Грушевський завжди дуже гостро відчував суспільну потребу й активно 
втручався в ситуацію, ділом підтверджуючи свою ж тезу про те, що “тут, 
як і у всяких початках усякого розвою, грає велику ролю енергія одиниць”1. 
Як тільки була змога, а нерідко й наперекір складним обставинам, намагався 
заповнити прогалини і власними зусиллями, і збираючи навколо себе громаду 
однодумців-сподвижників. Згодом йому вдалося реалізувати чимало своїх 
молодечих задумів саме у сфері культурного розвитку українського народу — 
низка вдалих наукових і літературних видавничих проектів, насамперед під 
егідою НТШ, заснування й успішне провадження “Літературно-наукового 
вістника”, редакторська діяльність та ін., а водночас — власна творча 
активність і як літературного критика, і як письменника.

Через багато років, пишучи “Переднє слово” до “Історії української 
літератури”, М.Грушевський зазначав: “Література українська і чужосто-
ронська не переставали бути предметом моїх занять весь сей час. Я ні на 
хвилю не переставав слідити за її новинами, поступами в її обробленні, 
багато віддавав часу реферуванню, критиці, бібліографії української 
і світової літератури та добирав головніший матеріал до своєї підручної 
бібліотеки”2.

Літературознавчі праці М.Грушевського написані в кількох жанрах, 
хоча, варто зауважити, не завжди їхні межі достатньо чіткі. Це оглядова 
стаття, літературний портрет, передмова чи післямова, рецензія на окремий 
твір, видання чи наукову працю, бібліографічні нотатки, некролог. Тема-
тика їх також різноманітна — від давнини до сучасності; крім української 
літератури, ще російська, польська, французька та ін. Здебільшого ці праці 
були підготовлені спеціально для “Літературно-наукового вістника” і публі-
кувалися там від першої книжки у 1898 р. до 1919 р. Розглянемо найбільш 
прикметні літературознавчі виступи М.Грушевського.

У перші роки свого львівського побуту вчений двічі виступив у міс-
цевому Клубі русинок. Теми виступів були досить несподівані, як на 
українського професора-історика: “Останні романи Генрика Сенкевича” 
і “Поступова Польща (три повісті Елізи Ожешкової)”. Вони свідчили 
про зацікавленість і компетентність доповідача в польській літературі, 
а також про його громадську активність, незашореність у рамках лише 
своєї університетської праці; зрештою, про те, що він вільно читає поль-

1 Грушевський М. Листи з-над Полтви. Лист перший / Грушевський М. Твори: 
У 50 т. — Львів, 2002. — Т. 1. — C. 140.

2 Грушевський М. Історія української літератури. — К., 1993. — Т. 1. — C. 38.
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ською мовою1. Очевидно, обидва виступи мали резонанс у культурних 
колах Львова і, хоч були досить об’ємні, публікувалися в “Зорі” кількома 
подачами. До обговорення М.Грушевський підготував найновіші твори двох 
відомих польських авторів, які вже мали широке коло прихильників, у тому 
числі й у Львові, — їхня популярність давно вийшла за межі батьківщини. 
Пояснюючи вибір теми, доповідач зауважив: “Правда, наші відносини 
до польщини наслідком історичних і сучасних фактів виступають переважно 
в формах громадської й культурної боротьби, але се не виключає, а навіть 
побільшує той інтерес, який має для нас все видатніше в громадськім і куль-
турнім житті польськім, як, з другого боку, пильно слідимо за культурним 
життям іншої сусідньої й близької громади — російської”.

Подаючи у відчиті про Г.Сенкевича короткі відомості про творчий 
шлях автора, М.Грушевський не міг не згадати трилогію “Вогнем і мечем”, 
яка тенденційно висвітлювала події часів Хмельниччини і була дражливою 
темою для українців. Доповідач дипломатично згладив цю інформацію, хоча 
прозоро дав зрозуміти своє ставлення до гіпертрофованого “апофеозу давньої 
шляхти”. Об’єктом аналізу М.Грушевський вибрав романи “Без догмату” 
(1890) і “Родина Поланецьких” (1893), де центральними були психологічні 
проблеми становлення світогляду представників польської аристократії, 
насамперед у їхніх взаєминах з жіноцтвом. Виклад розгортає без поспіху, 
ґрунтовно, за чіткою схемою: загальна інформація про письменника, стислий 
виклад змісту твору одночасно з критичним коментуванням, підсумкові 
міркування та висновки. М.Грушевський також висловлює спостереження 
щодо форми викладу, композиції творів, їх “читабельності”. Порівнюючи 
два романи Г.Сенкевича, він пише, що в романі “Родина Поланецьких” 
письменник “...форму монолога перемінив на оповідання, ввів багато сторонніх 
фігур і основну тему прикрасив кількома побічними епізодами. Не знаю, 
чи не був він до того примушений смаком громади, судом над першим 
романом. Одначе мушу признати, що скільки роман виграв в цікавості 
щодо читання і як картина суспільства польського, програв він в композиції 
своїй”. Не забуваймо при цьому, що М.Грушевський висловлювався не лише 
як читач, але і як людина з певним письменницьким досвідом.

Окрім того, що в літературно-критичних статтях М.Грушевський подає 
власну оцінку описуваних подій і персонажів як складових частин літера-
турного твору, він, як правило, говорить також і про їх правдоподібність 
у реальному житті, про своє ставлення до них як до версії реальних подій. 
Такі уступи привертають увагу, адже нас цікавить не лише його літерату-
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1 Грушевський М. Листи з-над Полтви. Лист перший / Грушевський М. Твори: 
У 50 т. — Львів, 2002. — Т. 1. — C. 140.

2 Грушевський М. Історія української літератури. — К., 1993. — Т. 1. — C. 38.
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на той час польських авторів. Скориставшись випробуваною композиційною 
схемою своєї праці, критик уже з перших абзаців за допомогою зіставлення 
основних мотивів і тем творчості Г.Сенкевича та Е.Ожешко визначає спе-
цифіку кожного. Визначальною ознакою таланту Г.Сенкевича він вважає 
художню майстерність: “Сенкевич передовсім артист. Провідні ідеї стоять 
в нього на другім плані, при тім сі провідні ідеї визначаються скорше консер-
вативним характером. У Ожешкової на першім плані виступає провідна ідея, 
при тім, як сказано вже, поступова, демократична”. Така особливість писань 
Е.Ожешко стала підставою для деяких критиків назвати її тенденційною 
письменницею. М.Грушевський звернув на це увагу і висловив свою позицію. 
Наводимо цитату, що стала фактично маніфестом М.Грушевського як літе-
ратурного критика: “Абсолютно безтенденційного утвору ми собі не можемо 
уявити, бо звівши то до можливого мінімуму, ми все знайдемо тенденцію 
певного вражіння на читача, і то навіть в утворах т. зв. чистої штуки: отже, 
розходиться лише про інтенсивність тієї тенденції, її більшу чи меншу свідо-
мість у автора, наостанку — таку чи іншу громадську її вартість; границею 
тенденційності буде естетичне вражіння: тенденція не повинна шкодити йому, 
для того не повинна укладатись в факти неможливі і не повинна, висовуючись 
на перший план, порушати ілюзію картини, інакше мети своєї вона не осягне: 
а стійність тенденції надає їй громадська корисність”.

Далі, приступаючи до безпосереднього аналізу творів, М.Грушевський 
керується цими теоретичними засадами і, хоч принагідно не оминає досить 
загальних естетичних оцінок (“у Ожешкової значний талант літературний 
заховує її від неестетичних збочень”), однак запевняє, що “найбільше нас 
інтересує громадський світогляд письменника”.

Попри те, що в названих двох працях автор вперше на повен голос заявив 
про себе як про цілком сформованого літературного критика, він також 
подав цікаві свідчення своїх поглядів на громадський устрій, співвідношення 
різних соціальних станів суспільства, на проблеми психології, виховання, 
родинного укладу, становища жінки в суспільстві. Таким чином, аналіз цих 
різнопланових творів став приводом для розмови, яка вийшла поза межі 
літературознавчого дискурсу. Отже, вже в перших великих літературознавчих 
виступах чітко визначилась творча манера Грушевського-критика, що стало 
відображенням найпопулярнішої у 60–90-ті роки ХІХ ст. у Центральній 
Європі філософії і практики позитивізму1. Цьому методові свого часу віддали 
належне П.Куліш, О.Кониський, М.Драгоманов, І.Франко, О.Маковей, 
хоча в кожного з них творча еволюція мала свою специфіку.

1 Гром’як р. Історія української літературної критики (від початків до кінця ХІХ 
століття). — Тернопіль, 1999. — C. 133. Зауважимо, що попри всю багатоманітність 
залученого в цьому дослідженні історико-літературного матеріалу і глибину його аналізу, 
автор згадує М.Грушевського лише як історика, видавця, історика літератури, але не як 
автора літературно-критичних публікацій.

З цього погляду в працях про польських письменників автор виразно 
висловив своє бачення становища жінки в суспільстві. Усім позитивним 
героїням Г.Сенкевича властиві непохитні віра в релігійні догмати, почуття 
родинного обов’язку, вони чуттєві, щирі, правдиві. Для другої, “безпринцип-
ної” групи жіноцтва одна мета життя — втіха, один страх — громадський 
осуд. “Не знаємо, чи то є вина автора, чи то дійсний факт, що польське 
жіноцтво укладається в таку нехитру схему і остається щодо ріжнородності 
характерів так позаду громади мужеської. Ідеалами вони бути ще не можуть. 
Віра і почуття обов’язку — речі дуже добрі, тільки се, властиво, форма, 
до якої треба змісту; такий зміст дає освіта й свідомість громадська. Сього 
в жіноцтві Сенкевича ми не помічаємо... Жінки сі не надаються до ролі 
товариша, спільника ідеалів, змагань і боротьби. І ми, милуючись тими 
гарними, поетичними постатями, пригадуємо собі фігури наших українських 
“непримиренних” в літературі і житті, що не вмирали, а боролись з життям, 
не терпіли, а робили”. Цю думку надалі не раз у різних варіантах знаходимо 
і в літературно-критичних, і в публіцистичних працях М.Грушевського. Гро-
мадська корисність, соціальна активність особи є для нього найголовнішими 
позитивними рисами індивіда.

Наприкінці праці про Г.Сенкевича М.Грушевський висловлює ще одне 
спостереження, дуже важливе для характеристики світогляду письменника 
та його провідних ідей. “У Сенкевича бринить злегенька месіяністична струна 
віри в виключну, вищу провіденціальну місію свого народу. Ми знаємо, 
що нема нації, в якої б сього не було; дужим націям воно шкодить, слабшим 
помагає в певній мірі... І як спільне се чуття всім народам, так спільна і дорога 
до життя, до оновлення — ясна і позбавлена всякого містицизму, дорога 
морального, розумного і економічного розвитку, розвою свободи і громад-
ської солідарності”. У цій розмові М.Грушевський не вважає за потрібне 
приховувати свою позицію як історика і громадянина-патріота. Предмет 
обговорення дав спокусливий привід для публіцистичного відступу, і критик 
охоче ним скористався.

Отже, аналізуючи літературний твір, М.Грушевський не уникає розмови 
про естетичні критерії, однак незрівнянно більшою його увагою користуються 
соціальні моменти в змісті. Як правило, вони стають визначальними при 
загальному оцінюванні літературного явища.

Такі ж основні засади і другої великої літературно-критичної розвідки — 
«Поступова Польща (повісті Елізи Ожешкової “Над Німаном”, “Два 
бігуни”, “Австральчик”)», в якій автор також вміло і доречно використовує 
порівняльні методи. У статті про Г.Сенкевича ми спостерігали деякі елементи 
цієї методики, коли критик співставляв два романи, порівнював Г.Сенкевича 
з Л.Толстим (наприклад, у сьомому розділі статті). Згодом він ширше вико-
ристовував компаративістику, залучаючи в коло порівнянь твори найвідоміших 
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на той час польських авторів. Скориставшись випробуваною композиційною 
схемою своєї праці, критик уже з перших абзаців за допомогою зіставлення 
основних мотивів і тем творчості Г.Сенкевича та Е.Ожешко визначає спе-
цифіку кожного. Визначальною ознакою таланту Г.Сенкевича він вважає 
художню майстерність: “Сенкевич передовсім артист. Провідні ідеї стоять 
в нього на другім плані, при тім сі провідні ідеї визначаються скорше консер-
вативним характером. У Ожешкової на першім плані виступає провідна ідея, 
при тім, як сказано вже, поступова, демократична”. Така особливість писань 
Е.Ожешко стала підставою для деяких критиків назвати її тенденційною 
письменницею. М.Грушевський звернув на це увагу і висловив свою позицію. 
Наводимо цитату, що стала фактично маніфестом М.Грушевського як літе-
ратурного критика: “Абсолютно безтенденційного утвору ми собі не можемо 
уявити, бо звівши то до можливого мінімуму, ми все знайдемо тенденцію 
певного вражіння на читача, і то навіть в утворах т. зв. чистої штуки: отже, 
розходиться лише про інтенсивність тієї тенденції, її більшу чи меншу свідо-
мість у автора, наостанку — таку чи іншу громадську її вартість; границею 
тенденційності буде естетичне вражіння: тенденція не повинна шкодити йому, 
для того не повинна укладатись в факти неможливі і не повинна, висовуючись 
на перший план, порушати ілюзію картини, інакше мети своєї вона не осягне: 
а стійність тенденції надає їй громадська корисність”.

Далі, приступаючи до безпосереднього аналізу творів, М.Грушевський 
керується цими теоретичними засадами і, хоч принагідно не оминає досить 
загальних естетичних оцінок (“у Ожешкової значний талант літературний 
заховує її від неестетичних збочень”), однак запевняє, що “найбільше нас 
інтересує громадський світогляд письменника”.

Попри те, що в названих двох працях автор вперше на повен голос заявив 
про себе як про цілком сформованого літературного критика, він також 
подав цікаві свідчення своїх поглядів на громадський устрій, співвідношення 
різних соціальних станів суспільства, на проблеми психології, виховання, 
родинного укладу, становища жінки в суспільстві. Таким чином, аналіз цих 
різнопланових творів став приводом для розмови, яка вийшла поза межі 
літературознавчого дискурсу. Отже, вже в перших великих літературознавчих 
виступах чітко визначилась творча манера Грушевського-критика, що стало 
відображенням найпопулярнішої у 60–90-ті роки ХІХ ст. у Центральній 
Європі філософії і практики позитивізму1. Цьому методові свого часу віддали 
належне П.Куліш, О.Кониський, М.Драгоманов, І.Франко, О.Маковей, 
хоча в кожного з них творча еволюція мала свою специфіку.

1 Гром’як р. Історія української літературної критики (від початків до кінця ХІХ 
століття). — Тернопіль, 1999. — C. 133. Зауважимо, що попри всю багатоманітність 
залученого в цьому дослідженні історико-літературного матеріалу і глибину його аналізу, 
автор згадує М.Грушевського лише як історика, видавця, історика літератури, але не як 
автора літературно-критичних публікацій.
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ної” групи жіноцтва одна мета життя — втіха, один страх — громадський 
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в жіноцтві Сенкевича ми не помічаємо... Жінки сі не надаються до ролі 
товариша, спільника ідеалів, змагань і боротьби. І ми, милуючись тими 
гарними, поетичними постатями, пригадуємо собі фігури наших українських 
“непримиренних” в літературі і житті, що не вмирали, а боролись з життям, 
не терпіли, а робили”. Цю думку надалі не раз у різних варіантах знаходимо 
і в літературно-критичних, і в публіцистичних працях М.Грушевського. Гро-
мадська корисність, соціальна активність особи є для нього найголовнішими 
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охоче ним скористався.
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про естетичні критерії, однак незрівнянно більшою його увагою користуються 
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життя багатьох верств галицької громади: інтелігенції, священиків, селянства. 
Аналізуючи її оповідання “Пані Шуминська” (інша назва “Дух часу”), кри-
тик полемізує з Г.Цеглинським1, який дорікав авторці за недостатню повагу 
до традицій та викривлене зображення нових суспільних тенденцій. М.Гру-
шевський стає на захист письменниці, аргументуючи свої докази і фактами 
з її біографії, і власним життєвим досвідом: «Скільки я встиг познайомитись 
з галицьким життям, сі добрі старі часи змальовані авторкою незвичайно 
вірно; правдою дише з самого оповідання, з сих незвичайно характерних 
деталів, розкиданих по дорозі, при тім — змальовані з незвичайною симпа-
тією до сеї самої “бувальщини”, а заразом без усякої ідеалізації, без усяких 
сентиментальних зітхань по добрих старих часах. Вирісши сама в попівській 
родині, бувши сама попадянкою “з діда-прадіда”, п. Кобринська занадто 
добре знала сю бувальщину, щоб виступити проти неї суворим суддею, хоч 
сама вона стояла по стороні тих молодих, того “духа часу”».

Судячи з листування, М.Грушевський працював над цією статтею три-
валий час (основний масив листів — з лютого 1899 р., а остаточний текст 
літературного портрета датований 15 (27) листопада того ж року). Саме 
відповідаючи на його запит, Н.Кобринська відтворила хронологію написання 
своїх творів, пояснила обставини створення кількох оповідань. Зокрема, в листі 
від 21 лютого вона писала: “На одно єще хотілабим звернути, шановний 
Пане Професоре, увагу — а то на артистичну сторону моїх творінь. Чую, 
що якбисьте мені відмовили артизму, то убилибисьте мене на віки. Робіть, 
однак, як хочете, увзглядніть лише одну мою просьбу, а то: порівняйте мене 
в дусі з инчими нашими писателями, — а може тогди я не найгірше вийду”2. 
Хоча її письменницький досвід уже був чималим, — її твори отримали 
і певне читацьке визнання, і схвалення критики, — Н.Кобринська, як можна 
зрозуміти з цього уривка, не мала певності щодо художньої вартості своїх 
творів, ставлячи перед собою дуже високі естетичні вимоги, і трохи потер-
пала, віддаючи їх на суд такого авторитетного поціновувача. М.Грушевський, 
як ми вже згадували, досить часто послуговувався в літературно-критичних 
статтях компаративістичними прийомами, однак цього разу він не згадував 
сучасних українських письменників. Натомість, пильніше ознайомившись 
з новими тенденціями у творчості авторки, яка в художніх пошуках пробувала 
поглибити або відійти від суто реалістичної манери, провів цікаву паралель 
з творчістю І.Тургенєва. Аналіз її новіших оповідань “Душа”, “Омен”, 
“Св. Миколай” привів критика до висновку, що “хоч які психологічні здіб-
ності показала авторка, сі образки їй не вдалися, хоч і інтересні деякими 
щасливими обсерваціями і як сама проба — ввести сей мотив у нашу сучасну 

1 Г.Ц.[Цеглинський Г.] Перший вінок. Жіночий альманах, виданий коштом і заходом 
Наталі Кобринської і Олени Пчілки. Львів, 1887: Рец. // Зоря. — 1887. — Ч. 17, 18.

2 ЦДІАК України. — Ф. 1235. — Оп. 1. — Спр. 532. — Арк. 8 зв. — 9.

У наступних літературно-критичних виступах М.Грушевський в основному 
дотримувався засадничих принципів позитивізму. Його праці привертали увагу 
читачів, і на це було кілька причин. Перша, і головна — роль автора в суспіль-
ному житті, його великий авторитет. Глибокі знання і громадська впливовість 
М.Грушевського були незаперечними. Хоч, звичайно, в нього були і друзі, 
і вороги, однак усіх цікавила його думка. Другою причиною можна вважати 
високий рівень фаховості його публікацій, — це стосується всіх галузей науки, 
в яких він виступав. Третім фактором помітності літературно-критичних висту-
пів М.Грушевського в тогочасному культурному житті стала його виваженість, 
толерантність, щире прагнення до справедливості в оцінках. Хоча цей останній 
момент фактично не може бути детермінованим, і його розуміння вимагає якомога 
повнішого врахування багатьох реальних історичних обставин.

Ілюстрацією сказаного може стати літературний портрет “Наталія 
Кобринська” — його текст й історія написання. Довідавшись про намір  
М.Грушевського підготувати таку статтю, Н.Кобринська в листі від 17 лютого 
1899 р. писала йому: “Я несказанно рада, що Ви, Пане Професор, а не хто 
другий, хочете про мене писати. Се з кождого боку знаменне: перше — Ваша 
фірма, друге — знайомство, третє, о тілько моглам пізнати, — Ви одні 
не маєте до мене ніяких упереджень з причин жіночого питання і загальної 
засади поглядів своїх...”1

У статті про Н.Кобринську М.Грушевський приділив велику увагу 
біографічній інформації, адже справедливо вважав, що творчість письмен-
ниці безпосередньо пов’язана з її долею, навіть можливо, родинна трагедія 
зумовила її творчу активність. У переліку праць називає критик і публіцис-
тичні виступи Н.Кобринської, які виразно характеризували її громадську 
діяльність. Однак, аналізуючи літературні писання, він чітко визначає 
предмет обговорення — публіковані на той час літературні твори, “все 
інше інтересує нас лише остільки, оскільки може служити для пояснення 
белетристичної творчості авторки”.

М.Грушевський загалом високо оцінює творчість Н.Кобринської2, відзна-
чаючи художню вартість і реалістичність її оповідань, глибоке знання деталей 

1 Центральний державний історичний архів України у Києві (далі — ЦДІАК Укра-
їни). — Ф. 1235. — Оп. 1. — Спр. 532. — Арк. 4.

Принагідно скажемо, що окремим аспектом досліджуваної теми вважаємо той 
великий масив інформації, який міститься у листуванні М.Грушевського з українськими 
письменниками. Ці матеріали є рівноцінним джерелом грушевськознавства, яке лише 
тепер починає ширше залучатися до наукових праць.

2 До речі, доказом високої оцінки був навіть факт друку її творів у ЛНВ. Так, ана-
лізований тут літературний портрет супроводжував публікацію у цьому ж числі журналу 
оповідання Н.Кобринської “Жидівська дитина”, друкувалися у ЛНВ її твори і раніше, 
і згодом. Сучасні дослідники не раз зазначали, як ретельно співредактори ЛНВ — І.Фран-
ко, М.Грушевський, О.Маковей (а потім В.Гнатюк) — добирали літературні твори для 
публікації в журналі, ставлячи до них високі естетичні вимоги.
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життя багатьох верств галицької громади: інтелігенції, священиків, селянства. 
Аналізуючи її оповідання “Пані Шуминська” (інша назва “Дух часу”), кри-
тик полемізує з Г.Цеглинським1, який дорікав авторці за недостатню повагу 
до традицій та викривлене зображення нових суспільних тенденцій. М.Гру-
шевський стає на захист письменниці, аргументуючи свої докази і фактами 
з її біографії, і власним життєвим досвідом: «Скільки я встиг познайомитись 
з галицьким життям, сі добрі старі часи змальовані авторкою незвичайно 
вірно; правдою дише з самого оповідання, з сих незвичайно характерних 
деталів, розкиданих по дорозі, при тім — змальовані з незвичайною симпа-
тією до сеї самої “бувальщини”, а заразом без усякої ідеалізації, без усяких 
сентиментальних зітхань по добрих старих часах. Вирісши сама в попівській 
родині, бувши сама попадянкою “з діда-прадіда”, п. Кобринська занадто 
добре знала сю бувальщину, щоб виступити проти неї суворим суддею, хоч 
сама вона стояла по стороні тих молодих, того “духа часу”».

Судячи з листування, М.Грушевський працював над цією статтею три-
валий час (основний масив листів — з лютого 1899 р., а остаточний текст 
літературного портрета датований 15 (27) листопада того ж року). Саме 
відповідаючи на його запит, Н.Кобринська відтворила хронологію написання 
своїх творів, пояснила обставини створення кількох оповідань. Зокрема, в листі 
від 21 лютого вона писала: “На одно єще хотілабим звернути, шановний 
Пане Професоре, увагу — а то на артистичну сторону моїх творінь. Чую, 
що якбисьте мені відмовили артизму, то убилибисьте мене на віки. Робіть, 
однак, як хочете, увзглядніть лише одну мою просьбу, а то: порівняйте мене 
в дусі з инчими нашими писателями, — а може тогди я не найгірше вийду”2. 
Хоча її письменницький досвід уже був чималим, — її твори отримали 
і певне читацьке визнання, і схвалення критики, — Н.Кобринська, як можна 
зрозуміти з цього уривка, не мала певності щодо художньої вартості своїх 
творів, ставлячи перед собою дуже високі естетичні вимоги, і трохи потер-
пала, віддаючи їх на суд такого авторитетного поціновувача. М.Грушевський, 
як ми вже згадували, досить часто послуговувався в літературно-критичних 
статтях компаративістичними прийомами, однак цього разу він не згадував 
сучасних українських письменників. Натомість, пильніше ознайомившись 
з новими тенденціями у творчості авторки, яка в художніх пошуках пробувала 
поглибити або відійти від суто реалістичної манери, провів цікаву паралель 
з творчістю І.Тургенєва. Аналіз її новіших оповідань “Душа”, “Омен”, 
“Св. Миколай” привів критика до висновку, що “хоч які психологічні здіб-
ності показала авторка, сі образки їй не вдалися, хоч і інтересні деякими 
щасливими обсерваціями і як сама проба — ввести сей мотив у нашу сучасну 

1 Г.Ц.[Цеглинський Г.] Перший вінок. Жіночий альманах, виданий коштом і заходом 
Наталі Кобринської і Олени Пчілки. Львів, 1887: Рец. // Зоря. — 1887. — Ч. 17, 18.

2 ЦДІАК України. — Ф. 1235. — Оп. 1. — Спр. 532. — Арк. 8 зв. — 9.

У наступних літературно-критичних виступах М.Грушевський в основному 
дотримувався засадничих принципів позитивізму. Його праці привертали увагу 
читачів, і на це було кілька причин. Перша, і головна — роль автора в суспіль-
ному житті, його великий авторитет. Глибокі знання і громадська впливовість 
М.Грушевського були незаперечними. Хоч, звичайно, в нього були і друзі, 
і вороги, однак усіх цікавила його думка. Другою причиною можна вважати 
високий рівень фаховості його публікацій, — це стосується всіх галузей науки, 
в яких він виступав. Третім фактором помітності літературно-критичних висту-
пів М.Грушевського в тогочасному культурному житті стала його виваженість, 
толерантність, щире прагнення до справедливості в оцінках. Хоча цей останній 
момент фактично не може бути детермінованим, і його розуміння вимагає якомога 
повнішого врахування багатьох реальних історичних обставин.

Ілюстрацією сказаного може стати літературний портрет “Наталія 
Кобринська” — його текст й історія написання. Довідавшись про намір  
М.Грушевського підготувати таку статтю, Н.Кобринська в листі від 17 лютого 
1899 р. писала йому: “Я несказанно рада, що Ви, Пане Професор, а не хто 
другий, хочете про мене писати. Се з кождого боку знаменне: перше — Ваша 
фірма, друге — знайомство, третє, о тілько моглам пізнати, — Ви одні 
не маєте до мене ніяких упереджень з причин жіночого питання і загальної 
засади поглядів своїх...”1

У статті про Н.Кобринську М.Грушевський приділив велику увагу 
біографічній інформації, адже справедливо вважав, що творчість письмен-
ниці безпосередньо пов’язана з її долею, навіть можливо, родинна трагедія 
зумовила її творчу активність. У переліку праць називає критик і публіцис-
тичні виступи Н.Кобринської, які виразно характеризували її громадську 
діяльність. Однак, аналізуючи літературні писання, він чітко визначає 
предмет обговорення — публіковані на той час літературні твори, “все 
інше інтересує нас лише остільки, оскільки може служити для пояснення 
белетристичної творчості авторки”.

М.Грушевський загалом високо оцінює творчість Н.Кобринської2, відзна-
чаючи художню вартість і реалістичність її оповідань, глибоке знання деталей 

1 Центральний державний історичний архів України у Києві (далі — ЦДІАК Укра-
їни). — Ф. 1235. — Оп. 1. — Спр. 532. — Арк. 4.

Принагідно скажемо, що окремим аспектом досліджуваної теми вважаємо той 
великий масив інформації, який міститься у листуванні М.Грушевського з українськими 
письменниками. Ці матеріали є рівноцінним джерелом грушевськознавства, яке лише 
тепер починає ширше залучатися до наукових праць.

2 До речі, доказом високої оцінки був навіть факт друку її творів у ЛНВ. Так, ана-
лізований тут літературний портрет супроводжував публікацію у цьому ж числі журналу 
оповідання Н.Кобринської “Жидівська дитина”, друкувалися у ЛНВ її твори і раніше, 
і згодом. Сучасні дослідники не раз зазначали, як ретельно співредактори ЛНВ — І.Фран-
ко, М.Грушевський, О.Маковей (а потім В.Гнатюк) — добирали літературні твори для 
публікації в журналі, ставлячи до них високі естетичні вимоги.
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і на початку ХХ століття кожний літературний успіх вважався своєрідним 
поступом на полі національного будівництва. 

М.Грушевський прослідковує 20-літній творчий шлях поета (згадане 
видання готувалося саме до цього ювілею), ставить його літературні здобутки 
в тісну залежність від суспільних умов життя. Так з’ясовується, що свідомий 
вибір свого шляху саме як українського письменника О.Олесь зробив під 
впливом свята з приводу відкриття пам’ятника І.Котляревському в Полтаві 
1903 р. У добу демократичних рухів початку 1917 р., на хвилі емоційного підне-
сення від пробудження нації М.Грушевський писав О.Олесеві: «На Вас великі 
надії! Будьте Тіртеєм нового побідного походу українського народу до волі. 
Мені весь час бренить Ваш прекрасний вірш “Яка краса — відродження 
країни!”»1 Через шість років, готуючи передмову, М.Грушевський не забув 
того почуття, того сильного враження від напрочуд влучного і своєчасного 
поетового слова, яке звучало в унісон з настроєм цілого народу. «Незрівнянний 
вірш — “Яка краса — відродження країни!” проспіваний був з поетом всім 
громадянством, як пісня побіди». Відчувається, що М.Грушевський дуже 
добре розуміє і цінує естетичну досконалість Олесевої поезії, однак чи не 
більше для нього важить активна громадянська позиція поета.

Через обмежений обсяг статті М.Грушевський не мав змоги досліджу-
вати питання форми творів О.Олеся, її особливостей і специфіки, а лише 
побіжно торкнувся цієї теми. Поет названий “майстром півтонів”, у якого 
“поезія серця нерозлучно спливається з поезією природи”. Це поезія почуття, 
одна з її прикметних рис — “вона не збирається в кристалізовані про-
грамні афоризми, а розливається ледве приступною аналізові субстанцією 
в творчості поета”. Однак, хоч і зовсім стисло, М.Грушевському вдалось 
вловити головне у творчому методі митця. Саме в цій передмові вперше 
в нашому літературознавстві сказано про О.Олеся як про “майстра нової 
форми, найсильнішого представника українського символізму”. Наступні 
дослідники творчості поета у своїх працях розвинули цю тезу.

Ще один масив літературно-критичних виступів М.Грушевського — його 
рецензії на літературознавчі дослідження інших авторів. Показовими для 
цього розділу є, наприклад, рецензії на праці М.Дашкевича, І.Стешенка.

Відгук на статтю М.Дашкевича в “Киевской старине” (1893, №12) 
«Вопрос о литературном источнике украинской оперы И.Котляревского 
“Москаль-чаривнык”» можна вважати продовженням наукової розробки 
заявленої теми. Рецензент пильно вивчив аргументи автора та його опонентів 
(М.Петрова, О.Огоновського, М.Сумцова, П.Куліша) і сам активно вклю-
чився в полеміку з приводу можливих джерел знаменитого водевіля. М.Даш-
кевич зафіксував два, на його думку, найближчі до “Москаля-чарівника” 
твори. Це дві комедії: французького автора Ансеома “Le soldat magicien” і 

1 Листування Михайла Грушевського... — Т. 1. — C. 232.

літературу... Реалісти не раз беруться за такі тонкі, невиразні душевні почуття 
й процеси; пригадаю хоч би Тургенєва. Великий майстер на всякі психічні 
тонкості й абстракції реалізмом свого рисунка додавав тільки сили вражіння 
оповіданню. У авторки реальне обрамування якось відстає від тої психології 
й затемнює її, так що вражіння зовсім не осягається”.

Однак такий присуд окремим творам не означав, що рецензент мав 
упередження до нових напрямів у літературі чи не вмів цінувати новації 
та естетичні досягнення майстрів слова. Адже далі в тексті своєї статті про 
Н.Кобринську він захоплено характеризує її блискучий психологічний етюд 
“Блудний метеор”. А позаяк вперше він був надрукований у газеті “Буко-
вина” невеликим накладом, то М.Грушевський тут же републікує його, щоб 
ознайомити з цим виразним новаторським текстом ширшу читацьку ауди-
торію. Як писав він 1908 р. у листі до О.Олеся: “Я модернізму не боюся 
зовсім, — як бачите, зрештою, з ЛНВ, і внимаю равнодушно докорам 
з боку старовірів наших”1. Без сумніву, на таку його позицію не могло 
не вплинути також і довголітнє спілкування з І.Франком, творчість якого 
М.Грушевський високо цінував, і на чиї естетичні смаки нерідко покладався 
при формуванні “Літературно-наукового вістника”.

Варто звернути особливу увагу на передмову М.Грушевського до видання 
О.Олеся “Вибір поезій 1903–1923” (Прага, 1923) саме тому, що історія 
написання цієї статті є частинкою ширшої теми взаємин цих двох відомих 
діячів української культури, яких поєднувала щира довголітня дружба2. 
Передмова М.Грушевського — одна з перших великих розвідок про життя 
і творчість поета. “В критичній літературі про Олеся, взагалі бідній і не завжди 
слушній... стаття М.Грушевського становить дуже помітне явище”3, — писав 
М.Зеров. Крім низки нових біографічних даних (щоб їх отримати від самого 
поета, М.Грушевський навіть уклав спеціальну анкету, а Олесь письмово 
на неї відповів), автор передмови подав чимало цікавих спостережень та вис-
новків з приводу публікованих творів. Знову бачимо М.Грушевського у двох 
іпостасях: і як літературного критика, і як громадського й політичного діяча. 
Насамперед автор наголошує на соціальній функції української літератури. 
У літературі концентрувалась і виявляла себе національна свідомість, літератур-
ними засобами провадилось формування української нації. Фактично у ХІХ 

1 Листування Михайла Грушевського... Т. 3. — C. 606.
2 Детальніше про це див.: Бурлака Г. Адресат — Олександр Олесь (проблеми 

творчих взаємин О.Олеся з М. Грушевським) // Пам’ять століть. — 1996. — № 2. — 
C. 88–92; Листи М.Грушевського до О.Олеся — у кн.: Листування Михайла Грушев-
ського... Т. 1. — C. 221–269; Листи О.Олеся до М.Грушевського — у кн.: Листування 
Михайла Грушевського... Т. 3. — C. 407–447.

3 Зеров М. Рецензія на кн.: О.Олесь. Вибір поезій. 1923 // Червоний шлях. — 
1924. — № 10. — C. 289.
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і на початку ХХ століття кожний літературний успіх вважався своєрідним 
поступом на полі національного будівництва. 

М.Грушевський прослідковує 20-літній творчий шлях поета (згадане 
видання готувалося саме до цього ювілею), ставить його літературні здобутки 
в тісну залежність від суспільних умов життя. Так з’ясовується, що свідомий 
вибір свого шляху саме як українського письменника О.Олесь зробив під 
впливом свята з приводу відкриття пам’ятника І.Котляревському в Полтаві 
1903 р. У добу демократичних рухів початку 1917 р., на хвилі емоційного підне-
сення від пробудження нації М.Грушевський писав О.Олесеві: «На Вас великі 
надії! Будьте Тіртеєм нового побідного походу українського народу до волі. 
Мені весь час бренить Ваш прекрасний вірш “Яка краса — відродження 
країни!”»1 Через шість років, готуючи передмову, М.Грушевський не забув 
того почуття, того сильного враження від напрочуд влучного і своєчасного 
поетового слова, яке звучало в унісон з настроєм цілого народу. «Незрівнянний 
вірш — “Яка краса — відродження країни!” проспіваний був з поетом всім 
громадянством, як пісня побіди». Відчувається, що М.Грушевський дуже 
добре розуміє і цінує естетичну досконалість Олесевої поезії, однак чи не 
більше для нього важить активна громадянська позиція поета.

Через обмежений обсяг статті М.Грушевський не мав змоги досліджу-
вати питання форми творів О.Олеся, її особливостей і специфіки, а лише 
побіжно торкнувся цієї теми. Поет названий “майстром півтонів”, у якого 
“поезія серця нерозлучно спливається з поезією природи”. Це поезія почуття, 
одна з її прикметних рис — “вона не збирається в кристалізовані про-
грамні афоризми, а розливається ледве приступною аналізові субстанцією 
в творчості поета”. Однак, хоч і зовсім стисло, М.Грушевському вдалось 
вловити головне у творчому методі митця. Саме в цій передмові вперше 
в нашому літературознавстві сказано про О.Олеся як про “майстра нової 
форми, найсильнішого представника українського символізму”. Наступні 
дослідники творчості поета у своїх працях розвинули цю тезу.

Ще один масив літературно-критичних виступів М.Грушевського — його 
рецензії на літературознавчі дослідження інших авторів. Показовими для 
цього розділу є, наприклад, рецензії на праці М.Дашкевича, І.Стешенка.

Відгук на статтю М.Дашкевича в “Киевской старине” (1893, №12) 
«Вопрос о литературном источнике украинской оперы И.Котляревского 
“Москаль-чаривнык”» можна вважати продовженням наукової розробки 
заявленої теми. Рецензент пильно вивчив аргументи автора та його опонентів 
(М.Петрова, О.Огоновського, М.Сумцова, П.Куліша) і сам активно вклю-
чився в полеміку з приводу можливих джерел знаменитого водевіля. М.Даш-
кевич зафіксував два, на його думку, найближчі до “Москаля-чарівника” 
твори. Це дві комедії: французького автора Ансеома “Le soldat magicien” і 

1 Листування Михайла Грушевського... — Т. 1. — C. 232.

літературу... Реалісти не раз беруться за такі тонкі, невиразні душевні почуття 
й процеси; пригадаю хоч би Тургенєва. Великий майстер на всякі психічні 
тонкості й абстракції реалізмом свого рисунка додавав тільки сили вражіння 
оповіданню. У авторки реальне обрамування якось відстає від тої психології 
й затемнює її, так що вражіння зовсім не осягається”.

Однак такий присуд окремим творам не означав, що рецензент мав 
упередження до нових напрямів у літературі чи не вмів цінувати новації 
та естетичні досягнення майстрів слова. Адже далі в тексті своєї статті про 
Н.Кобринську він захоплено характеризує її блискучий психологічний етюд 
“Блудний метеор”. А позаяк вперше він був надрукований у газеті “Буко-
вина” невеликим накладом, то М.Грушевський тут же републікує його, щоб 
ознайомити з цим виразним новаторським текстом ширшу читацьку ауди-
торію. Як писав він 1908 р. у листі до О.Олеся: “Я модернізму не боюся 
зовсім, — як бачите, зрештою, з ЛНВ, і внимаю равнодушно докорам 
з боку старовірів наших”1. Без сумніву, на таку його позицію не могло 
не вплинути також і довголітнє спілкування з І.Франком, творчість якого 
М.Грушевський високо цінував, і на чиї естетичні смаки нерідко покладався 
при формуванні “Літературно-наукового вістника”.

Варто звернути особливу увагу на передмову М.Грушевського до видання 
О.Олеся “Вибір поезій 1903–1923” (Прага, 1923) саме тому, що історія 
написання цієї статті є частинкою ширшої теми взаємин цих двох відомих 
діячів української культури, яких поєднувала щира довголітня дружба2. 
Передмова М.Грушевського — одна з перших великих розвідок про життя 
і творчість поета. “В критичній літературі про Олеся, взагалі бідній і не завжди 
слушній... стаття М.Грушевського становить дуже помітне явище”3, — писав 
М.Зеров. Крім низки нових біографічних даних (щоб їх отримати від самого 
поета, М.Грушевський навіть уклав спеціальну анкету, а Олесь письмово 
на неї відповів), автор передмови подав чимало цікавих спостережень та вис-
новків з приводу публікованих творів. Знову бачимо М.Грушевського у двох 
іпостасях: і як літературного критика, і як громадського й політичного діяча. 
Насамперед автор наголошує на соціальній функції української літератури. 
У літературі концентрувалась і виявляла себе національна свідомість, літератур-
ними засобами провадилось формування української нації. Фактично у ХІХ 

1 Листування Михайла Грушевського... Т. 3. — C. 606.
2 Детальніше про це див.: Бурлака Г. Адресат — Олександр Олесь (проблеми 

творчих взаємин О.Олеся з М. Грушевським) // Пам’ять століть. — 1996. — № 2. — 
C. 88–92; Листи М.Грушевського до О.Олеся — у кн.: Листування Михайла Грушев-
ського... Т. 1. — C. 221–269; Листи О.Олеся до М.Грушевського — у кн.: Листування 
Михайла Грушевського... Т. 3. — C. 407–447.

3 Зеров М. Рецензія на кн.: О.Олесь. Вибір поезій. 1923 // Червоний шлях. — 
1924. — № 10. — C. 289.
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Передусім — слід проаналізувати всі попередні дослідження заданої 
теми і дати їм свою критичну оцінку, що допоможе авторові чітко визначити 
власний науковий підхід, а читачеві — зрозуміти місце конкретної роботи 
в науковому процесі загалом. Вивчаючи біографію І.Котляревського, І.Сте-
шенко опрацьовував багато різнорідних джерел, однак, зменшив вартість 
власного доробку тим, що не врахував у роботі момент їх оцінювання і певної 
класифікації. “Критична робота мусить бути так зроблена, щоб читач сам міг 
контролювати, оскільки міцно оперті виводи автора в кождім данім разі”. 
Треба розрізняти і відповідно оцінювати справді документальні джерела 
і усілякі легенди, не варті наукового розгляду.

Для фактів біографії письменника дослідник повинен шукати логічне, 
правдиве пояснення, яке бажано підкріплювати історичними паралелями, 
вникаючи в тогочасні обставини життя, психологію особистості. Наприклад, 
М.Грушевського не задовольняє пояснення І.Стешенком досить несподіва-
ного повороту в житті І.Котляревського, коли він, маючи місце службовця 
канцелярії, раптом покидає цю роботу, якийсь час працює домашнім учи-
телем (досить гіркий хліб, як зауважує М.Грушевський), а потім вступає 
на військову службу, починаючи з найнижчих чинів. Критик радить дослід-
никові уникати “безплодних гіпотезувань, де не можна витягнути щось 
конкретніше”, і пропонує, наприклад, свій варіант мотивації цих вчинків: 
“Очевидно, канцелярська служба йому спротивилася так, що він не годен 
був її витримати — і, власне, те, на що він пізніше так уїдає у своїх тво-
рах — хабарництво, ябеда судова”. 

Також при написанні біографії не варто було відокремлювати дати 
від звісток про вдачу письменника, його спосіб життя; тут уся інформація 
повинна синтетично поєднуватися, створюючи образ індивідуальності. 
“Біограф повинен відгадати особу і мусить згромадити весь матеріал, 
який може до того служити”. При цьому М.Грушевський називає кілька 
документальних джерел, не врахованих у праці І.Стешенка.

Щоб краще вивчити творчість письменника, пізнати його індивідуаль-
ність, слід аналізувати його твори, залучаючи всі документи, причетні до його 
епохи, і особливо — кореспонденцію. У праці І.Стешенка аналізу творів 
І.Котляревського присвячений окремий розділ. М.Грушевський звертає увагу 
на помилкову методологію дослідження, а саме — І.Стешенко, очевидно, 
під впливом тогочасної суспільної моди на новітні соціальні теорії, зокрема 
марксизму, особливого значення надає саме соціологічно-економічним 
мотивам у світогляді І.Котляревського і розглядає його твори з позицій 
“класової психології”. Він дозволяє собі такі максими, як: “всякая поэзия 
возникает на почве классовых противоречий”, “творчество Котляревского 
является идеологией козацкого землевладения” та ін. М.Грушевський дуже 
стримано, але аргументовано висловлюється про необ’єктивність такого 
підходу. Учений доводить, що особливе замилування І.Котляревського 

В.Гоголя “Простак”. Французький твір І.Котляревський, звичайно, міг знати. 
М.Дашкевич довів також незаперечний зв’язок творів І.Котляревського і В.
Гоголя, однак зробив висновок, що тему “Простака” Гоголь взяв у Котля-
ревського. М.Грушевський продовжив ці міркування і прийшов до висновку, 
що первісною була п’єса В.Гоголя. «Діло в тім, що інтрига “Простака” далеко 
простіша й натуральніша, як “Москаля”, зав’язана вона далеко ліпше». 
Це зауважував і М.Дашкевич, однак, можливо, вважав своїм патріотичним 
обов’язком першість приписати І.Котляревському. М.Грушевський заради 
з’ясування наукової істини не побоявся відстоювати протилежне, але мір-
кував гнучкіше: «Очевидячки, Котляревський мав виразну і самосвідому 
думку — повеличати українського селянина й українську національність 
взагалі, й се привело його до таких варіацій наперед, очевидячки, вибраної 
фабули, що вона втратила сама в собі суцільність... Під впливом того зовсім 
уже свідомого народолюбства і українського патріотизму, що виявляються 
і в останніх піснях “Енеїди”, і в “Наталці”, він міг не задоволитись глуз-
ливим тоном “Простака” і переробити сю тему на інший лад; як відомо, 
і “Наталку” свою написав він, ображений глузуванням Шаховського. Так 
і в “Москалі” стає він в оборону гідності, моральної висоти і культурності 
селянства, з одного боку, в оборону української національності (хоч робить 
се, на наш погляд сучасний, не так дотепно) — з другого».

Версія М.Грушевського видається нам цілком правдоподібною і достатньо 
обґрунтованою, адже власні аргументи автор виводить з реальних фактів 
творчої біографії письменника. Крім того, вона ілюструє вільний, неза-
шорений спосіб наукового мислення дослідника і водночас його активний 
патріотизм як органічну частину цього мислення. Через багато років у листі 
до В.Кузіва М.Грушевський писав: “Свобода наукової мислі була для мене 
догматом мого життя”1, і це справді так.

Варто розглянути ще одну рецензію М.Грушевського — на крити-
ко-біографічне дослідження І.Стешенка про І.Котляревського, опубліко-
ване в 1902 р. Знаючи, що автор не був новачком у досліджуваній темі 
(у 1898 р. І.Стешенко видав розвідку “Поэзия И.П.Котляревского”, яка 
здобула нагороду Петербурзької академії наук), рецензент справедливо 
поставив до його праці високі наукові вимоги. М.Грушевський зазначив, 
що дослідник зібрав чимало нових документів, старанно опрацював уже 
відомий матеріал. Дуже стисло сказав рецензент про недоліки форми 
викладу, а далі, крок за кроком аналізуючи працю І.Стешенка, детально 
зупинився на зауваженнях до змісту, в надії “заохотити шановного автора 
до дальшої роботи” над темою. На підставі цих зауважень можна зробити 
висновки про важливі моменти наукового методу М.Грушевського, етапи 
його дослідницької роботи. 

1 ЦДІАК України. — Ф. 1235. — Оп. 1. — Спр. 266. — Арк. 285.
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Передусім — слід проаналізувати всі попередні дослідження заданої 
теми і дати їм свою критичну оцінку, що допоможе авторові чітко визначити 
власний науковий підхід, а читачеві — зрозуміти місце конкретної роботи 
в науковому процесі загалом. Вивчаючи біографію І.Котляревського, І.Сте-
шенко опрацьовував багато різнорідних джерел, однак, зменшив вартість 
власного доробку тим, що не врахував у роботі момент їх оцінювання і певної 
класифікації. “Критична робота мусить бути так зроблена, щоб читач сам міг 
контролювати, оскільки міцно оперті виводи автора в кождім данім разі”. 
Треба розрізняти і відповідно оцінювати справді документальні джерела 
і усілякі легенди, не варті наукового розгляду.

Для фактів біографії письменника дослідник повинен шукати логічне, 
правдиве пояснення, яке бажано підкріплювати історичними паралелями, 
вникаючи в тогочасні обставини життя, психологію особистості. Наприклад, 
М.Грушевського не задовольняє пояснення І.Стешенком досить несподіва-
ного повороту в житті І.Котляревського, коли він, маючи місце службовця 
канцелярії, раптом покидає цю роботу, якийсь час працює домашнім учи-
телем (досить гіркий хліб, як зауважує М.Грушевський), а потім вступає 
на військову службу, починаючи з найнижчих чинів. Критик радить дослід-
никові уникати “безплодних гіпотезувань, де не можна витягнути щось 
конкретніше”, і пропонує, наприклад, свій варіант мотивації цих вчинків: 
“Очевидно, канцелярська служба йому спротивилася так, що він не годен 
був її витримати — і, власне, те, на що він пізніше так уїдає у своїх тво-
рах — хабарництво, ябеда судова”. 

Також при написанні біографії не варто було відокремлювати дати 
від звісток про вдачу письменника, його спосіб життя; тут уся інформація 
повинна синтетично поєднуватися, створюючи образ індивідуальності. 
“Біограф повинен відгадати особу і мусить згромадити весь матеріал, 
який може до того служити”. При цьому М.Грушевський називає кілька 
документальних джерел, не врахованих у праці І.Стешенка.

Щоб краще вивчити творчість письменника, пізнати його індивідуаль-
ність, слід аналізувати його твори, залучаючи всі документи, причетні до його 
епохи, і особливо — кореспонденцію. У праці І.Стешенка аналізу творів 
І.Котляревського присвячений окремий розділ. М.Грушевський звертає увагу 
на помилкову методологію дослідження, а саме — І.Стешенко, очевидно, 
під впливом тогочасної суспільної моди на новітні соціальні теорії, зокрема 
марксизму, особливого значення надає саме соціологічно-економічним 
мотивам у світогляді І.Котляревського і розглядає його твори з позицій 
“класової психології”. Він дозволяє собі такі максими, як: “всякая поэзия 
возникает на почве классовых противоречий”, “творчество Котляревского 
является идеологией козацкого землевладения” та ін. М.Грушевський дуже 
стримано, але аргументовано висловлюється про необ’єктивність такого 
підходу. Учений доводить, що особливе замилування І.Котляревського 

В.Гоголя “Простак”. Французький твір І.Котляревський, звичайно, міг знати. 
М.Дашкевич довів також незаперечний зв’язок творів І.Котляревського і В.
Гоголя, однак зробив висновок, що тему “Простака” Гоголь взяв у Котля-
ревського. М.Грушевський продовжив ці міркування і прийшов до висновку, 
що первісною була п’єса В.Гоголя. «Діло в тім, що інтрига “Простака” далеко 
простіша й натуральніша, як “Москаля”, зав’язана вона далеко ліпше». 
Це зауважував і М.Дашкевич, однак, можливо, вважав своїм патріотичним 
обов’язком першість приписати І.Котляревському. М.Грушевський заради 
з’ясування наукової істини не побоявся відстоювати протилежне, але мір-
кував гнучкіше: «Очевидячки, Котляревський мав виразну і самосвідому 
думку — повеличати українського селянина й українську національність 
взагалі, й се привело його до таких варіацій наперед, очевидячки, вибраної 
фабули, що вона втратила сама в собі суцільність... Під впливом того зовсім 
уже свідомого народолюбства і українського патріотизму, що виявляються 
і в останніх піснях “Енеїди”, і в “Наталці”, він міг не задоволитись глуз-
ливим тоном “Простака” і переробити сю тему на інший лад; як відомо, 
і “Наталку” свою написав він, ображений глузуванням Шаховського. Так 
і в “Москалі” стає він в оборону гідності, моральної висоти і культурності 
селянства, з одного боку, в оборону української національності (хоч робить 
се, на наш погляд сучасний, не так дотепно) — з другого».

Версія М.Грушевського видається нам цілком правдоподібною і достатньо 
обґрунтованою, адже власні аргументи автор виводить з реальних фактів 
творчої біографії письменника. Крім того, вона ілюструє вільний, неза-
шорений спосіб наукового мислення дослідника і водночас його активний 
патріотизм як органічну частину цього мислення. Через багато років у листі 
до В.Кузіва М.Грушевський писав: “Свобода наукової мислі була для мене 
догматом мого життя”1, і це справді так.

Варто розглянути ще одну рецензію М.Грушевського — на крити-
ко-біографічне дослідження І.Стешенка про І.Котляревського, опубліко-
ване в 1902 р. Знаючи, що автор не був новачком у досліджуваній темі 
(у 1898 р. І.Стешенко видав розвідку “Поэзия И.П.Котляревского”, яка 
здобула нагороду Петербурзької академії наук), рецензент справедливо 
поставив до його праці високі наукові вимоги. М.Грушевський зазначив, 
що дослідник зібрав чимало нових документів, старанно опрацював уже 
відомий матеріал. Дуже стисло сказав рецензент про недоліки форми 
викладу, а далі, крок за кроком аналізуючи працю І.Стешенка, детально 
зупинився на зауваженнях до змісту, в надії “заохотити шановного автора 
до дальшої роботи” над темою. На підставі цих зауважень можна зробити 
висновки про важливі моменти наукового методу М.Грушевського, етапи 
його дослідницької роботи. 

1 ЦДІАК України. — Ф. 1235. — Оп. 1. — Спр. 266. — Арк. 285.
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інститутом французькою мовою 1921 р.1 Зрозуміло, що автор писав передмову 
по-українськи, і, на щастя, цей оригінальний текст (машинопис) майже пов-
ністю зберігся у ЦДІАК України2. Примірник названого видання з повним 
текстом передмови М.Грушевського пощастило віднайти аж у Парижі. За якісні 
копії та цінні консультації при нагоді щиро дякую директорові Бібліотеки ім. 
Симона Петлюри в Парижі пані Ярославі Йосипишин. Ця передмова дещо 
виокремлюється змістом у томі, оскільки є, власне, тим текстом з тематики 
“літературно-історичного пограниччя”, про яке йшлося вище, такого типового 
для М.Грушевського саме тому, що стосується давнього періоду нашої історії.

Крім відомих літературно-критичних публікацій М.Грушевського, 
зафіксованих тогочасними бібліографами, у томі вміщено кілька текстів, які 
не увійшли до бібліографій. Це відома насамперед дослідникам творчості 
П.Куліша публікація «Перша редакція “Іродової мороки” Куліша»3, а також 
підготовлена до друку передмова до 2-го числа за 1931 р. журналу “Укра-
їна”, який приурочувався до 70-ліття смерті Кобзаря4, але не вийшов у світ.

Ще три тексти упорядник приписує М.Грушевському на підставі виявле-
них автографів. Це “Переднє слово” до книжки: Оповідання Марка Вовчка: 
Видані по смерті письменниці з варіантами її рукописей. — Київ-Львів, 1913, 
(підпис “Редакція”)5; рецензія на видання “Творів Івана Котляревського”, 
під редакцією, з переднім словом та примітками Сергія Єфремова. — 
Видавництво “Вік”, К., 1909 // ЛНВ. — 1909. — Т. 48. — № 12. — 
C. 628–629 (підпис “Z”)6. Третій текст, який, зрештою, можна вважати 
літературно-критичним, зафіксований у тому ж “Каталозі”, — автограф 
виступу вченого, присвячений 35-й річниці з дня смерті Т.Шевченка7.

1 Anthologie de la littérature ukrainienne jusqu’au milieu du XIX siècle, avec un avant-
propos de M.A.Meilet. — Paris-Geneve-Prague, 1921. — р. VІ–ХХІ.

2 ЦДІАК України. — Ф. 1235. — Оп. 1. — Спр. № 233.
3 Грушевський М. «Перша редакція “Іродової мороки” Куліша» // Україна. — 

1927. — № 1–2. — C. 94–96.
4 Зберігся машинопис з авторськими правками: Грушевський М. В сімдесяті 

роковини смерті Шевченка на спомин його і людей, йому близьких. — Інститут ру-
копису Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського (далі — ІР НБУВ). — 
Ф. Х. — № 17166.

5 Про авторство М.Грушевського свідчить його чистовий автограф цієї передмови. — 
ЦДІАК України. — Ф. 1235. — Оп. 1. — Спр. 242. — Арк. 108–110.

6 На користь версії про авторство М.Грушевського свідчить його автограф: Цен-
тральний державний історичний архів України у Львові (далі — ЦДІАЛ України). — 
Ф. 401. — Оп. 1. — Спр. 46. — Арк. 1–2, підписаний “З ”. Виявила цей автограф 
О.Мартиненко, упорядник видання: Рукописи, документи і матеріали Михайла Гру-
шевського у фондах Центрального державного історичного архіву України у Львові: 
Каталог. – Львів, 2005. – C. 64.

7 Там само. — C. 13–14.

українським козацтвом пояснюється не його класовою психологією, адже 
він ні походженням, ні власним життям не був безпосередньо пов’язаний 
з козацькою верствою. Причину М.Грушевський вбачає в іншому: «Коза-
цтво в минувшині й козацька верства в сучаснім — менше приголомшена, 
ніж кріпаки, була тоді найвиразнішим, найпишнішим проявом української 
національності й народності. Тим пояснюється “козакофільство” Шевченка, 
і у Котляревського воно було проявом його націоналізму і демократизму». 

Як бачимо, в рецензії багато серйозних, аргументованих зауважень. 
Висловлюючи їх, М.Грушевський мав надію, що молодий дослідник, якого 
він цінував “як трудящого робітника на ниві новішої української літератури”, 
скористається ними для подальшої праці над темою. 

Ми проаналізували лише кілька літературно-критичних виступів  
М.Грушевського, а їх понад шість десятків. Для цього дослідника завжди 
важливий “історично-соціальний підклад, на якім розвивалося українське 
письменство як найголовніший прояв українського національного руху, 
і щоб поруч загальнодемократичного характеру був ясніше зазначений той 
соціальний зміст, який вкладався українськими письменниками в їх твори”1. 
Переконуємось, що кожна така публікація, — незалежно від її обсягу 
та жанру, від того, чи це відгук на новий твір сучасника, чи історико-літера-
турне дослідження, чи рецензія на наукову літературознавчу працю, — має 
виразні риси індивідуальності автора. Це ґрунтовність його філологічної 
підготовки, глибокі знання з обговорюваного предмета і схильність до ком-
паративістичних методів, толерантність і конструктивність оцінок. Праці 
М.Грушевського, як правило, накреслювали перспективу подальшого дос-
лідження тієї чи іншої теми, таким чином сприяючи розвиткові української 
науки в цілому. Хоча з часу їх створення минуло вже багато років, але 
ці праці й досі зберігають свою наукову вартість.

* * *
Загалом в архівах збереглося чимало автографів статей, рецензій та ін., 

уміщених в цьому томі. Проте, вивчивши їх та врахувавши окремі нюанси, 
за джерело основного тексту, як правило, я обираю першу публікацію. 
Адже М.Грушевський не лише був причетний до видань, де виходили дру-
ком його праці (в нашому випадку це головним чином “Записки НТШ” 
та “Літературно-науковий вістник”), а ретельно їх редагував, працював 
з коректою — і власних, й інших матеріалів. Аналіз і порівняння цих джерел 
дають підстави вважати остаточним текст першопублікації.

Вперше у т. 11 вміщений українською мовою текст передмови М.Грушев-
ського до антології української літератури, виданої Українським соціологічним 

1 Грушевський М. Рецензія на статтю: А.И.Лотоцкий. Демократическая литера-
тура. (Сто лет развития новой украинской литературы). — Русская мысль, 1907, V, 
с. 1–25 // ЛНВ. — 1908. — Т. 41. — C. 238.
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інститутом французькою мовою 1921 р.1 Зрозуміло, що автор писав передмову 
по-українськи, і, на щастя, цей оригінальний текст (машинопис) майже пов-
ністю зберігся у ЦДІАК України2. Примірник названого видання з повним 
текстом передмови М.Грушевського пощастило віднайти аж у Парижі. За якісні 
копії та цінні консультації при нагоді щиро дякую директорові Бібліотеки ім. 
Симона Петлюри в Парижі пані Ярославі Йосипишин. Ця передмова дещо 
виокремлюється змістом у томі, оскільки є, власне, тим текстом з тематики 
“літературно-історичного пограниччя”, про яке йшлося вище, такого типового 
для М.Грушевського саме тому, що стосується давнього періоду нашої історії.

Крім відомих літературно-критичних публікацій М.Грушевського, 
зафіксованих тогочасними бібліографами, у томі вміщено кілька текстів, які 
не увійшли до бібліографій. Це відома насамперед дослідникам творчості 
П.Куліша публікація «Перша редакція “Іродової мороки” Куліша»3, а також 
підготовлена до друку передмова до 2-го числа за 1931 р. журналу “Укра-
їна”, який приурочувався до 70-ліття смерті Кобзаря4, але не вийшов у світ.

Ще три тексти упорядник приписує М.Грушевському на підставі виявле-
них автографів. Це “Переднє слово” до книжки: Оповідання Марка Вовчка: 
Видані по смерті письменниці з варіантами її рукописей. — Київ-Львів, 1913, 
(підпис “Редакція”)5; рецензія на видання “Творів Івана Котляревського”, 
під редакцією, з переднім словом та примітками Сергія Єфремова. — 
Видавництво “Вік”, К., 1909 // ЛНВ. — 1909. — Т. 48. — № 12. — 
C. 628–629 (підпис “Z”)6. Третій текст, який, зрештою, можна вважати 
літературно-критичним, зафіксований у тому ж “Каталозі”, — автограф 
виступу вченого, присвячений 35-й річниці з дня смерті Т.Шевченка7.

1 Anthologie de la littérature ukrainienne jusqu’au milieu du XIX siècle, avec un avant-
propos de M.A.Meilet. — Paris-Geneve-Prague, 1921. — р. VІ–ХХІ.

2 ЦДІАК України. — Ф. 1235. — Оп. 1. — Спр. № 233.
3 Грушевський М. «Перша редакція “Іродової мороки” Куліша» // Україна. — 

1927. — № 1–2. — C. 94–96.
4 Зберігся машинопис з авторськими правками: Грушевський М. В сімдесяті 

роковини смерті Шевченка на спомин його і людей, йому близьких. — Інститут ру-
копису Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського (далі — ІР НБУВ). — 
Ф. Х. — № 17166.

5 Про авторство М.Грушевського свідчить його чистовий автограф цієї передмови. — 
ЦДІАК України. — Ф. 1235. — Оп. 1. — Спр. 242. — Арк. 108–110.

6 На користь версії про авторство М.Грушевського свідчить його автограф: Цен-
тральний державний історичний архів України у Львові (далі — ЦДІАЛ України). — 
Ф. 401. — Оп. 1. — Спр. 46. — Арк. 1–2, підписаний “З ”. Виявила цей автограф 
О.Мартиненко, упорядник видання: Рукописи, документи і матеріали Михайла Гру-
шевського у фондах Центрального державного історичного архіву України у Львові: 
Каталог. – Львів, 2005. – C. 64.

7 Там само. — C. 13–14.

українським козацтвом пояснюється не його класовою психологією, адже 
він ні походженням, ні власним життям не був безпосередньо пов’язаний 
з козацькою верствою. Причину М.Грушевський вбачає в іншому: «Коза-
цтво в минувшині й козацька верства в сучаснім — менше приголомшена, 
ніж кріпаки, була тоді найвиразнішим, найпишнішим проявом української 
національності й народності. Тим пояснюється “козакофільство” Шевченка, 
і у Котляревського воно було проявом його націоналізму і демократизму». 

Як бачимо, в рецензії багато серйозних, аргументованих зауважень. 
Висловлюючи їх, М.Грушевський мав надію, що молодий дослідник, якого 
він цінував “як трудящого робітника на ниві новішої української літератури”, 
скористається ними для подальшої праці над темою. 

Ми проаналізували лише кілька літературно-критичних виступів  
М.Грушевського, а їх понад шість десятків. Для цього дослідника завжди 
важливий “історично-соціальний підклад, на якім розвивалося українське 
письменство як найголовніший прояв українського національного руху, 
і щоб поруч загальнодемократичного характеру був ясніше зазначений той 
соціальний зміст, який вкладався українськими письменниками в їх твори”1. 
Переконуємось, що кожна така публікація, — незалежно від її обсягу 
та жанру, від того, чи це відгук на новий твір сучасника, чи історико-літера-
турне дослідження, чи рецензія на наукову літературознавчу працю, — має 
виразні риси індивідуальності автора. Це ґрунтовність його філологічної 
підготовки, глибокі знання з обговорюваного предмета і схильність до ком-
паративістичних методів, толерантність і конструктивність оцінок. Праці 
М.Грушевського, як правило, накреслювали перспективу подальшого дос-
лідження тієї чи іншої теми, таким чином сприяючи розвиткові української 
науки в цілому. Хоча з часу їх створення минуло вже багато років, але 
ці праці й досі зберігають свою наукову вартість.

* * *
Загалом в архівах збереглося чимало автографів статей, рецензій та ін., 

уміщених в цьому томі. Проте, вивчивши їх та врахувавши окремі нюанси, 
за джерело основного тексту, як правило, я обираю першу публікацію. 
Адже М.Грушевський не лише був причетний до видань, де виходили дру-
ком його праці (в нашому випадку це головним чином “Записки НТШ” 
та “Літературно-науковий вістник”), а ретельно їх редагував, працював 
з коректою — і власних, й інших матеріалів. Аналіз і порівняння цих джерел 
дають підстави вважати остаточним текст першопублікації.

Вперше у т. 11 вміщений українською мовою текст передмови М.Грушев-
ського до антології української літератури, виданої Українським соціологічним 

1 Грушевський М. Рецензія на статтю: А.И.Лотоцкий. Демократическая литера-
тура. (Сто лет развития новой украинской литературы). — Русская мысль, 1907, V, 
с. 1–25 // ЛНВ. — 1908. — Т. 41. — C. 238.

XXVIII Ще одна грань таланту:Михайло Грушевський — літературний критик  Ще одна грань таланту:Михайло Грушевський — літературний критик  XXIX



чином белетризує оповідь. Промовистим прикладом такого художнього прийому 
може бути переказана М.Грушевським історія створення знаменитого собору 
святого Марка у Венеції. Опис цієї будови — процесу і результату — здат-
ний викликати в читача такі ж емоції, як художнє оповідання з напруженою 
фабулою. Захоплення автора, його намагання зрозуміти логіку і мотиви дій 
давніх майстрів передаються читачеві, збагачують його. Водночас М.Грушев-
ський чітко дотримується плану викладу, не дозволяє собі відходити від теми. 
Лише знавці його письменницької спадщини помітять в описах подорожніх 
вражень витоки кількох художніх творів, які постануть пізніше. Наприклад, 
милуючись незвичайною вродою венецьких аристократок з портретів пензля 
Д.Пальма Старшого (поч. ХVІ ст.), історик подає цікаві факти з побуту 
цих “мучениць своєї краси”, в яких вгадується героїня його майбутнього 
оповідання “Історія синьйори Занети Альберіґо з Венеції” (1914). Шедеври 
архітектури цікавлять автора не лише як естетичне явище, він прагне відтво-
рити історію їх створення — і своєрідне художнє узагальнення цих сюжетів 
бачимо в оповіданні “Біжниця в Зомемберґу” (1911).

Перша редакція твору — вісім подач у ЛНВ 1908–1909 рр. — 
не вичерпала авторського задуму. М.Грушевський вирішив підготувати 
“По світу” до видання окремою книжкою і повернувся до тексту в 1911 р., 
коли з сім’єю і художником В.Кричевським, який мав підготувати ілю-
страції, у вересні-жовтні знову побували в Італії. Ще перед цією поїздкою 
письменник звернувся до М.Коцюбинського за порадою: «Цінячи високо 
Ваш артистичний смак, дорогий Михайло Михайлович, хотів би знати Вашу 
гадку: чи в осібнім виданні моїх “По світу” заховати випуклі глави, чи краще 
упустити — всі або якісь частини»1. Відповідь відомого письменника була 
однозначною: «Дуже був би радий побачити в окремому виданні “По світу” 
без зміни, хіба що Ви схочете додати щось нове. Коли читаєш щось таке 
прегарне, таке артистичне, як опис Вашої подорожі, то мимохіть охоплює 
бажання, щоб якнайбільше людей пережили твою насолоду — і через те я 
тільки можу вітати Ваш замір. Чи з ілюстраціями, чи без ілюстрацій — 
а видати “По світу” треба, бо шкода, щоб така річ загубилась в старих 
книжках журналу»2. М.Коцюбинський не раз бував в Італії, і міг оцінити 
оповідь про таку подорож з позицій знавця. Наприклад, у 1905 р. він так 
писав дружині про свої враження: “Здається, що люди живуть тут тільки 
штукою, а не хлібом, бо коли у Відні через дім кав’ярня або ресторан, тут 
в кожному домі магазин антикваріїв та образів”3.

1 Грушевський М. Лист до М.Коцюбинського від 29 серпня 1911 р. / Листи до Ми-
хайла Коцюбинського: У 4 т. — Ніжин, 2002. — Т. 2. — C. 115.

2 Коцюбинський М. Лист до М.Грушевського від 23 серпня (5 вересня) 1911 р. / 
Відділ рукописних фондів і текстології Інституту літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН 
України (далі —ІЛ). — Ф. 7. — Од. зб. 510. — C. 2.

3 Коцюбинський М. «Я так поріднився з тобою...»: Листи до дружини / Упор. 

Такі знахідки, зроблені значною мірою за письмовим столом, свідчать 
про те, що творча спадщина Великого Українця ще не повністю зібрана 
і вивчена. Саме цим, зокрема, повинно займатися сучасне покоління гру-
шевськознавців.

* * *
Окремим розділом у цьому томі вміщена оригінальна праця М.Гру-

шевського “По світу. З подорожніх вражінь”. Історія тексту цього твору 
ще раз підтверджує необхідність пильного вивчення архівних матеріалів. Твір 
задумувався як белетризовані розповіді про захоплюючу подорож до Італії 
і про ті перлини світового мистецтва, які пощастило побачити авторові. 
Основою стали враження від доволі тривалої мандрівки, яку подружжя 
Грушевських з восьмирічною донечкою провело навесні 1908 р. “Пан Гру-
шевський виїхав тепер на півтора місяці до Італії,” — повідомляв В.Гнатюк 
у листі до Ф.Вовка від 9 квітня 1908 р.1 Для М.Грушевського це були вже 
другі відвідини екзотичної країни. Вперше він їздив до Венеції, Флоренції, 
Рима 5–17 квітня 1904 р. з І.Франком, про що той залишив цікаве свід-
чення — нарис “Римські враження”2. Прикметно, що і вперше, і вдруге 
поїздка “в далекий край, осяяний полудневим сонцем і невмирущим світлом 
культурної традиції”, покликана була слугувати ліками “для втомленого мозку 
і зболілих нервів”: у 1904 р. — після бурхливих загальних зборів Науко-
вого товариства імені Шевченка, у 1908 р. — після кількарічної напруги 
першої російської революції, «коли люде кидалися, як наполохані птахи, 
напружуючи всі сили своєї мислі, всю свою енергію, щоб “не осоромитись”, 
“не упустити”, “поспіти за часом”... І ми поспівали — як могли й уміли, 
розпинаючися на всю довжину своїх нервів і своєї інтелігенції, щоб своїми 
десятьма пальцями заткати якомога більше число дір і прогалин...», — так 
виразно на початку твору змалював М.Грушевський тогочасні обставини.

У перших розділах подорожніх нотаток ще відчувається, як цупко трима-
ють автора вітчизняні реалії, як нелегко йому відійти від щоденної круговерті 
поточних проблем, але поступово нові враження заполоняють оповідача і він 
розгортає перед нами розкішну картину природних і рукотворних див Італії. 
Оригінальність викладу насамперед у тому, що автор, маючи багатющий 
запас знань з європейської історії і мистецтва, невимушено і доречно вплітає 
фактологічні екскурси в розповідь про побачене, тому текст має і емоційне, 
і смислове наповнення, що свідчить про неабияку письменницьку майстерність 
М.Грушевського. Розповідаючи про всесвітньовідомі об’єкти, особливо про 
архітектурні пам’ятки, автор, як правило, викладає історію задуму, обставини 
його реалізації, оживляючи оповідь виразними історичними фактами, — таким 

1 Гнатюк в. Документи і матеріали (1871–1989). — Львів, 1998. — C. 178.
2 Франко І. Зібрання творів: У 50 т. — К., 1986. — Т. 50. — C. 549–552.
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чином белетризує оповідь. Промовистим прикладом такого художнього прийому 
може бути переказана М.Грушевським історія створення знаменитого собору 
святого Марка у Венеції. Опис цієї будови — процесу і результату — здат-
ний викликати в читача такі ж емоції, як художнє оповідання з напруженою 
фабулою. Захоплення автора, його намагання зрозуміти логіку і мотиви дій 
давніх майстрів передаються читачеві, збагачують його. Водночас М.Грушев-
ський чітко дотримується плану викладу, не дозволяє собі відходити від теми. 
Лише знавці його письменницької спадщини помітять в описах подорожніх 
вражень витоки кількох художніх творів, які постануть пізніше. Наприклад, 
милуючись незвичайною вродою венецьких аристократок з портретів пензля 
Д.Пальма Старшого (поч. ХVІ ст.), історик подає цікаві факти з побуту 
цих “мучениць своєї краси”, в яких вгадується героїня його майбутнього 
оповідання “Історія синьйори Занети Альберіґо з Венеції” (1914). Шедеври 
архітектури цікавлять автора не лише як естетичне явище, він прагне відтво-
рити історію їх створення — і своєрідне художнє узагальнення цих сюжетів 
бачимо в оповіданні “Біжниця в Зомемберґу” (1911).

Перша редакція твору — вісім подач у ЛНВ 1908–1909 рр. — 
не вичерпала авторського задуму. М.Грушевський вирішив підготувати 
“По світу” до видання окремою книжкою і повернувся до тексту в 1911 р., 
коли з сім’єю і художником В.Кричевським, який мав підготувати ілю-
страції, у вересні-жовтні знову побували в Італії. Ще перед цією поїздкою 
письменник звернувся до М.Коцюбинського за порадою: «Цінячи високо 
Ваш артистичний смак, дорогий Михайло Михайлович, хотів би знати Вашу 
гадку: чи в осібнім виданні моїх “По світу” заховати випуклі глави, чи краще 
упустити — всі або якісь частини»1. Відповідь відомого письменника була 
однозначною: «Дуже був би радий побачити в окремому виданні “По світу” 
без зміни, хіба що Ви схочете додати щось нове. Коли читаєш щось таке 
прегарне, таке артистичне, як опис Вашої подорожі, то мимохіть охоплює 
бажання, щоб якнайбільше людей пережили твою насолоду — і через те я 
тільки можу вітати Ваш замір. Чи з ілюстраціями, чи без ілюстрацій — 
а видати “По світу” треба, бо шкода, щоб така річ загубилась в старих 
книжках журналу»2. М.Коцюбинський не раз бував в Італії, і міг оцінити 
оповідь про таку подорож з позицій знавця. Наприклад, у 1905 р. він так 
писав дружині про свої враження: “Здається, що люди живуть тут тільки 
штукою, а не хлібом, бо коли у Відні через дім кав’ярня або ресторан, тут 
в кожному домі магазин антикваріїв та образів”3.

1 Грушевський М. Лист до М.Коцюбинського від 29 серпня 1911 р. / Листи до Ми-
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3 Коцюбинський М. «Я так поріднився з тобою...»: Листи до дружини / Упор. 

Такі знахідки, зроблені значною мірою за письмовим столом, свідчать 
про те, що творча спадщина Великого Українця ще не повністю зібрана 
і вивчена. Саме цим, зокрема, повинно займатися сучасне покоління гру-
шевськознавців.

* * *
Окремим розділом у цьому томі вміщена оригінальна праця М.Гру-

шевського “По світу. З подорожніх вражінь”. Історія тексту цього твору 
ще раз підтверджує необхідність пильного вивчення архівних матеріалів. Твір 
задумувався як белетризовані розповіді про захоплюючу подорож до Італії 
і про ті перлини світового мистецтва, які пощастило побачити авторові. 
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1 Гнатюк в. Документи і матеріали (1871–1989). — Львів, 1998. — C. 178.
2 Франко І. Зібрання творів: У 50 т. — К., 1986. — Т. 50. — C. 549–552.
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Через низку обставин задум М.Грушевського про окреме видання 
подорожніх вражень не був здійснений, але в архіві збереглася відбитка 
першої публікації зі значними авторськими правками й додатками1. В резуль-
таті обсяг твору зріс майже вдвічі. Цей документ — друга редакція “По 
світу” — публікується тут уперше. 

У цитованому вже листі до М.Грушевського М.Коцюбинський пише, 
що ця річ “більше належить до белетристики”. Сьогодні, характеризуючи 
остаточний текст, схиляємось до визначення жанру твору як культуроло-
гічного есе. Є своя логіка в тому, що “По світу” друкується поряд з літе-
ратурно-критичними працями, адже це — своєрідне продовження теми. 
Оцінювання мистецького твору — літературного, малярського чи архітектур-
ного — в основі своїй має спільну природу. Сучасного читача, безперечно, 
захопить сам предмет майстерної оповіді, однак для нас це не єдине джерело 
знань про італійські раритети. Натомість, у розповіді М.Грушевського 
унікальною є насамперед інформація про особистість автора, його погляди, 
його естетичні критерії. Вільно почуваючись у реаліях європейського істо-
рико-культурного дискурсу, він у розмові про визначні твори — і художні, 
і літературні, — займав власну обґрунтовану позицію, яка не конче співпадала 
з загальноприйнятою. Чіткість авторської думки спричиняє дисциплінова-
ність викладу, іноді побіжно висловлена фраза набуває звучання афоризму, 
над яким варто поміркувати, як, наприклад: “... але в сфері ірраціонального 
лежить джерело поезії і краси”.

Ще одна знакова для М.Грушевського риса — його розвинуте почуття 
національної ідентичності. Хоча подорожні враження заполонили авторську 
уяву, але тема України залишається складовою частиною розповіді. Саме 
позицією свідомого українця пояснюється, наприклад, критичне сприйняття 
М.Грушевським Відня як столиці метрополії. Споглядаючи квітучі італійські 
долини, в його уяві постають сумні галицькі сільські пейзажі. В аналітичних 
розповідях про оригінальний та ефективний державний устрій Венецької 
республіки бринить щира надія на те, що цей історичний досвід стане в пригоді 
українцям. Історик при кожній нагоді звертає увагу читачів на українську 
присутність у середньовічній Європі, а що ця присутність була переважно 
у вигляді рабів та сировини, в автора виривається палкий вигук: “Коли 
буде інакше? Коли Україна братиме участь не самим сировим продуктом 
чи трудом, а і творами свого культурного життя, вибиваючи на них свою 
національну марку? Коли??”

Сто років минуло від часу написання цих рядків...
Галина Бурлака

О.Єрмоленко, Н.Коцюбинська, Г.Степанець. — К., 2007. — C. 170.
1 ЦДІАК України. — Ф. 1235. — Оп. 1. — Спр. 264.
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ДЛЯ ЮВІЛЕЮ ІВАНА КОТЛЯРЕВСЬКОГО ...

Desiderata
І

Мені давно вже хотілося звернути увагу громади й висловити кілька 
дезидератів з поводу близького нашого літературного свята, — як відомо, 
1898 року мине сто літ з часу, як оголошено друком перші пісні перелицьо-
ваної “Енеїди” Котляревського.

Нема чого тут широко висловляти про значіння діяльності Котлярев-
ського — не для того зняли ми річ, та й не така се річ, не так вияснена, щоб 
зазначити її в малій замітці. Звичайно, тепер ніхто вже не зможе сказати, 
що Котляревський витворив нове українсько-руське письменство, сам 
собою, що його діяльність була якимсь зовсім новим фактом без попередни-
ків*. Добре відома річ: і в попередні часи не бракувало на Вкраїні письмен-
ників, які заводили народну мову в сфери письменські; мотиви, принаймні 
деякі, писань Котляревського досить виразно виявляються й у попередньому 
письменстві, і взагалі діяльність Котляревського стоїть в живому, непорва-
ному зв’язку з культурним життям гетьманщини, з попереднім українським 
друкованим і недрукованим письменством. Але ж таки і при сучасному 
становищі студій над Котляревським, при всіх відмінах в поглядах на нього, 
незвичайне значіння його особистої діяльності в культурній історії України 
єсть факт безперечний. Котляревський так щиро обернувся до народної 
мови, так рішуче порвав, чи краще сказати — хотів порвати зв’язки з новою 
московською мовою й старим слов’янсько-українсько-польським язичієм, 
в писаннях своїх так талановито потрапив на основні ознаки української 
народної вдачі, що діяльність його різко визначилася з самого початку. Несві-
домо, мабуть, і для себе самого Котляревський в своїх писаннях остільки ясно 
та виразно виявив змагання тогочасної громади до витворення своєнародної 
літератури, своєнародної й формою, й духом, що заступив своєю постаттю, 
примусив забути попередні невиразні, недужі прояви того змагання й зро-
бив велике вражіння на сучасну громаду. Мотивів поезії Котляревського 
ухопилася зараз ціла серія письменників* і його писання за часу кількох 
поколінь мали й мають безпосередній вплив на письменство наше; ближчі 
сучасники Котляревського в письменстві безпосередньо в’яжуться з ним, 
ідуть за його приводом і прикладом. І ми, шукаючи в культурних обставинах 
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ІІ
По правді, досі й загальна фізіономія, щоб так сказати, й значіння 

Котляревського в історії розвитку письменства нашого, як мені здається, 
не вияснені добре. Остра, стороннича Кулішева критика* могла б була бути 
початком такого студіювання, бо порушила дуже важні питання з сього 
погляду; але, може, для того, що надто вже брала через край, що сторон-
ничість її сама в очі кожному різала, вона не привела до такого пильного, 
основного студіювання над Котляревським, якого треба було жадати. Вона, 
правда, була примусила покинути перекази старих панегіриків та придивитися 
пильніше до Котляревського (в сьому, безперечно, її заслуга), але як сама 
вона, властиво кажучи, майже не йшла далі кількох гарячих закидів, так 
і антагоністи Кулішеві* мало що поступили далі того, щоб відбити сі закиди 
кількома цитатами, кількома, хоч і дотепними, фразами; властиві ж студії 
над Котляревським незначно посунулись, правда — і не над одним Котля-
ревським. Правда й то, що від загальних оглядів українського письменства, 
які ми досі мали, не можна й вимагати сього; на се треба студій спеціальних.

Так, досі ми не маємо навіть докладної життєписі Котляревського*; 
кілька дат з служебного формуляра, кілька загальних уваг двох-трьох 
сучасників його, 2–3 анекдоти — от трохи чи не все, що ми маємо про 
нього; про внутрішнє життя його ми майже нічого не знаємо. Звичайно, 
що сі недостачі почасти вже не можна й надолужити, але дещо-таки можна 
було б зробити й тепер. Прошукавши добре, можна було б допитатись 
і до тих паперів його, що передані були в Петербурзьку царську бібліотеку, 
й звідси пропали1*, знайшлися б, може, й інші, досі невідомі документи 
й папери, принаймні хоч офіціальні. Переказів сучасників запевне можна 
було б зібрати далеко більше, як ми маємо. З часу смерті Котляревського 
минуло тільки 54 роки; і в Полтаві, й по Полтавщині мусить бути немало 
людей, що ще пам’ятають Котляревського, живуть, певно, ще вихованці 
полтавського “дому бідних дворян” і “благородного заведенія”, котрим 
управляв Котляревський; ще більше знайдеться таких, що чули цікаві звістки 
за нього від його сучасників2.

1 Про пропажу паперів Котляревського див. замітку Горленка в “Київ[ській] стар[и-
ні]”. 1883, V, C. 146.

2 Не можу здержатися, щоб не зауважити при сій нагоді, що взагалі наші земляки 
дуже скупо й ліниво діляться з громадою споминками про своїх славних сучасників. Через 
те ми так мало знаємо навіть про головніших заступників нашого письменства. Тимчасом 
як, напр., московська мемуарна література так широко розвилась останніми часами, навіть 
щодо другорядних і третьорядних діячів, в нас вона майже зовсім не існує, виключивши 
хіба Шевченка. Справді, що ми, напр., маємо про Гулака, Квітку, Костомарова? А скільки 
в нас таких, одначе, поважних письменників, що про їх ми знаємо те тільки, що самі вони 
повідали за себе в своїх писаннях?

Гетьманщини*, в старому письменстві ґенези письменства Котляревського, 
знов-таки кажу, жадним чином не можемо заперечити незвичайному значінню 
його особи. З другого боку, неприємні прояви “котляревщини” в пізнішім 
нашім письменстві й культурному житті (що й досі дають себе іноді почувати) 
не заслонять від очей наших тих здорових, буйних паростів, що виросли 
з сім’я, посіяного полтавським дияконенком. Чи так чи сяк, не вважаючи 
на деякі свої слабі чи неприємні ознаки, поезія Котляревського проторила 
стежку українському письменству, очевидячки, як не цінувати її, а позитивні 
ознаки далеко, далеко в ній переважали. Можна сказати, що те, що звичайно 
робить для того чи іншого прямування ціла школа діячів, зробив у нас сам 
Котляревський своєю діяльністю. Писання його були правдивим поворотним 
пунктом в нашім культурно-громадськім житті.

Одначе вони разом з тим не зосталися при самому історичному зна-
чінні; вони не заховалися тільки по історіях літератури та по хрестоматіях, 
не залічилися до числа тих класичних утворів, які всі багато хвалять, та мало 
хто читає. Навпаки, не вважаючи на свій столітній майже вік, писання Кот-
ляревського обертаються в дуже широкій громаді; “Наталка” й “Чарівник” 
належать до найширше розповсюджених п’єс українського театру, а “Ене-
їда” належить до найпопулярніших книжок, і мала досі (залічуючи й повні 
видання писань) більш п’ятнадцяти видань. Можна сказати, що після 
Шевченка Котляревський єсть найпопулярніший письменник український; 
ба навіть він має свою окрему, властиво, свою громаду прихильників, котрої 
нема у Шевченка. Простий та веселий тон його поезії, не виявлені гостро, 
яскраво національні й соціальні ідеї здобули йому сих прихильників: поляки, 
котрих навіть Шевченкові “Псалми Давидові” “застрашали своїм вибором”*, 
з охотою похваляють Котляревського; те ж і з москалями. Правда, сі самі 
ознаки викликали дорікання Котляревському з сторони наших патріотів, і я 
маю на меті тільки зазначити сей факт спеціальної популярності Котлярев-
ського, а не ставити його на заслугу йому; хоч з другого боку, не вважаючи 
на той благодушний тон, і національні, і соціальні погляди Котляревського 
досить симпатично й виразно відбилися в його писаннях, аби пильніше до їх 
придивитися, і під сим веселим, непретензіозним покривалом провадились 
помалу ідеї національні й громадські, часом дуже добрі, як те й доводили 
останніми часами історики нашого письменства. Але про се нам нема чого 
широко балакати. Я нагадав тільки про історичне й сучасне значіння писань 
Котляревського, аби довести, що, при таких навіть чи інших поглядах на вар-
тість писань його, вони заслуговують і вимагають від усіх прихильників 
нашого слова великої уваги й доброго студіювання. Тим часом не можна, 
як мені здається, заперечити, що Котляревського в нас студійовано дуже 
мало, і, щодо нього, багато існує важних питань не досить вияснених, а то й 
цілком непорушених. Нагадаємо про сі питання хоч здебільшого.
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ІІ
По правді, досі й загальна фізіономія, щоб так сказати, й значіння 

Котляревського в історії розвитку письменства нашого, як мені здається, 
не вияснені добре. Остра, стороннича Кулішева критика* могла б була бути 
початком такого студіювання, бо порушила дуже важні питання з сього 
погляду; але, може, для того, що надто вже брала через край, що сторон-
ничість її сама в очі кожному різала, вона не привела до такого пильного, 
основного студіювання над Котляревським, якого треба було жадати. Вона, 
правда, була примусила покинути перекази старих панегіриків та придивитися 
пильніше до Котляревського (в сьому, безперечно, її заслуга), але як сама 
вона, властиво кажучи, майже не йшла далі кількох гарячих закидів, так 
і антагоністи Кулішеві* мало що поступили далі того, щоб відбити сі закиди 
кількома цитатами, кількома, хоч і дотепними, фразами; властиві ж студії 
над Котляревським незначно посунулись, правда — і не над одним Котля-
ревським. Правда й то, що від загальних оглядів українського письменства, 
які ми досі мали, не можна й вимагати сього; на се треба студій спеціальних.

Так, досі ми не маємо навіть докладної життєписі Котляревського*; 
кілька дат з служебного формуляра, кілька загальних уваг двох-трьох 
сучасників його, 2–3 анекдоти — от трохи чи не все, що ми маємо про 
нього; про внутрішнє життя його ми майже нічого не знаємо. Звичайно, 
що сі недостачі почасти вже не можна й надолужити, але дещо-таки можна 
було б зробити й тепер. Прошукавши добре, можна було б допитатись 
і до тих паперів його, що передані були в Петербурзьку царську бібліотеку, 
й звідси пропали1*, знайшлися б, може, й інші, досі невідомі документи 
й папери, принаймні хоч офіціальні. Переказів сучасників запевне можна 
було б зібрати далеко більше, як ми маємо. З часу смерті Котляревського 
минуло тільки 54 роки; і в Полтаві, й по Полтавщині мусить бути немало 
людей, що ще пам’ятають Котляревського, живуть, певно, ще вихованці 
полтавського “дому бідних дворян” і “благородного заведенія”, котрим 
управляв Котляревський; ще більше знайдеться таких, що чули цікаві звістки 
за нього від його сучасників2.

1 Про пропажу паперів Котляревського див. замітку Горленка в “Київ[ській] стар[и-
ні]”. 1883, V, C. 146.

2 Не можу здержатися, щоб не зауважити при сій нагоді, що взагалі наші земляки 
дуже скупо й ліниво діляться з громадою споминками про своїх славних сучасників. Через 
те ми так мало знаємо навіть про головніших заступників нашого письменства. Тимчасом 
як, напр., московська мемуарна література так широко розвилась останніми часами, навіть 
щодо другорядних і третьорядних діячів, в нас вона майже зовсім не існує, виключивши 
хіба Шевченка. Справді, що ми, напр., маємо про Гулака, Квітку, Костомарова? А скільки 
в нас таких, одначе, поважних письменників, що про їх ми знаємо те тільки, що самі вони 
повідали за себе в своїх писаннях?

Гетьманщини*, в старому письменстві ґенези письменства Котляревського, 
знов-таки кажу, жадним чином не можемо заперечити незвичайному значінню 
його особи. З другого боку, неприємні прояви “котляревщини” в пізнішім 
нашім письменстві й культурному житті (що й досі дають себе іноді почувати) 
не заслонять від очей наших тих здорових, буйних паростів, що виросли 
з сім’я, посіяного полтавським дияконенком. Чи так чи сяк, не вважаючи 
на деякі свої слабі чи неприємні ознаки, поезія Котляревського проторила 
стежку українському письменству, очевидячки, як не цінувати її, а позитивні 
ознаки далеко, далеко в ній переважали. Можна сказати, що те, що звичайно 
робить для того чи іншого прямування ціла школа діячів, зробив у нас сам 
Котляревський своєю діяльністю. Писання його були правдивим поворотним 
пунктом в нашім культурно-громадськім житті.

Одначе вони разом з тим не зосталися при самому історичному зна-
чінні; вони не заховалися тільки по історіях літератури та по хрестоматіях, 
не залічилися до числа тих класичних утворів, які всі багато хвалять, та мало 
хто читає. Навпаки, не вважаючи на свій столітній майже вік, писання Кот-
ляревського обертаються в дуже широкій громаді; “Наталка” й “Чарівник” 
належать до найширше розповсюджених п’єс українського театру, а “Ене-
їда” належить до найпопулярніших книжок, і мала досі (залічуючи й повні 
видання писань) більш п’ятнадцяти видань. Можна сказати, що після 
Шевченка Котляревський єсть найпопулярніший письменник український; 
ба навіть він має свою окрему, властиво, свою громаду прихильників, котрої 
нема у Шевченка. Простий та веселий тон його поезії, не виявлені гостро, 
яскраво національні й соціальні ідеї здобули йому сих прихильників: поляки, 
котрих навіть Шевченкові “Псалми Давидові” “застрашали своїм вибором”*, 
з охотою похваляють Котляревського; те ж і з москалями. Правда, сі самі 
ознаки викликали дорікання Котляревському з сторони наших патріотів, і я 
маю на меті тільки зазначити сей факт спеціальної популярності Котлярев-
ського, а не ставити його на заслугу йому; хоч з другого боку, не вважаючи 
на той благодушний тон, і національні, і соціальні погляди Котляревського 
досить симпатично й виразно відбилися в його писаннях, аби пильніше до їх 
придивитися, і під сим веселим, непретензіозним покривалом провадились 
помалу ідеї національні й громадські, часом дуже добрі, як те й доводили 
останніми часами історики нашого письменства. Але про се нам нема чого 
широко балакати. Я нагадав тільки про історичне й сучасне значіння писань 
Котляревського, аби довести, що, при таких навіть чи інших поглядах на вар-
тість писань його, вони заслуговують і вимагають від усіх прихильників 
нашого слова великої уваги й доброго студіювання. Тим часом не можна, 
як мені здається, заперечити, що Котляревського в нас студійовано дуже 
мало, і, щодо нього, багато існує важних питань не досить вияснених, а то й 
цілком непорушених. Нагадаємо про сі питання хоч здебільшого.
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був Котляревський.
Котляревський, вихованець Полтавської семінарії, безперечно зріс 

на культурних традиціях старої Гетьманщини. Отже, перша задача — 
докладно вислідити, що взяв він у свої писання з її культурного запасу. 
Правда, се річ нелегка; культурна історія, духове життя Гетьманщини 
лежить ще в нас облогом, письменство XVIII в. ще жде пильних студій, 
але колись треба буде зробити сю роботу1. На основі сих студій треба буде 
порівняти світогляд Котляревського з світоглядом громади гетьманської, його 
писання з попереднім письменством друкованим і недрукованим з погляду 
їх мотивів, форм, мови; на основі усього того вияснити питання, оскільки 
був своєнародним Котляревський у своїм писанні. Кілька дотепних уваг 
щодо сього питання в праці д. Дашкевича* — се тільки перші начерки 
й натякання, се тільки завдаток на дальші ширші й глибші студії.

З другого боку, писаннями своїми Котляревський подає руку новим 
прямуванням чужих письменств — реакції проти псевдокласицизму й сен-
тиментально-романтичному народолюбству. Важно вислідити, оскільки 
Котляревський тут підляг впливові сих чужих письменств і що він взяв з своє-
народної культури. Питання про відносини перелицьованої “Енеїди” до інших 
пародированих “Енеїд” (французької Скаррона, німецької Блюмавера й мос-
ковської Осипова) кілька літ тому було поставлено в анонімній розправі д. 
Н. М. В.2*, потім в розправі д. Дашкевича, але не вияснено рішуче й досі; 
зафактовано зв’язок між “Енеїдами” Котляревського й Осипова, але відносини 
їх (хто за ким слідкував) після останніх виводів д. Дашкевича зостаються 
ще непевними і ждуть ще подрібніших спостережень. Поважні, особливо 
біблійні теми перелицьовувались на український лад і до Котляревського, 
й такі проби були широко розповсюджені; не бракувало й макаронічних жартів, 
яких потім ужив і Котляревський. Треба б вияснити відносини перелицьо-
ваної “Енеїди” до сих попередників своєнародних поруч з чужесторонніми 
творами. Так само з “Москалем-чарівником”, що має перед собою багату 
літературу інтермедій*, де вже ясно визначились й уставились типи пізнішої 
української комедії (так щодо Котляревського, цікаво звернути увагу на тип 
москаля) і з тим разом має аналогічні з’явища в письменстві московськім (як 
показують на “Мельника” Аблесимова), а особою свого москаля в’яжеться 
безпосередньо з резонерами тогочасної західної і московської драматургії (не 
забудьмо, що Котляревський був прихильний до тогочасного московського 
театру і сам виступав яко актор). Не ясніше й становище “Наталки”; зв’язок 
сеї п’єси з “Козаком-стихотвор цем”*, на котрого вказують яко на повід 

1 Студії коло історії книжного слова й просвіти Гетьманщини в останній праці д. Жи-
тецького (“Мысли о народных думах”, гл. 2 і 3) ще раз виразно показують, як багато 
цікавого, важного було в культурнім житті минулого віку й як ми мало його знаємо.

2 Петербурзька часопись “Новь”, 1885 р., кн. 4 і 5. 

Не можна сказати, щоб зовсім добре були вистудійовані писання Кот-
ляревського з погляду їх провідних ідей, ідейного змісту. Над сим питанням 
застановлялись, переважно з поводу Куліша, як то сказано, деякі думки, 
що не втратили ваги й тепер, й ми раз по раз мусимо вертатись до них, хоч 
і він сам перемінив потім погляди на Котляревського*. Але ще не досить; 
задоволялись звичайно, підібравши для своїх поглядів по кілька цитатів, 
часто цитувалися вірші: “Так вічной пам’яти бувало у нас в Гетьманщині 
колись”, дещо з мук пекельних*, але маємо бажати, щоб заналізовано 
було дрібніше, крок за кроком, всі писання Котляревського й висліджено 
докладно соціальний, культурний і національний світогляд автора — його 
відносини до народної маси, до тогочасної інтелігенції й до новонародженої 
української шляхти, погляди на історичне минуле свого народу й на сучасні 
авторові політичні обставини, на своєнародні й займовані культурні елементи, 
щоб довести, в якій мірі виявляється у автора національна самосвідомість. 
Праця така марною не буде.

Далі, не вияснено добре той ґрунт, ті культурно-громадські обставини, 
в яких виростав Котляревський, їх вплив на нього. Тим часом пора була дуже 
характерна, дуже важна. Старі культурні й громадські форми й традиції 
Гетьманщини руйнувалися; знищено гетьманство, Січ*, заведено губер-
ніальний устрій, вже за пам’яті Котляревського “грамотою дворянству” 
санкціоновано заведені нові громадські відносини, українське кріпацтво 
й українську шляхту. Польща впала*, польський культурний вплив на масу 
зовсім зникає по Гетьманщині; одержує вплив московське письменство, що з 
другої половини XVIII в. стає вже помалу на власні ноги, з рук українців 
перейшовши до тубільців*. Намість старої академічної освіти й поруч з нею 
потрошки розповсюджується між вищими верствами скептична західна 
освіта, разом з невиразними мріями про натуральний стан і права чоловіка. 
Під сими ріжномастними впливами на старім культурно-історичнім ґрунті 
Гетьманщини витворялися характерні, дивні комбінації. Посідателі кріпаць-
ких душ, перейняті думкою про свою нескінченну вищість над “подлим” 
народом, перейняті афоризмом, що “в простого мужика простий єсть оби-
чай, а в письменного — особий, політичний звичай”*, нахилялися до сен-
тиментального народолюбства; “благородні шляхтичі”, що тільки-тільки 
затвердили за поміччю московського уряду свої привілегії, виступали обо-
ронцями української (хоч провінціональної) автономії, кохалися в українській 
етнографії й історії й марили про козацькі часи, так ворожі й небезпечні 
для шляхоцьких прав. На сьому ріжноманітному ґрунті зросла й початкова 
наша національна самосвідомість і ріжноманітні складники її (і дають себе 
почувати й пізніше). Ґенеза творчої діяльності Котляревського єсть в зна-
чній мірі ґенеза українського націоналізму, й доки не вияснено буде його 
культурних і громадських обставин, того важного з погляду культурного 
розвитку нашого народу моменту, доти не можна буде докладно зрозуміти 
й того повороту в культурній історії нашої громади, провідником котрого 
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був Котляревський.
Котляревський, вихованець Полтавської семінарії, безперечно зріс 
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докладно вислідити, що взяв він у свої писання з її культурного запасу. 
Правда, се річ нелегка; культурна історія, духове життя Гетьманщини 
лежить ще в нас облогом, письменство XVIII в. ще жде пильних студій, 
але колись треба буде зробити сю роботу1. На основі сих студій треба буде 
порівняти світогляд Котляревського з світоглядом громади гетьманської, його 
писання з попереднім письменством друкованим і недрукованим з погляду 
їх мотивів, форм, мови; на основі усього того вияснити питання, оскільки 
був своєнародним Котляревський у своїм писанні. Кілька дотепних уваг 
щодо сього питання в праці д. Дашкевича* — се тільки перші начерки 
й натякання, се тільки завдаток на дальші ширші й глибші студії.

З другого боку, писаннями своїми Котляревський подає руку новим 
прямуванням чужих письменств — реакції проти псевдокласицизму й сен-
тиментально-романтичному народолюбству. Важно вислідити, оскільки 
Котляревський тут підляг впливові сих чужих письменств і що він взяв з своє-
народної культури. Питання про відносини перелицьованої “Енеїди” до інших 
пародированих “Енеїд” (французької Скаррона, німецької Блюмавера й мос-
ковської Осипова) кілька літ тому було поставлено в анонімній розправі д. 
Н. М. В.2*, потім в розправі д. Дашкевича, але не вияснено рішуче й досі; 
зафактовано зв’язок між “Енеїдами” Котляревського й Осипова, але відносини 
їх (хто за ким слідкував) після останніх виводів д. Дашкевича зостаються 
ще непевними і ждуть ще подрібніших спостережень. Поважні, особливо 
біблійні теми перелицьовувались на український лад і до Котляревського, 
й такі проби були широко розповсюджені; не бракувало й макаронічних жартів, 
яких потім ужив і Котляревський. Треба б вияснити відносини перелицьо-
ваної “Енеїди” до сих попередників своєнародних поруч з чужесторонніми 
творами. Так само з “Москалем-чарівником”, що має перед собою багату 
літературу інтермедій*, де вже ясно визначились й уставились типи пізнішої 
української комедії (так щодо Котляревського, цікаво звернути увагу на тип 
москаля) і з тим разом має аналогічні з’явища в письменстві московськім (як 
показують на “Мельника” Аблесимова), а особою свого москаля в’яжеться 
безпосередньо з резонерами тогочасної західної і московської драматургії (не 
забудьмо, що Котляревський був прихильний до тогочасного московського 
театру і сам виступав яко актор). Не ясніше й становище “Наталки”; зв’язок 
сеї п’єси з “Козаком-стихотвор цем”*, на котрого вказують яко на повід 

1 Студії коло історії книжного слова й просвіти Гетьманщини в останній праці д. Жи-
тецького (“Мысли о народных думах”, гл. 2 і 3) ще раз виразно показують, як багато 
цікавого, важного було в культурнім житті минулого віку й як ми мало його знаємо.

2 Петербурзька часопись “Новь”, 1885 р., кн. 4 і 5. 

Не можна сказати, щоб зовсім добре були вистудійовані писання Кот-
ляревського з погляду їх провідних ідей, ідейного змісту. Над сим питанням 
застановлялись, переважно з поводу Куліша, як то сказано, деякі думки, 
що не втратили ваги й тепер, й ми раз по раз мусимо вертатись до них, хоч 
і він сам перемінив потім погляди на Котляревського*. Але ще не досить; 
задоволялись звичайно, підібравши для своїх поглядів по кілька цитатів, 
часто цитувалися вірші: “Так вічной пам’яти бувало у нас в Гетьманщині 
колись”, дещо з мук пекельних*, але маємо бажати, щоб заналізовано 
було дрібніше, крок за кроком, всі писання Котляревського й висліджено 
докладно соціальний, культурний і національний світогляд автора — його 
відносини до народної маси, до тогочасної інтелігенції й до новонародженої 
української шляхти, погляди на історичне минуле свого народу й на сучасні 
авторові політичні обставини, на своєнародні й займовані культурні елементи, 
щоб довести, в якій мірі виявляється у автора національна самосвідомість. 
Праця така марною не буде.

Далі, не вияснено добре той ґрунт, ті культурно-громадські обставини, 
в яких виростав Котляревський, їх вплив на нього. Тим часом пора була дуже 
характерна, дуже важна. Старі культурні й громадські форми й традиції 
Гетьманщини руйнувалися; знищено гетьманство, Січ*, заведено губер-
ніальний устрій, вже за пам’яті Котляревського “грамотою дворянству” 
санкціоновано заведені нові громадські відносини, українське кріпацтво 
й українську шляхту. Польща впала*, польський культурний вплив на масу 
зовсім зникає по Гетьманщині; одержує вплив московське письменство, що з 
другої половини XVIII в. стає вже помалу на власні ноги, з рук українців 
перейшовши до тубільців*. Намість старої академічної освіти й поруч з нею 
потрошки розповсюджується між вищими верствами скептична західна 
освіта, разом з невиразними мріями про натуральний стан і права чоловіка. 
Під сими ріжномастними впливами на старім культурно-історичнім ґрунті 
Гетьманщини витворялися характерні, дивні комбінації. Посідателі кріпаць-
ких душ, перейняті думкою про свою нескінченну вищість над “подлим” 
народом, перейняті афоризмом, що “в простого мужика простий єсть оби-
чай, а в письменного — особий, політичний звичай”*, нахилялися до сен-
тиментального народолюбства; “благородні шляхтичі”, що тільки-тільки 
затвердили за поміччю московського уряду свої привілегії, виступали обо-
ронцями української (хоч провінціональної) автономії, кохалися в українській 
етнографії й історії й марили про козацькі часи, так ворожі й небезпечні 
для шляхоцьких прав. На сьому ріжноманітному ґрунті зросла й початкова 
наша національна самосвідомість і ріжноманітні складники її (і дають себе 
почувати й пізніше). Ґенеза творчої діяльності Котляревського єсть в зна-
чній мірі ґенеза українського націоналізму, й доки не вияснено буде його 
культурних і громадських обставин, того важного з погляду культурного 
розвитку нашого народу моменту, доти не можна буде докладно зрозуміти 
й того повороту в культурній історії нашої громади, провідником котрого 

6 СТАТТІ, ВИСТУПИ, ПЕРЕДМОВИ, ЗАМІТКИ Для ювілею Івана Котляревського ... 7



звернути увагу й на сі редакції, бо і в сих поправках, може, знайдеться щось 
цікаве для розвитку поглядів і писання поета. Може б, таке студіювання 
відміни в писанні Котляревського дало зв’язатися з громадськими того-
часними обставинами, з відносинами громади до писань Котляревського.

ІІІ
Отакі здебільшого питання постають щодо ґенези писань Котлярев-

ського; нова низка питань виникає, якщо здіймемо річ про значіння сих 
писань в історії своєнародного розвитку нашої громади, в історії нашого 
письменства й про сучасну ролю його творів. Хоч деякі з сих питань также 
зачіплювано й трактовано в студіях коло історії нашого письменства, може 
й, більше, як попередні, але все-таки зостається зробити чи не більше 
ще. Так, наприклад, ми не знаємо докладно, як обернулась українська 
громада з перших же часів до писань Котляревського; як і в яких верствах 
вони були розповсюджені, яке робили вражіння, в якому напрямку, себто, 
як громада розуміла сі писання, на які ознаки писання Котляревського 
звертала увагу, що в їх подобалось, впливало на громаду, чи тільки повер-
хова їх форма, чи й глибше заложені провідні ідеї, може, під сим взглядом 
і з самого початку ріжні верстви, ріжні круги громади неоднаково при-
йняли писання Котляревського. Тепер все, що ми знаємо й що звичайно 
мусять переказувати наші історики літератури, — се тільки, що “Енеїда” 
Котляревського ще до друку розійшлася в рукописях і за короткий час 
кілька раз була видана.

Далі, треба вислідити вплив Котляревського в письменстві україн-
ськім, вислідити зв’язки й відносини до його писань дальших українських 
письменників по їх творах; тут єсть ще над чим застановитись. Головні 
питання — які мотиви писання Котляревського впливали на тих чи інших 
письменників, як відмінялись сі мотиви, і оскільки сей вплив був добрий 
чи шкідливий в розвитку нашого письменства й його культурного значіння. 
Колишніх закидів Куліша*, що писання Котляревського було “найстраш-
нішою пробою нашому писаному слову українському”, що “визволення 
від Котляревщини” було доказом геніальності пізніших українських пись-
менників1, як нам здається, не вважаючи на тридцятилітню полеміку, ще й 
досі не розправлено рішуче й коло сього важного питання нашої культурної 
історії треба ще добре й добре попоратись.

Дуже було б цікаво вияснити відносини, погляди на Котляревського 
в нашій громаді й письменстві ріжних часів. Історія критики літературно-пу-
бліцистичної (сими словами я хочу відрізнити її від критики самої естетичної); 
історія вимагань громади від письменства з поглядів громадських і літератур-
них — єсть безперечно одна з найцікавіших сторін в історії культурного роз-
витку народу й літературна історія такого першорядного факту українського 

1 Хата, [1860], вид. 2, C. ХVІІ; Основа, 1861, І, C. 262.

до написання “Наталки”, треба б ще вияснити. Не показано відносини сеї 
п’єси й до тогочасних українських культурно-громадських обставин, до вдачі 
до української етнографії, що виразно зазначилася вже коло тих часів; відно-
сини її до сучасного західного й російського сентименталізму также ще треба 
б постудіювати; хороше порівняння “Наталки” з “Бідною Лізою” Карамзіна 
маємо у тій розправі д. Н. М. В., та того не досить; відносини до західних 
зразків не зачеплено майже, хоч ми й знаємо, що Котляревський кохався 
в романах Ляфонтена, Коттен, Жанліс.

Як відомо, письменство Котляревського обіймає немалий час; перші 
згадки про “Енеїду” ідуть від 1795 р., перші три пісні її були видані 1798 р., 
четверту — 1809 р.; дальші пісні автор друкував уривками пізнішими 
часами й їх видано було вповні тільки після його смерті*. “Наталка” з’я-
вилась вперше на сцені 1819 р.*, як пишуть (я не знаю, оскільки ся дата 
певна й се треба було б ще вияснити.) За такий чималий час письменство, 
мусить бути, не зоставалося без відмін. Ще той же таки Куліш доводив*, 
що останні три пісні “Енеїди” відріжняються від перших і з погляду духу, 
й з погляду мови: “Грубий, але щирий комізм міняється у автора й все 
більше перероблюється на штуковану карикатуру. Сама мова, спочатку 
вільна й подібна до зразків бесіди українських шинків, під кінець стає 
незграбною і мішається з книжною московською”1. Основну ріжницю між 
першими й останніми піснями — народовством несамосвідомим, що мало 
на меті тішити цвічену громаду сценами з простого побуту, й народовством 
самосвідомим з поетичним змалюванням народного життя (с. 709–710) 
признає й д. Н. М. в., до такого погляду нахиляється й д. Петров; бачить 
градацію в них і д-р Огоновський*, хоч виводить її не з відмін в погля-
дах самого Котляревського, а з його змагання — приготовити помалу 
непризвичаєну ще громаду до національної самосвідомості й патріотичної 
діяльності (творча діяльність Котляревського, як здається д-ру Огонов-
ському, спочатку й до кінця уявляється яко самосвідома). Д[обродій] 
Дашкевич виступає проти острого розріжнювання перших і останніх пісень 
(с. 32–33). Такий погляд здається мені більш справедливим, але у всякім 
разі сі самі відміни в поглядах показують, що справа ся не вистудійована 
ґрунтовно; очевидячки, треба покинути загальні уваги та пильно й дрібно 
з’аналізувати писання Котляревського; тоді тільки й можна буде вислі-
дити відміни в його писаннях, розвиток поетичної його діяльності. При сій 
нагоді, не задоволяючись сучасним текстом його писань, треба звернути 
увагу й на попередні редакції. Як відомо, видання “Енеїди” 1809 р. було 
“виправлене”, як значиться на окладці його; сучасні видання четвертої 
пісні мають теж хоч і не так значні відміни; дано було знати, що в рукописі 
останньої пісні були цікаві поправки автора2*. Отже, безпремінно треба 

1 Основа, 1861, І, C. 247.
2 Основа, 1861, ІІ, C. 174. 
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звернути увагу й на сі редакції, бо і в сих поправках, може, знайдеться щось 
цікаве для розвитку поглядів і писання поета. Може б, таке студіювання 
відміни в писанні Котляревського дало зв’язатися з громадськими того-
часними обставинами, з відносинами громади до писань Котляревського.

ІІІ
Отакі здебільшого питання постають щодо ґенези писань Котлярев-

ського; нова низка питань виникає, якщо здіймемо річ про значіння сих 
писань в історії своєнародного розвитку нашої громади, в історії нашого 
письменства й про сучасну ролю його творів. Хоч деякі з сих питань также 
зачіплювано й трактовано в студіях коло історії нашого письменства, може 
й, більше, як попередні, але все-таки зостається зробити чи не більше 
ще. Так, наприклад, ми не знаємо докладно, як обернулась українська 
громада з перших же часів до писань Котляревського; як і в яких верствах 
вони були розповсюджені, яке робили вражіння, в якому напрямку, себто, 
як громада розуміла сі писання, на які ознаки писання Котляревського 
звертала увагу, що в їх подобалось, впливало на громаду, чи тільки повер-
хова їх форма, чи й глибше заложені провідні ідеї, може, під сим взглядом 
і з самого початку ріжні верстви, ріжні круги громади неоднаково при-
йняли писання Котляревського. Тепер все, що ми знаємо й що звичайно 
мусять переказувати наші історики літератури, — се тільки, що “Енеїда” 
Котляревського ще до друку розійшлася в рукописях і за короткий час 
кілька раз була видана.

Далі, треба вислідити вплив Котляревського в письменстві україн-
ськім, вислідити зв’язки й відносини до його писань дальших українських 
письменників по їх творах; тут єсть ще над чим застановитись. Головні 
питання — які мотиви писання Котляревського впливали на тих чи інших 
письменників, як відмінялись сі мотиви, і оскільки сей вплив був добрий 
чи шкідливий в розвитку нашого письменства й його культурного значіння. 
Колишніх закидів Куліша*, що писання Котляревського було “найстраш-
нішою пробою нашому писаному слову українському”, що “визволення 
від Котляревщини” було доказом геніальності пізніших українських пись-
менників1, як нам здається, не вважаючи на тридцятилітню полеміку, ще й 
досі не розправлено рішуче й коло сього важного питання нашої культурної 
історії треба ще добре й добре попоратись.

Дуже було б цікаво вияснити відносини, погляди на Котляревського 
в нашій громаді й письменстві ріжних часів. Історія критики літературно-пу-
бліцистичної (сими словами я хочу відрізнити її від критики самої естетичної); 
історія вимагань громади від письменства з поглядів громадських і літератур-
них — єсть безперечно одна з найцікавіших сторін в історії культурного роз-
витку народу й літературна історія такого першорядного факту українського 

1 Хата, [1860], вид. 2, C. ХVІІ; Основа, 1861, І, C. 262.

до написання “Наталки”, треба б ще вияснити. Не показано відносини сеї 
п’єси й до тогочасних українських культурно-громадських обставин, до вдачі 
до української етнографії, що виразно зазначилася вже коло тих часів; відно-
сини її до сучасного західного й російського сентименталізму также ще треба 
б постудіювати; хороше порівняння “Наталки” з “Бідною Лізою” Карамзіна 
маємо у тій розправі д. Н. М. В., та того не досить; відносини до західних 
зразків не зачеплено майже, хоч ми й знаємо, що Котляревський кохався 
в романах Ляфонтена, Коттен, Жанліс.

Як відомо, письменство Котляревського обіймає немалий час; перші 
згадки про “Енеїду” ідуть від 1795 р., перші три пісні її були видані 1798 р., 
четверту — 1809 р.; дальші пісні автор друкував уривками пізнішими 
часами й їх видано було вповні тільки після його смерті*. “Наталка” з’я-
вилась вперше на сцені 1819 р.*, як пишуть (я не знаю, оскільки ся дата 
певна й се треба було б ще вияснити.) За такий чималий час письменство, 
мусить бути, не зоставалося без відмін. Ще той же таки Куліш доводив*, 
що останні три пісні “Енеїди” відріжняються від перших і з погляду духу, 
й з погляду мови: “Грубий, але щирий комізм міняється у автора й все 
більше перероблюється на штуковану карикатуру. Сама мова, спочатку 
вільна й подібна до зразків бесіди українських шинків, під кінець стає 
незграбною і мішається з книжною московською”1. Основну ріжницю між 
першими й останніми піснями — народовством несамосвідомим, що мало 
на меті тішити цвічену громаду сценами з простого побуту, й народовством 
самосвідомим з поетичним змалюванням народного життя (с. 709–710) 
признає й д. Н. М. в., до такого погляду нахиляється й д. Петров; бачить 
градацію в них і д-р Огоновський*, хоч виводить її не з відмін в погля-
дах самого Котляревського, а з його змагання — приготовити помалу 
непризвичаєну ще громаду до національної самосвідомості й патріотичної 
діяльності (творча діяльність Котляревського, як здається д-ру Огонов-
ському, спочатку й до кінця уявляється яко самосвідома). Д[обродій] 
Дашкевич виступає проти острого розріжнювання перших і останніх пісень 
(с. 32–33). Такий погляд здається мені більш справедливим, але у всякім 
разі сі самі відміни в поглядах показують, що справа ся не вистудійована 
ґрунтовно; очевидячки, треба покинути загальні уваги та пильно й дрібно 
з’аналізувати писання Котляревського; тоді тільки й можна буде вислі-
дити відміни в його писаннях, розвиток поетичної його діяльності. При сій 
нагоді, не задоволяючись сучасним текстом його писань, треба звернути 
увагу й на попередні редакції. Як відомо, видання “Енеїди” 1809 р. було 
“виправлене”, як значиться на окладці його; сучасні видання четвертої 
пісні мають теж хоч і не так значні відміни; дано було знати, що в рукописі 
останньої пісні були цікаві поправки автора2*. Отже, безпремінно треба 

1 Основа, 1861, І, C. 247.
2 Основа, 1861, ІІ, C. 174. 
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до них; слов’янщина ж мала таку значну ролю в витворенні нашої літературної 
мови! Третім важним елементом мови Котляревського має бути московщина. 
Московська мова з другої половини XVIII в. починає розповсюджуватись 
по Вкраїні, й мова Котляревського прийняла дуже багато московізмів — 
такі вирази, як “балагур”, “розможжу”, “невклюжій”, “шутка”, “зівнув”, 
“искорчившуюся”, “хотіте”, “волнах” (2 все з другої пісні), побачиш, куди 
не глянеш; ще те треба мати на увазі, що в новіших виданнях Котляревського 
мову таки трохи підправлено, українізовано; в виданні самого Котляревського 
(1809), напр., пишеться не де, десь, а где, гдесь, пишеться раз у раз но, де в 
пізніших виданнях стоїть та, ей замість їй, раз у раз вернется, женется, 
погонит, наплодит замість м’яких флексій, і інше подібне. Треба тільки 
в сих висліджуваннях московських елементів мати на оці полтавський діалект; 
бо інакше, як то часто в наших філологічних суперечках трапляється, можна 
залічити до займовання лексичний матеріал з щиро народного обходу, тим 
більше, що народна лівобережна мова підупала-таки впливові московському 
з погляду лексики й складні, й можливо, що трохи такий вплив давав себе знати 
ще й у минулому віці. На се треба звернути увагу, щоб довідатись, що брав 
сам Котляревський просто, безпосередньо з московської мови; разом з тим 
цікаво б вислідити, як користувався Котляревський московською мовою — 
чи се залежало від браку потрібних виразів в його лексиконі, чи просто 
з недбальства. Розправивши сі питання, знайдемо рішенець — в якій мірі 
близька до народної була мова Котляревського, й оскільки сам він змагався 
підійти ближче до народної мови й держатись її. Далі треба буде хоч в головних 
рисах показати долю витвореної Котляревським мови у дальших українських 
письменників, відміни в мові й тих головних елементах, які ми зазначили вище, 
й відносини до сеї мови української громади.

Вияснити питання, в якій мірі мова Котляревського єсть добра українська 
мова, — се важно, як я вже зазначив, не тільки з погляду історичного, але 
й публіцистичного. З табору неприхильних до сучасного прямування укра-
їнського письменства часто доводиться чути похвали мові Котляревського, 
як і декотрих інших старих письменників, на докір штукованій, “кованій” 
мові нових українських авторів*. У Котляревського справді не дають себе 
знати скомпоновані, чи то, як кажуть, ковані слова (приглянувшись ближче, 
може, й тут прийдеться перемінити думку, й се также річ буде важна); 
натомість він щедро уживає, де треба, де не треба, московських виразів, 
а также й слов’янських; таку методу помічаємо й у інших старих письмен-
ників наших. На наше переконання, се не було добре, й через таку методу 
мова линяла, втрачувала свій виразний своєнародний характер, ставала 
бліда, позбувалася краси й пластичності1. Тим часом такої методи нав’я-

1 Отже, треба з сього погляду бодай дуже обмежати думку про “благотворний вплив” 
московської мови на вироблення української мови й її чистість, що знаходимо хоч би й 
у д. Дашкевича (с. 72, 80), як не зовсім відкинути.

культурного питання, як діяльність Котляревського, варта уваги для усіх, 
кому цікава історія нашої національної й громадської самосвідомості. Цікаво 
було б также довідатись і про погляди на писання Котляревського в сусідніх 
громадах і письменствах — московськім і польськім.

На останку вимагає вияснення ще питання про сучасну ролю й значіння 
писань Котляревського, оскільки живо ще він зацікавлює сучасну україн-
ську громаду, з яких поглядів й як ми маємо уважати на його популярність; 
оцінювати, оскільки писання його корисні для культурно-національного 
виховання української громади в наш час, який вплив вони мають; дуже 
цікаво знати, як приймає й як задивляється на писання Котляревського 
сільський люд український. 

IV
Я зумисне не зачепив поміж іншими ще одно дуже важне питання, 

чи краще — групу питань щодо Котляревського, щоб виріжнити її й зупи-
нитися трохи коло неї; се мова Котляревського й значіння його в історії 
витворення нашої літературної мови — справа майже не порушена, тим 
часом дуже важна. В сьогочасному напівнепризнаному становищі української 
літературної мови*, при тому значінні, яке Котляревський займає в історії 
нашої літератури, — се питання не тільки історичне, а живе, пекуче.

Треба б поперед усього знов-таки вияснити відносини Котляревського 
з погляду мови до попереднього українського письменства. Вже попередніми 
студіями доведено, що і в раніші часи поруч з язичієм існували змагання 
до запровадження в письменство живої, народної мови, і вона доволі широко 
входила в писання деяких письменників; для XVII в. українські елементи пись-
менської мови висліджено в недавній розправі д. Житецького* в “Київській 
старині”; письменство XVIII в., й із сього, як і з інших поглядів, ще чекає 
студії. На основі таких студій і треба було б докладно висвітити ролю Котля-
ревського, в якій мірі він тільки вів далі розпочату вже справу й оскільки був 
самостійним ініціатором, що він узяв у своїх попередників і що дав нового. 
В зв’язку із сим питанням треба буде вислідити елементи мови Котляревського 
й її витворення. Перший елемент, звичайно, єсть жива народна українська 
мова. Треба б довести, оскільки пильно держався Котляревський народної 
мови, і оскільки самосвідомо. Чи держався він виключно місцевого, полтав-
ського діалекту, чи не цурався лексики сусідніх діалектів українських. Другим 
елементом має бути стара українська книжна мова в ріжних її прямуван-
нях — слов’янщини, штукованого язичія й мови більш близької до народної. 
Вихованець старої української школи, Котляревський виростав під впливом 
її, й цікаво знати, оскільки відбився на мові Котляревського вплив сеї ста-
рої книжної мови й ріжних знов-таки її елементів слов’янщини, польщини, 
латини, московщини. Цікаво знати, чи слов’янізми Котляревського були тільки 
спадком по сій старій мові, чи Котляревський сам з власної охоти обертався 
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до них; слов’янщина ж мала таку значну ролю в витворенні нашої літературної 
мови! Третім важним елементом мови Котляревського має бути московщина. 
Московська мова з другої половини XVIII в. починає розповсюджуватись 
по Вкраїні, й мова Котляревського прийняла дуже багато московізмів — 
такі вирази, як “балагур”, “розможжу”, “невклюжій”, “шутка”, “зівнув”, 
“искорчившуюся”, “хотіте”, “волнах” (2 все з другої пісні), побачиш, куди 
не глянеш; ще те треба мати на увазі, що в новіших виданнях Котляревського 
мову таки трохи підправлено, українізовано; в виданні самого Котляревського 
(1809), напр., пишеться не де, десь, а где, гдесь, пишеться раз у раз но, де в 
пізніших виданнях стоїть та, ей замість їй, раз у раз вернется, женется, 
погонит, наплодит замість м’яких флексій, і інше подібне. Треба тільки 
в сих висліджуваннях московських елементів мати на оці полтавський діалект; 
бо інакше, як то часто в наших філологічних суперечках трапляється, можна 
залічити до займовання лексичний матеріал з щиро народного обходу, тим 
більше, що народна лівобережна мова підупала-таки впливові московському 
з погляду лексики й складні, й можливо, що трохи такий вплив давав себе знати 
ще й у минулому віці. На се треба звернути увагу, щоб довідатись, що брав 
сам Котляревський просто, безпосередньо з московської мови; разом з тим 
цікаво б вислідити, як користувався Котляревський московською мовою — 
чи се залежало від браку потрібних виразів в його лексиконі, чи просто 
з недбальства. Розправивши сі питання, знайдемо рішенець — в якій мірі 
близька до народної була мова Котляревського, й оскільки сам він змагався 
підійти ближче до народної мови й держатись її. Далі треба буде хоч в головних 
рисах показати долю витвореної Котляревським мови у дальших українських 
письменників, відміни в мові й тих головних елементах, які ми зазначили вище, 
й відносини до сеї мови української громади.

Вияснити питання, в якій мірі мова Котляревського єсть добра українська 
мова, — се важно, як я вже зазначив, не тільки з погляду історичного, але 
й публіцистичного. З табору неприхильних до сучасного прямування укра-
їнського письменства часто доводиться чути похвали мові Котляревського, 
як і декотрих інших старих письменників, на докір штукованій, “кованій” 
мові нових українських авторів*. У Котляревського справді не дають себе 
знати скомпоновані, чи то, як кажуть, ковані слова (приглянувшись ближче, 
може, й тут прийдеться перемінити думку, й се также річ буде важна); 
натомість він щедро уживає, де треба, де не треба, московських виразів, 
а также й слов’янських; таку методу помічаємо й у інших старих письмен-
ників наших. На наше переконання, се не було добре, й через таку методу 
мова линяла, втрачувала свій виразний своєнародний характер, ставала 
бліда, позбувалася краси й пластичності1. Тим часом такої методи нав’я-

1 Отже, треба з сього погляду бодай дуже обмежати думку про “благотворний вплив” 
московської мови на вироблення української мови й її чистість, що знаходимо хоч би й 
у д. Дашкевича (с. 72, 80), як не зовсім відкинути.

культурного питання, як діяльність Котляревського, варта уваги для усіх, 
кому цікава історія нашої національної й громадської самосвідомості. Цікаво 
було б также довідатись і про погляди на писання Котляревського в сусідніх 
громадах і письменствах — московськім і польськім.

На останку вимагає вияснення ще питання про сучасну ролю й значіння 
писань Котляревського, оскільки живо ще він зацікавлює сучасну україн-
ську громаду, з яких поглядів й як ми маємо уважати на його популярність; 
оцінювати, оскільки писання його корисні для культурно-національного 
виховання української громади в наш час, який вплив вони мають; дуже 
цікаво знати, як приймає й як задивляється на писання Котляревського 
сільський люд український. 

IV
Я зумисне не зачепив поміж іншими ще одно дуже важне питання, 

чи краще — групу питань щодо Котляревського, щоб виріжнити її й зупи-
нитися трохи коло неї; се мова Котляревського й значіння його в історії 
витворення нашої літературної мови — справа майже не порушена, тим 
часом дуже важна. В сьогочасному напівнепризнаному становищі української 
літературної мови*, при тому значінні, яке Котляревський займає в історії 
нашої літератури, — се питання не тільки історичне, а живе, пекуче.

Треба б поперед усього знов-таки вияснити відносини Котляревського 
з погляду мови до попереднього українського письменства. Вже попередніми 
студіями доведено, що і в раніші часи поруч з язичієм існували змагання 
до запровадження в письменство живої, народної мови, і вона доволі широко 
входила в писання деяких письменників; для XVII в. українські елементи пись-
менської мови висліджено в недавній розправі д. Житецького* в “Київській 
старині”; письменство XVIII в., й із сього, як і з інших поглядів, ще чекає 
студії. На основі таких студій і треба було б докладно висвітити ролю Котля-
ревського, в якій мірі він тільки вів далі розпочату вже справу й оскільки був 
самостійним ініціатором, що він узяв у своїх попередників і що дав нового. 
В зв’язку із сим питанням треба буде вислідити елементи мови Котляревського 
й її витворення. Перший елемент, звичайно, єсть жива народна українська 
мова. Треба б довести, оскільки пильно держався Котляревський народної 
мови, і оскільки самосвідомо. Чи держався він виключно місцевого, полтав-
ського діалекту, чи не цурався лексики сусідніх діалектів українських. Другим 
елементом має бути стара українська книжна мова в ріжних її прямуван-
нях — слов’янщини, штукованого язичія й мови більш близької до народної. 
Вихованець старої української школи, Котляревський виростав під впливом 
її, й цікаво знати, оскільки відбився на мові Котляревського вплив сеї ста-
рої книжної мови й ріжних знов-таки її елементів слов’янщини, польщини, 
латини, московщини. Цікаво знати, чи слов’янізми Котляревського були тільки 
спадком по сій старій мові, чи Котляревський сам з власної охоти обертався 
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наприклад, з самого початку в вид. 1876 р. стоїть:
Еней болячка був Юноні,
Як жорна, серце їй давив,
Бо був тугійший від супоні,
Ні в чім Юнони не просив (с. 2)

в виданні 1809 р.:
Еней був тяжко не по сердцю
Юноні, все її гнівив;
Здававсь гірчійший їй од перцю (с. 8)

або в вид. 1876 р.:
Нептун дочувсь в скляних будинках,
Що пробі закричав Еней;
Він в жінчиних метнувсь патинках,
Мов кіт од сала до дверей (с. 5)

в виданні 1809 р., може, й краще:
Нептун іздавна був драпічка,
Почув Енеїв голосок,
Шатнувся зараз із запічка,
Півкопи для єго кусок!.. (с. 10).

Або ще, в виданні 1876 р.:
Ішов, ішов, що аж із чуба
В три ряди капав піт на ніс (с. 63)

натомість в старому виданні важкі москвітизми:
Ішов, ішов, аж з русих кудрів (3 пісня, C. 4).

В четвертій пісні поправлено історичну помилку:
Як Муромець Ілля гуляє,
Як б’є варяг і проганяє (с. 14)

в старому виданні, в новому ж натомість:
Як б’є половців, проганяє (с. 133).

Єсть багато відмін і в літерах. Як казав я й вище, пізніші видання значно 
українізовані. Се теж варто уваги.

Коментарій мав би бути двоїстий: лексикальний — бо Котляревський 
багато уживає жаргонних слів тогочасної Полтавщини, що не вживаються, 
бодай по інших українських краях, тепер цілком, — і історичний. Малюючи 
український побут минулого віку, писання Котляревського містять в собі 
багато згадок, натякань на такі речі, що давно минулі й рядовому, а часом 
і передовому читачу маловідомі або й зовсім незрозумілі; почавши від таких 
речей, як деякі причандали тогочасного заможного побуту (побут сільський 
з того часу не перемінився) і до термінів старого урядового устрою, деяких 
давноминулих обставин громадського й економічного життя, від яких-не-
будь дульєтів і охвотів, линських скатертин, піярських граматок, волів, 
що гонено до Шльонська, й греків, що возили риж та маслини, і до ріжних 
возних, підсудків, карвасарів — все оте вимагає докладних коментарів і не для 

зати українським письменникам хотіли б багато сучасних. Розправа коло 
витворення й елементів літературної української мови може дати найліпше 
рішенець у сій справі.

На сьому докінчимо ми перегляд головніших питань, що виникають 
з студій коло писань Котляревського. Може, кому здадуться вони часом 
надто дрібними, малоцікавими, так що й шкірка за вичинку не стане. Але 
ми певні, що не так воно. Великому значінню діяльності Котляревського 
ніяк не можна заперечити, його признають усі; навіть Куліш у ті свої ворожі 
для Котляревського часи признав, що “з усіми своїми хибами, був він один 
з тих небагатьох українців, що чи просто, чи посередньо повели нас ще з 
тих часів до сучасної нашої самосвідомості”1. Доки не буде вистудійовано 
широко й ґрунтовно того повороту в історії нашої громади, що в’яжеться 
з іменем і діяльністю Котляревського, доти не можна буде вияснити ні роз-
витку нашого націоналізму й взагалі культурно-громадського життя нашого 
народу за новіші часи, ні рішити докладно багатьох тих питань, які ставить 
сучасне культурне життя української громади. І коли ж краща доба для того, 
щоб зробити се, як не століття перелицьованої “Енеїди”, століття нового 
українського письменства і у зв’язку з ним — українського національного 
самопорозуміння.

V
Століття нового українського письменства єсть таке свято, що справді 

заслугує урочистого святкування, такого святкування, яке б показало, 
що українська громада з погляду національної самосвідомості й культурного 
розвитку значно виросла за сі сто літ. Найліпшою пробою, де б вона могла 
показати себе, було б, на нашу думку, докладне, наукове й артистичне 
видання писань Котляревського.

Не завадить зупинитися коло сього плану: ачей теперішній поклик 
наш не пролунає марно. Я проектував би видання писань Котляревського 
з науково рецензованим текстом, з варіантами й коментаріями, артистичне, 
оздоблене ілюстраціями до писань, з додатком студій коло писань, що, 
можливо, вичерпали б вище зазначені питання.

Наукова рецензія тексту Котляревського — се єсть пильна потреба 
як для студіювання сього автора, так і з погляду практичного. З того часу, 
як на писання вийшла “авторська давність” і вони підлегли “книгарській 
оргії”, дуже треба б мати нормальний, перевірений добре текст, що мав 
би бути зразком для звичайних, дешевих видань. “Енеїда” дуже багата 
на варіанти, я перевірив, наприклад, “виправлене” видання самого Котля-
ревського 1809 р. з виданням 1876 р. й у перших піснях знайшов кілька 
доволі цікавих перемін; на зразок наведу кілька (в сучасній правописі) так, 

1 Основа, 1861, I, C. 262.
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наприклад, з самого початку в вид. 1876 р. стоїть:
Еней болячка був Юноні,
Як жорна, серце їй давив,
Бо був тугійший від супоні,
Ні в чім Юнони не просив (с. 2)

в виданні 1809 р.:
Еней був тяжко не по сердцю
Юноні, все її гнівив;
Здававсь гірчійший їй од перцю (с. 8)

або в вид. 1876 р.:
Нептун дочувсь в скляних будинках,
Що пробі закричав Еней;
Він в жінчиних метнувсь патинках,
Мов кіт од сала до дверей (с. 5)

в виданні 1809 р., може, й краще:
Нептун іздавна був драпічка,
Почув Енеїв голосок,
Шатнувся зараз із запічка,
Півкопи для єго кусок!.. (с. 10).

Або ще, в виданні 1876 р.:
Ішов, ішов, що аж із чуба
В три ряди капав піт на ніс (с. 63)

натомість в старому виданні важкі москвітизми:
Ішов, ішов, аж з русих кудрів (3 пісня, C. 4).

В четвертій пісні поправлено історичну помилку:
Як Муромець Ілля гуляє,
Як б’є варяг і проганяє (с. 14)

в старому виданні, в новому ж натомість:
Як б’є половців, проганяє (с. 133).

Єсть багато відмін і в літерах. Як казав я й вище, пізніші видання значно 
українізовані. Се теж варто уваги.

Коментарій мав би бути двоїстий: лексикальний — бо Котляревський 
багато уживає жаргонних слів тогочасної Полтавщини, що не вживаються, 
бодай по інших українських краях, тепер цілком, — і історичний. Малюючи 
український побут минулого віку, писання Котляревського містять в собі 
багато згадок, натякань на такі речі, що давно минулі й рядовому, а часом 
і передовому читачу маловідомі або й зовсім незрозумілі; почавши від таких 
речей, як деякі причандали тогочасного заможного побуту (побут сільський 
з того часу не перемінився) і до термінів старого урядового устрою, деяких 
давноминулих обставин громадського й економічного життя, від яких-не-
будь дульєтів і охвотів, линських скатертин, піярських граматок, волів, 
що гонено до Шльонська, й греків, що возили риж та маслини, і до ріжних 
возних, підсудків, карвасарів — все оте вимагає докладних коментарів і не для 

зати українським письменникам хотіли б багато сучасних. Розправа коло 
витворення й елементів літературної української мови може дати найліпше 
рішенець у сій справі.

На сьому докінчимо ми перегляд головніших питань, що виникають 
з студій коло писань Котляревського. Може, кому здадуться вони часом 
надто дрібними, малоцікавими, так що й шкірка за вичинку не стане. Але 
ми певні, що не так воно. Великому значінню діяльності Котляревського 
ніяк не можна заперечити, його признають усі; навіть Куліш у ті свої ворожі 
для Котляревського часи признав, що “з усіми своїми хибами, був він один 
з тих небагатьох українців, що чи просто, чи посередньо повели нас ще з 
тих часів до сучасної нашої самосвідомості”1. Доки не буде вистудійовано 
широко й ґрунтовно того повороту в історії нашої громади, що в’яжеться 
з іменем і діяльністю Котляревського, доти не можна буде вияснити ні роз-
витку нашого націоналізму й взагалі культурно-громадського життя нашого 
народу за новіші часи, ні рішити докладно багатьох тих питань, які ставить 
сучасне культурне життя української громади. І коли ж краща доба для того, 
щоб зробити се, як не століття перелицьованої “Енеїди”, століття нового 
українського письменства і у зв’язку з ним — українського національного 
самопорозуміння.

V
Століття нового українського письменства єсть таке свято, що справді 

заслугує урочистого святкування, такого святкування, яке б показало, 
що українська громада з погляду національної самосвідомості й культурного 
розвитку значно виросла за сі сто літ. Найліпшою пробою, де б вона могла 
показати себе, було б, на нашу думку, докладне, наукове й артистичне 
видання писань Котляревського.

Не завадить зупинитися коло сього плану: ачей теперішній поклик 
наш не пролунає марно. Я проектував би видання писань Котляревського 
з науково рецензованим текстом, з варіантами й коментаріями, артистичне, 
оздоблене ілюстраціями до писань, з додатком студій коло писань, що, 
можливо, вичерпали б вище зазначені питання.

Наукова рецензія тексту Котляревського — се єсть пильна потреба 
як для студіювання сього автора, так і з погляду практичного. З того часу, 
як на писання вийшла “авторська давність” і вони підлегли “книгарській 
оргії”, дуже треба б мати нормальний, перевірений добре текст, що мав 
би бути зразком для звичайних, дешевих видань. “Енеїда” дуже багата 
на варіанти, я перевірив, наприклад, “виправлене” видання самого Котля-
ревського 1809 р. з виданням 1876 р. й у перших піснях знайшов кілька 
доволі цікавих перемін; на зразок наведу кілька (в сучасній правописі) так, 

1 Основа, 1861, I, C. 262.
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минулого віку, писані рукою великого артиста. Де Котляревський не ухи-
ляється в карикатуру, де не веде, що также іноді трапляється за ним, 
по вивченій шабльоні доволі банальні картини пародійні, там раз у раз 
дає він, часом в кілька словах, чудові малюнки, що перейняті незвичайним 
гумором і трохи не дишуть своєю реальною правдою. Тут артиста знайде 
собі багатої здобичі; най тільки перейметься він тим же чудовим реалізмом, 
тою ж теплою вдачею й легким, незлобним гумором. Такі сцени, наприк-
лад, як зустріч поважної пані Дідони з “ватагою гольтіпак” троянців, 
тих бурлаків, що ходили колись на Дін на зарібки, на рибу на лиман або 
що (с. 9–10 вид. 1876 р.), весела гульня у Дідони, з скоками і танцями, 
з молодецьким гоцаком (с. 13); парастасні столи у “благородної стар-
шини” пана Енея з кумпанією, співи школярів, сліпці з кобзами, пере-
бийці й “литвини” з ведмедем (с. 43), бучний виїзд пані сотнички Венери 
(с. 55), школа латинщиків з субітками й тройчатками (с. 130); авдиєнція 
у Латина якого-небудь заможного військового товариша, що ще не вкусив 
фруктів московської або західної культури й живе “на старосвітському” 
(с. 134), “нахід” дворні і підданих пані царської няньки, сцена звичайних 
тоді сусідських наїздів або находів (с. 149), серія картинок з козацького 
обиходу — класична картина полків у строю (“так вічній пам’яти бувало”, 
с. 157), збори козаків до війська (“бояри вмиг скомпонували”, C. 156), 
полки на поході (с. 165) — подібні сцени так і просять олівця*.

Щодо наукових студій коло писань Котляревського і в зв’язку з тим — 
коло родоводу нової української літератури, то я вгорі зазначив коротку 
програму, на яку б бодай мали відповісти такі студії; до сього можу додати, 
що при виданні писань Котляревського добре було б доложити начерк 
українського громадського побуту, як він змальований в писаннях Котля-
ревського, й порівняння “Енеїди” яко пародії з іншими пародіями подіб-
ними (сього писання помалу дотикались, особливо в розправі д. Н.М.В., 
але не заходились коло нього докладніше).

Певне, що всю ту справу має виконати не один чоловік; для сього треба 
праці цілого гурту людей, що поділили б межи собою роботу згідно з своїми 
спеціальностями. Така збірна робота могла б краще від усього показати куль-
турні сили української громади. Істориків України взагалі й ближче Гетьман-
щини, істориків українського письменства, філологів у нас не бракує, й вони 
manu coniuncta змогли б добре виконати таку роботу; єсть і артистичні сили; 
знайшлись би, мабуть, при охоті матеріальні засоби для видання.

Правда, ще за півстоліття до Котляревського помічено було, що в нас 
“не в оден гуж тягнуть”*, український розбрат пішов в приказки яко наці-
ональна ознака, і один з сучасних українців доводив мені, що в нас тільки 
такий план, тільки такий гурт може бути сталим і згідливим, що складається 
з одного чоловіка; але на столітті нашого нового культурного життя треба 
було б показати, що сі сто літ не пройшли в нас марно й громада наша 
придбала за сей час трохи культурного виховання.

самого тільки неосвіченого читача. Для людей не дуже знаємих з класичною 
мітологією й змістом правдивої Верґілієвої “Енеїди”, — а таких знайдеться 
немало, добре було б доложити й такі коментарі, що рівняли би текст нашої 
“Енеїди” з змістом первотвору й об’ясняли властивий характер і значіння 
пародированих дієвих осіб — без сього й гумор Котляревського часто зоста-
неться незрозумілим. Взагалі в об’ясненні треба мати на оці ті дуже різномасті 
верстви, в яких обертаються писання Котляревського: не кажу се властиво про 
те ювілейне видання, про яке зняв я тут річ, а про менші популярні видання, 
що разом з тим, на підставі сього editio major [академічного видання] мали 
б бути видані для ширших кругів громадських; хоч звичайно треба б покло-
потатись про те, щоб і ота editio major була можливо більше розповсюджена.

Щодо ілюстрації, то, проектуючи їх, я зовсім добре знаю, що се річ 
нелегенька. Не кажу про “Чарівника” та “Наталку” — ілюструвати їх не 
трудно (застерігаю, одначе, від шаржу щодо “Чарівника”), але рисунки 
до “Енеїди” добре зробити, на мою думку, чи не трудніше, може, як до чого 
іншого. Се залежить від того, що головний тон “Енеїди”, можна сказати, 
не видержаний стало, й головні діячі также не мають здебільшого сталого 
характеру. Еней, наприклад, виступає то розумним, порядним ватажком, 
добрим товаришем своєї ватаги, то бундючним нікчемним полупанком 
з того панства, що вилупилось за часи Котляревського, добрим тільки 
на випивку; він хоробрий, поважний проводир, то розпусний гульвіса, 
що лає на всі заставки своїх батьків; подібні неконсеквентності кидаються 
в вічі і щодо характеристик і поводження інших осіб, як Дідона, Латин і ін. 
“Енеїда” єсть збір окремих малюнків, доволі слабко зшитих докупи; щоб 
пришити зайвий малюнок, гумористичний пасаж, кинути зайву приказку, 
Котляревський легко відбивається, збочує від зазначеного характеру, роз-
початої схеми. Се й зрозуміти легко, його мета — перекривити класичну 
мітологію й разом змалювати сучасну Україну; фабула не має для нього 
значіння, се тільки форма, в яку можна вкладати все, що могло відноситися 
до властивої мети. Невідома, може, для самого Котляревського друга мета, 
змалювання українського побуту, бере гору над першою, справді, мабуть, 
початковою метою його утвору; не що як се й здобуло йому невмирущу ціка-
вість. Основний тон “Енеїди” — се, щоб так сказати, теплий гумор; автор 
з замилуванням малює сучасну Україну, посміх його не злий, а привітливий, 
навіть з злих прояв усміхається як звичайно українець, без злоби. Але тон 
сей не витриманий у нього стало; раз по раз він збивається на карикатуру 
або незграбні тривіальності. Суворі для Котляревського критики, як мені 
здається, з того й виходили, що не звернувши досить уваги на загальний 
тон поеми, ображалися сими збоченнями автора.

Певне, що маляру, який хотів би малювати “Енеїду”, нема чого збо-
чувати за Котляревським, жадним побитом не треба йому бути карика-
туристом. Своїми ілюстраціями має він коментувати те, що єсть доброго, 
по сей час живучого в “Енеїді”, — картини побуту українського в кінці 
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минулого віку, писані рукою великого артиста. Де Котляревський не ухи-
ляється в карикатуру, де не веде, що также іноді трапляється за ним, 
по вивченій шабльоні доволі банальні картини пародійні, там раз у раз 
дає він, часом в кілька словах, чудові малюнки, що перейняті незвичайним 
гумором і трохи не дишуть своєю реальною правдою. Тут артиста знайде 
собі багатої здобичі; най тільки перейметься він тим же чудовим реалізмом, 
тою ж теплою вдачею й легким, незлобним гумором. Такі сцени, наприк-
лад, як зустріч поважної пані Дідони з “ватагою гольтіпак” троянців, 
тих бурлаків, що ходили колись на Дін на зарібки, на рибу на лиман або 
що (с. 9–10 вид. 1876 р.), весела гульня у Дідони, з скоками і танцями, 
з молодецьким гоцаком (с. 13); парастасні столи у “благородної стар-
шини” пана Енея з кумпанією, співи школярів, сліпці з кобзами, пере-
бийці й “литвини” з ведмедем (с. 43), бучний виїзд пані сотнички Венери 
(с. 55), школа латинщиків з субітками й тройчатками (с. 130); авдиєнція 
у Латина якого-небудь заможного військового товариша, що ще не вкусив 
фруктів московської або західної культури й живе “на старосвітському” 
(с. 134), “нахід” дворні і підданих пані царської няньки, сцена звичайних 
тоді сусідських наїздів або находів (с. 149), серія картинок з козацького 
обиходу — класична картина полків у строю (“так вічній пам’яти бувало”, 
с. 157), збори козаків до війська (“бояри вмиг скомпонували”, C. 156), 
полки на поході (с. 165) — подібні сцени так і просять олівця*.

Щодо наукових студій коло писань Котляревського і в зв’язку з тим — 
коло родоводу нової української літератури, то я вгорі зазначив коротку 
програму, на яку б бодай мали відповісти такі студії; до сього можу додати, 
що при виданні писань Котляревського добре було б доложити начерк 
українського громадського побуту, як він змальований в писаннях Котля-
ревського, й порівняння “Енеїди” яко пародії з іншими пародіями подіб-
ними (сього писання помалу дотикались, особливо в розправі д. Н.М.В., 
але не заходились коло нього докладніше).

Певне, що всю ту справу має виконати не один чоловік; для сього треба 
праці цілого гурту людей, що поділили б межи собою роботу згідно з своїми 
спеціальностями. Така збірна робота могла б краще від усього показати куль-
турні сили української громади. Істориків України взагалі й ближче Гетьман-
щини, істориків українського письменства, філологів у нас не бракує, й вони 
manu coniuncta змогли б добре виконати таку роботу; єсть і артистичні сили; 
знайшлись би, мабуть, при охоті матеріальні засоби для видання.

Правда, ще за півстоліття до Котляревського помічено було, що в нас 
“не в оден гуж тягнуть”*, український розбрат пішов в приказки яко наці-
ональна ознака, і один з сучасних українців доводив мені, що в нас тільки 
такий план, тільки такий гурт може бути сталим і згідливим, що складається 
з одного чоловіка; але на столітті нашого нового культурного життя треба 
було б показати, що сі сто літ не пройшли в нас марно й громада наша 
придбала за сей час трохи культурного виховання.

самого тільки неосвіченого читача. Для людей не дуже знаємих з класичною 
мітологією й змістом правдивої Верґілієвої “Енеїди”, — а таких знайдеться 
немало, добре було б доложити й такі коментарі, що рівняли би текст нашої 
“Енеїди” з змістом первотвору й об’ясняли властивий характер і значіння 
пародированих дієвих осіб — без сього й гумор Котляревського часто зоста-
неться незрозумілим. Взагалі в об’ясненні треба мати на оці ті дуже різномасті 
верстви, в яких обертаються писання Котляревського: не кажу се властиво про 
те ювілейне видання, про яке зняв я тут річ, а про менші популярні видання, 
що разом з тим, на підставі сього editio major [академічного видання] мали 
б бути видані для ширших кругів громадських; хоч звичайно треба б покло-
потатись про те, щоб і ота editio major була можливо більше розповсюджена.

Щодо ілюстрації, то, проектуючи їх, я зовсім добре знаю, що се річ 
нелегенька. Не кажу про “Чарівника” та “Наталку” — ілюструвати їх не 
трудно (застерігаю, одначе, від шаржу щодо “Чарівника”), але рисунки 
до “Енеїди” добре зробити, на мою думку, чи не трудніше, може, як до чого 
іншого. Се залежить від того, що головний тон “Енеїди”, можна сказати, 
не видержаний стало, й головні діячі также не мають здебільшого сталого 
характеру. Еней, наприклад, виступає то розумним, порядним ватажком, 
добрим товаришем своєї ватаги, то бундючним нікчемним полупанком 
з того панства, що вилупилось за часи Котляревського, добрим тільки 
на випивку; він хоробрий, поважний проводир, то розпусний гульвіса, 
що лає на всі заставки своїх батьків; подібні неконсеквентності кидаються 
в вічі і щодо характеристик і поводження інших осіб, як Дідона, Латин і ін. 
“Енеїда” єсть збір окремих малюнків, доволі слабко зшитих докупи; щоб 
пришити зайвий малюнок, гумористичний пасаж, кинути зайву приказку, 
Котляревський легко відбивається, збочує від зазначеного характеру, роз-
початої схеми. Се й зрозуміти легко, його мета — перекривити класичну 
мітологію й разом змалювати сучасну Україну; фабула не має для нього 
значіння, се тільки форма, в яку можна вкладати все, що могло відноситися 
до властивої мети. Невідома, може, для самого Котляревського друга мета, 
змалювання українського побуту, бере гору над першою, справді, мабуть, 
початковою метою його утвору; не що як се й здобуло йому невмирущу ціка-
вість. Основний тон “Енеїди” — се, щоб так сказати, теплий гумор; автор 
з замилуванням малює сучасну Україну, посміх його не злий, а привітливий, 
навіть з злих прояв усміхається як звичайно українець, без злоби. Але тон 
сей не витриманий у нього стало; раз по раз він збивається на карикатуру 
або незграбні тривіальності. Суворі для Котляревського критики, як мені 
здається, з того й виходили, що не звернувши досить уваги на загальний 
тон поеми, ображалися сими збоченнями автора.

Певне, що маляру, який хотів би малювати “Енеїду”, нема чого збо-
чувати за Котляревським, жадним побитом не треба йому бути карика-
туристом. Своїми ілюстраціями має він коментувати те, що єсть доброго, 
по сей час живучого в “Енеїді”, — картини побуту українського в кінці 
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вразити, треба для нього зліпити щось по вищеподаному рецепту. Очеви-
дячки, по такому рецепту зложено і усе українське письменство, на лад 
“граю воропаю”. І як чудні забобони й нісенітниці російського мужика 
залежать тільки від неосвіти, то такі дивні ознаки цілого народу, вкупі з його 
інтелігенцією як об’яснити? Що в усякім парадизі може знайтися людина, 
котрій більше припадає до смаку якась мелодрама, аніж Шекспір, писань 
котрого вона, може, й у вічі не бачила, з того нема дива, але як цілий народ 
має таке незвичайне чуття, смак, розум, що може тішитись тільки чимсь 
дурним, брудним, то се непереливки, не поможе тут і освіта; очевидячки, 
се якийсь Богом забутий, божевільний недолюдок між народами.

Правда, що такі рації для нас не новина, чували ми їх дуже багато, й я 
б не звернув жадної уваги, коли б спіткав такий уступ де-небудь в дрібній 
пресі, у якого-небудь призваного чи непризваного спасителя російської 
вітчини. Цікаво тут те тільки, що сей уступ надруковано в одному з лібе-
ральніших органів, що він належить до одного з кращих письменників 
російських1, що не раз страждав від російської цензури, хоч, може, й не за 
поступовість, до того — письменника, що жив на Вкраїні*, так що його, 
як сам він каже (див. “Печерские антики”), в російському письменстві мали 
за киянина, — очевидячки, він мав спроможність ближче познайомитись 
з українським народом і його письменством, аби була охота.

Я не думаю, одначе, ставити на особисту вину д. Лєскову його слів; 
скоріше я тут бачу відгук тих думок, що звичайно циркулюють поміж росій-
ською інтелігенцією, тим більше, що й подані вище слова кинено в оповіданні 
так собі, по дорозі, á propos [до речі]. Тридцять сім літ минуло з того часу, 
як вперше було промовлено в російському письменстві се преславне “грає 
воропає”*, очевидячки, за увесь сей час між російською інтелігенцією, 
навіть вищими її верствами, мало що посунулась свідомість про україн-
ський народ й культурно-політичні обставини його життя. За сі тридцять 
сім літ виробилась літературна й наукова українська мова, перейшли через 
українську літературу плеяди талановитих белетристів, драматургів, поетів; 

1 Може, не всі читальники пригадають собі сей вираз роману Тургенєва “Рудін” 
(вийшов 1855 р.); один з персонажів роману, злоріка Пігасов каже: “Якби в мене були 
зайві гроші, я зараз би зробився українським поетом”. Хіба ж ви знаєте по-українсько-
му? — кажуть йому. — “Ані трошки; та сього й не треба”. — Як не треба? — “А так, 
не треба. Треба тільки взяти аркуш паперу й написати вгорі: Дума; потім почати так: гой, 
ти доля моя, доля! або: сяде козачино Наливайко на кургане! а там: попід горою, грає, 
грає воропає, гоп! гоп! або що-небудь на лад сього. От і вся справа. Друкуй та видавай. 
Українець прочитає, підопре рукою щоку та й безпремінно заплаче, така чула душа!” 
От тобі, що се ви таке кажете, — відповідає йому один з притомних. Се не знать що, 
я жив на Вкраїні, люблю її й мову її знаю... “грає, грає воропає” — чиста нісенітниця. 
“Може буть, — відповідає Пігасов, — а хахол все-таки заплаче. Ви кажете мова. Та хіба 
існує українська мова?” і т.д. (Писання Тургенєва, вид. 1880 р., III, C. 22–23).

ДРІБ’ЯЗОК З РОСІЙСЬКОГО ПИСЬМЕНСТВА

Перегортуючи останню книжку петербурзької часописі “Неделя”, заува-
жив я припадково уступ про “малоросів” й прочитавши його, подивився, 
що надибав його в “Неділі”, ліберальній часописi, котра іншими часами 
доволі прихильно наче оберталась до українства. Ще більше прийшлось 
здивуватись, прочитавши ймення автора д. Н.Лєскова, одного з корифеїв 
сучасної російської белетристики, що придбав останніми часами велику 
популярність та повагу гарними оповіданнями на теми християнської моралі. 
Оповідання його, де заміщено той уступ, називається “Імпровізатори”; зміст 
його — забобонні поголоски, які викликала остання холєра поміж росій-
ською людністю, що складала вину за хоробу на лікарів, ніби вони нищать 
людей, і за найкращий привід проти хороби мала — побити самих лікарів. 
Й от у сьому оповіданні між іншого читаємо таке (перекладаю, скільки 
можу, дослівно, поставивши в () вирази автора, й не змінюючи українських 
фраз, поставлених у його в “”): “Тургенєв змалював, як говорить з чоло-
віком простим (простолюдином) інтелігент і пилипонський (раскольничій) 
книжник. У першого все розумно, до речі, другий крутить “яко” та “аще” 
і дивись — сього слухають, а того — ні. Українцеві (малороссу), щоб його 
вразити (расстрогать), треба, щоб йому свій брат сказав: “граю і воропаю”. 
Я сам пам’ятаю, як у давні часи в Києві польський актор Рекановський 
грав ролю в якійсь українській п’єсі, де з поводу біди, що трапилась в сім’ї, 
жінка починає голосити, а чоловік кидає її за руку додолу й каже: “Мовчи, 
бо скорб велика!” Й після сих слів настала паузва й театр затих, а потім 
з парадизу хтось ридаючим голосом крикнув: “Еге, се не ваш Шекспір!” 
Й думку про Шекспіра було знижено без кінця (до безконечності).

“Треба компонувати (сочинять) щось таке “дуже прóстоє”, щоб було 
їм до смаку — з димом і з гряззю, навіть хіба з дуриною (с дымком и с 
грязью, даже, пожалуй, с дуринкой)” — Книжки “Недели”. 1892. ХІІ. 
C. 88–89.

Таким чином, оскільки я міг зрозуміти сей уступ в зв’язку з цілим опо-
віданням, автор рівняє українську людність — не одну яку верству, гурт, 
а цілий народ взагалі, й переважно, як знати, українську інтелігенцію, до тієї 
російської маси, що в своїй забобонній темноті не слухає, не може зрозуміти 
розумних, докладних речий, а вигадує для себе дурні нісенітниці й тішиться 
нерозумілою речию неуків. Подібно до того й українцеві може припасти 
до смаку тільки “дуже прóстоє”, щоб було трохи брудне, трохи смердюче, 
трохи дурне, чи пак і не трохи дурне, а таки зовсім дурне — бо “граю 
і воропаю” єсть таки зовсім дурна нісенітниця. Подібно до того темного 
“мужика” російського українець взагалі, й ближче — український інтелігент 
не може зрозуміти чогось людського; загальнолюдська краса не може його 
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вразити, треба для нього зліпити щось по вищеподаному рецепту. Очеви-
дячки, по такому рецепту зложено і усе українське письменство, на лад 
“граю воропаю”. І як чудні забобони й нісенітниці російського мужика 
залежать тільки від неосвіти, то такі дивні ознаки цілого народу, вкупі з його 
інтелігенцією як об’яснити? Що в усякім парадизі може знайтися людина, 
котрій більше припадає до смаку якась мелодрама, аніж Шекспір, писань 
котрого вона, може, й у вічі не бачила, з того нема дива, але як цілий народ 
має таке незвичайне чуття, смак, розум, що може тішитись тільки чимсь 
дурним, брудним, то се непереливки, не поможе тут і освіта; очевидячки, 
се якийсь Богом забутий, божевільний недолюдок між народами.

Правда, що такі рації для нас не новина, чували ми їх дуже багато, й я 
б не звернув жадної уваги, коли б спіткав такий уступ де-небудь в дрібній 
пресі, у якого-небудь призваного чи непризваного спасителя російської 
вітчини. Цікаво тут те тільки, що сей уступ надруковано в одному з лібе-
ральніших органів, що він належить до одного з кращих письменників 
російських1, що не раз страждав від російської цензури, хоч, може, й не за 
поступовість, до того — письменника, що жив на Вкраїні*, так що його, 
як сам він каже (див. “Печерские антики”), в російському письменстві мали 
за киянина, — очевидячки, він мав спроможність ближче познайомитись 
з українським народом і його письменством, аби була охота.

Я не думаю, одначе, ставити на особисту вину д. Лєскову його слів; 
скоріше я тут бачу відгук тих думок, що звичайно циркулюють поміж росій-
ською інтелігенцією, тим більше, що й подані вище слова кинено в оповіданні 
так собі, по дорозі, á propos [до речі]. Тридцять сім літ минуло з того часу, 
як вперше було промовлено в російському письменстві се преславне “грає 
воропає”*, очевидячки, за увесь сей час між російською інтелігенцією, 
навіть вищими її верствами, мало що посунулась свідомість про україн-
ський народ й культурно-політичні обставини його життя. За сі тридцять 
сім літ виробилась літературна й наукова українська мова, перейшли через 
українську літературу плеяди талановитих белетристів, драматургів, поетів; 

1 Може, не всі читальники пригадають собі сей вираз роману Тургенєва “Рудін” 
(вийшов 1855 р.); один з персонажів роману, злоріка Пігасов каже: “Якби в мене були 
зайві гроші, я зараз би зробився українським поетом”. Хіба ж ви знаєте по-українсько-
му? — кажуть йому. — “Ані трошки; та сього й не треба”. — Як не треба? — “А так, 
не треба. Треба тільки взяти аркуш паперу й написати вгорі: Дума; потім почати так: гой, 
ти доля моя, доля! або: сяде козачино Наливайко на кургане! а там: попід горою, грає, 
грає воропає, гоп! гоп! або що-небудь на лад сього. От і вся справа. Друкуй та видавай. 
Українець прочитає, підопре рукою щоку та й безпремінно заплаче, така чула душа!” 
От тобі, що се ви таке кажете, — відповідає йому один з притомних. Се не знать що, 
я жив на Вкраїні, люблю її й мову її знаю... “грає, грає воропає” — чиста нісенітниця. 
“Може буть, — відповідає Пігасов, — а хахол все-таки заплаче. Ви кажете мова. Та хіба 
існує українська мова?” і т.д. (Писання Тургенєва, вид. 1880 р., III, C. 22–23).

ДРІБ’ЯЗОК З РОСІЙСЬКОГО ПИСЬМЕНСТВА

Перегортуючи останню книжку петербурзької часописі “Неделя”, заува-
жив я припадково уступ про “малоросів” й прочитавши його, подивився, 
що надибав його в “Неділі”, ліберальній часописi, котра іншими часами 
доволі прихильно наче оберталась до українства. Ще більше прийшлось 
здивуватись, прочитавши ймення автора д. Н.Лєскова, одного з корифеїв 
сучасної російської белетристики, що придбав останніми часами велику 
популярність та повагу гарними оповіданнями на теми християнської моралі. 
Оповідання його, де заміщено той уступ, називається “Імпровізатори”; зміст 
його — забобонні поголоски, які викликала остання холєра поміж росій-
ською людністю, що складала вину за хоробу на лікарів, ніби вони нищать 
людей, і за найкращий привід проти хороби мала — побити самих лікарів. 
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ЗАПОМОГА ПИСЬМЕННИКАМ

Святкуючи пам’ять великого співця нашого*, згадуючи його гірку долю, 
на часі буде зняти річ про одну справу, щó давно стоїть на черзі, і хоч не раз 
її зачіпали, ще й досі жде свого часу, — про спосіб запомоги нашим пись-
менникам*. Що доля українського письменника в сьогочасних обставинах 
дуже прикра — се річ дуже добре відома. У націй, щó стоять в кращих 
культурних і громадських обставинах, де писальництво не єсть громадська 
заслуга, патріотичний “подвиг”, а стало в значній мірі рукомеслом, заріб-
ком, і там писальницькі верстви вимагають запомоги, опіки, бо й там в масі, 
виключивши щасливу меншість, писальницький заробіток не відповідає 
тратам умислових сил і енергії; до того більш-менш поважна писальницька 
праця вимагає безперечно довгої праці коло власної освіти, неможливої разом 
з напруженим писанням задля стрічкової заплати, добрий писальницький 
гонорар раз у раз приходить надто пізно, під старість, а деякі фахові професії 
писальницькі — як чисто наукові — ніколи не дадуть потрібного зарібку, 
й писальництво може існувати тільки як додаток при іншому зарібку з яко-
їсь служби (хоч таку річ не можна уважати за щось нормальне). Коли так 
стоїть справа по інших, як кажу, більш розвинених громадах, то незмірно 
більшої запомоги й опіки вимагає наш український письменник. Навіть 
на більш щасливій Україні галицькій тільки декілько (і дуже небагато) оди-
ниць мають хліб з літературного зарібку; головна маса літературної праці 
або не заплачується зовсім, або заплачується остільки низько, що нема чого 
її й рівняти до справедливого гонорару; стимулами до писальництва голов-
ним чином суть або громадське й патріотичне почуття, або змагання слави 
чи популярності; літературна праця з’являється звичайно чимсь другорядним, 
аксесуарним при якійсь іншій роботі, якій присвячує письменник свої сили. 
Що сих стимулів і головним чином — першого, самого дорогого, не виста-
чає, — се легко бачити: не вважаючи на те, що за галицьким писальництвом 
стоїть ціла Україна із своєю безкорисною працею*, сил все-таки не вистачає 
на саму нехитру, рукомесленну, щоб так сказати, літературну роботу. Так, 
кажу, на Україні галицькій, що ж на Україні російській? Ту вже самий факт 
писання по-українськи єсть в якійсь мірі corpus delicti [сумою доказів], 
і хто відважується писати по-українськи, мусить рахуватися з можливістю 
пошкодити тим своїй урядовій репутації, своїй кар’єрі; хоч по правді бояться 
тут далеко більше звичайно, ніж єсть до того реальних поводів. У страху очі 
великі — ну, та перемога й сього суб’єктивного страху вже єсть заслуга. Праця 
ся не сплачується ніколи майже. Стімул слави дуже невеликий, письмовець 
звичайно укритий псевдонімом, відомим часом кільком людям, що ближче 
стоять до того органу, де він друкується, і про його писальництво відають 
часом ближчі тільки його приятелі. Часом сам він не бачить свого утвору, 

український народ перед очима цілої Європи викликнув право на самостійне 
культурне існування; а російський інтелігент все лопоче своє “грає воропає”. 
Він ознайомився за сей час з ріжними прямуваннями в літературі, науці, 
громаді народів західних. Не втаїлися зовсім від нього новини навіть літе-
ратури польської, фінської, вірменської, він знає... та хто його й зна про 
що тільки йому часом не нагадують, — а український народ, його історія, 
культура, письменство зосталися для нього закритою книгою, — бо не 
було охоти заглянути до неї, познайомитися з великим народом, котрого 
він своїть, з котрим живе 250 літ укупі, матеріальними й духовими силами 
котрого він живиться й права на існування котрому він звичайно відрікає. 
Він дивиться на сього свого “менчого брата” тільки як на матеріал для пере-
творення в горні обрусєнія, або — як на масу недолюдків, котрим тільки 
російська культура може надати вид людський. Може, не всі такі, певне, 
єсть винятки, але — їх голосів звичайно майже не чути.

Все се дуже сумно, сумно більш для самої російської інтелігенції, як для 
нас, за несвідомість трапляється гірко каятись. Яко на прояв сього сумного 
факту я й звернув увагу на поданий вище уступ. Може, хто скаже, що сей 
дріб’язок російського письменства вартий тільки посміху. Але “се було 
б смішно, якби не було сумно”*.

28.I.1893
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б річну вкладку (напр., від 2 до 10 рублів по спроможності) або за одним 
разом більшу суму (напр., від 50-ти рублів) — вічні члени; окрім особистої 
вкладки вони б мали піклуватись по спроможності про побільшення засобів 
товариства іншими способами: споруджаючи аматорські вистави, лотереї, 
збори при урочистих випадках, як на святкуванні Шевченкових роковин, 
ювілеїв і т. ін., запрошуючи до жертв людей сторонніх і т. д. Далі можна 
б знайти джерела деякі інші, напр., добровільний податок з українських часо-
писей, книжок, театру — запросити всіх, хто лічить себе до українців, щоб 
давали з своїх гонорарів, з часописних передплат, з книжних здобутків, якою 
б, хоч і не українською мовою ті книжки були написані, з зборів театраль-
них українських вистав — якийсь відсоток, по змозі і по обставинах свого 
зарібку, напр., 1 %, чи більше чи менше на товариство запомоги українським 
письменникам: се була б і з боку часописей — якась, хоч невеличка заплата 
за безкорисну писальницьку запомогу найбільш пригніченим письменникам, 
з боку театральних вистав — заплата за користання утворами українського 
письменства, з боку тих, що мають якийсь зарібок з літературної праці, — 
братерська копійка гірше забезпеченим товаришам в літературній праці. 
При охоті, певне, з’являться й інші способи добровільної, нетрудної запо-
моги. Половина, напр., річного збору могла б іти на формування стовпа*, 
половина (з відсотками від стовпа, коли вони будуть) — на видатки. 
Запомога могла б бути позиками, за порукою двох членів, і видатками без 
повороту за свідоцтвом трьох; як поручники, так свідки мали б засвідчити, 
що той чи інший своєю діяльністю заслугує запомоги й справді її потребує. 
Звичайно, треба було б звертати увагу не тільки на заслуги, але й на щиру 
вдачу особи; письменник, хоч би й маленький, але такий, що служив всім 
серцем українській справі, має більше права на запомогу, ніж чоловік хоч 
би й талановитий, але такий, у якого українство було чимсь припадковим 
чи другорядним. Окрім запомоги дочасної з причини хороби, браку зарібку, 
і т. ін., мусила б бути запомога більш стала тим людям, що взагалі мають 
дуже малий зарібок; я знав сам одного українського письменника, що з 
жінкою жив на 150 рубл[ів] річного удержання; коли б се траплялося з ким 
довший час, — товариство мало б прийти до сталої помочі. В зв’язку з усім 
товариство могло б мати ще одну функцію — давати знати часописям 
чи видавництвам, кому з їх співробітників повинні вони сплачувати гонорар, 
бо деякі з наших видавництв і тепер уже, деякі — з дальшим, сподіває-
мось, недалеким часом матимуть спроможність давати якийсь гонорар, 
хоч не всім, та хоч декому з співробітників; се зменшило б випадки, дуже 
прикрі й стидкі для нас, участі декого з бідніших письменників в видавни-
цтвах чужих — через матеріальну скруту, з другого боку таке становисько 
справи гонорару не обуджували б ні в кому незадоволення, що, мовляв, одні 
мають гонорар, а інші — ні. Запомагаючи пекучим матеріальним потребам, 
товариство мало б уважати также й на користь українського письменства 

надрукованого в часописі, що в Росії заборонена, бо й досі видавництва 
не завели ще звичаю посилати автору примірника1. Він навіть не має часто 
втіхи знати, що його думки, його творча діяльність впливає, хоч би анонімно, 
на українську громаду, коли те видання доходить в Росію в якихось 3–4 
примірниках, тимчасом як йому ближча, цікавіша властиве ся громада. Треба 
великої встійності духової, великої прихильності й присвячення до своїх 
ідеалів, великої віри в луччу будучість українського народу й української 
національної ідеї, щоб в таких обставинах робити стало, енергічно, не при-
падковими прихватками, а систематично, на протязі довгого часу, на користь 
українського слова. Така писальницька праця є справді заслуга, “подвиг”. 
Коли чоловік жертвує свій зарібок, свою кар’єру, свою популярність, яку 
б міг придбати деінде (бо не можна ж назвати популярністю відомість гуртика 
прихильників), накликає навіть на себе небезпечність, то громада повинна 
обертатися до нього з увагою, прихильністю, піддержати його в трудну 
годину, помогти йому матеріально в злиденний час. Тим часом в українській 
громаді бачимо велике й стидке недбальство в сій справі; український пись-
менник не знаходить ніякої запомоги, ніякої прихильності в громаді; коли 
знесилений тяжкими матеріальними обставинами (не кажу про перекинчи-
ків-кар’єристів) збочить, піде служити іншим богам, — ставлячи хрест над 
ним, не подумають, що вина в значній часті й на громаді лежить, бо залишила 
його без запомоги, а коли згорить він завчасу, скажуть кілька “теплих” слів 
про тяжку долю українського письменника, саме найбільше заходяться коло 
вінка, пам’ятника, — і подумається — горе нам, що ставимо пам’ятники 
тим, котрих згубили своїм невдячним недбальством.

Запомога письменникам можлива двоїста — запомога меценатів і орга-
нізації громадської. Перша колись мала свої славні часи в історії культури, 
у нас на Вкраїні її не виробилося, та й слава Богу! Залежність від особи 
свого мецената, піклування про його прихильність — мусить зле впливати 
на волю й незалежність умислову письменника й розвиток його кебети, 
і меценатство може мати якусь користь там тільки, де неможлива організація 
громадської запомоги. Така запомога далеко менше або й зовсім не зв’язує 
вільного розвитку і не має такого прикрого характеру для почуття власної 
гідності, як запомога особиста. Вкраїнській громаді конечне, неминуче, тепер 
же потрібна організація громадської запомоги українським письменникам. 
На се можуть сказати, що се дуже трудно, що в нас нема для сього засобів, 
але мені здається, що ми надто вже маловажимо свої сили, і з енергією, 
з щирою охотою можна із сьогочасними засобами зробити дещо.

На мою думку, найбільш здатним до сього було б заснування товари-
ства запомоги українським письменникам. Члени сього товариства платили 

1 Шан[овний] автор має на думці хіба деякі, але не усі наші видавництва, бо, напр., 
“Зоря” і інші редакції висилають своїм помічникам обов’язкові примірники. — Ред.
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б річну вкладку (напр., від 2 до 10 рублів по спроможності) або за одним 
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менників тутейших. Так як сей виділ публічно існувати не може, то україн-
ські письменники, не ознайомлені ближче з організацією товариства, могли 
б адресуватися в бюро, й звідти одержати відомість, до кого в Росії їм треба 
обернутись. Таке існування двох окремих виділів не перешкодить існуванню 
однієї спільної каси, хоч можлива організація із двома окремими касами, 
з самостійними доходами, стовпами й операціями, поділеними кордоном, 
але з спільною організацією.

Ну, та се не деталі, про котрі буде час побалакати, головна річ — дви-
гнути сю справу; про се, як висловивсь один високоповажаний письменник 
український в листі до мене*, “вопіють душі і живих, і мертвих письменни-
ків”, се єсть неминучий обов’язок української громади, і піднести сю справу, 
справедливо уважаємо, як сказано, за обов’язок Наукового товариства 
імені Шевченка.

й справи. Мало того що запомогти талановитому чоловіку, щоб він не про-
пав з голоду, товариство повинно б по змозі попіклуватися коло того, щоб 
дати спроможність талантові розвинутись і бути продуктивним на користь 
громаді; з сього погляду, напр., дати талановитому хлопцю спроможність 
до більшої освіти, дати талановитому письменнику можливість вибитись 
з-під обставин, котрі (хоч би забезпечували його матеріальні потреби) 
гнітили й спиняли його творчу діяльність і т. ін.; єсть такий же обов’язок, 
як запомога знесиленому, старому робітникові, забезпека сиріт письменника 
і т. ін. Правда, що се далеко трудніше, вимагає більш обережності й уваги, 
але ухилятись задля сього, як не тепер, то далі, не можна.

Ініціативу в сій справі, на нашу думку, найбільше личило б узяти Нау-
ковому товариству імені Шевченка, що й історією свого постання* й сьо-
гочасною своєю діяльністю, своїм ім’ям нарешті єсть найближчим виразом, 
символом живого, органічного зв’язку обох частин України-Русі. При сьому 
ж товариству, як інституція філіальна, могло б заснуватись і проектоване 
товариство. Звичайно, все, що сказано тут в справі організації, висловлено 
як особиста думка, як річ до обміркування, але сама ідея сього товариства 
єсть певна, реальна потреба української суспільності, котрої не можна далі 
обминати, не можна відтягати, і треба сподіватись, що Наук[ове] товари-
ство імені Шевченка не буде глухе до сього заклику і піднесе сю справу 
на першому ж загальному зборі.

Заздалегідь зауважу от що. Хоч ми й значно поступили за останній 
час щодо зміцнення зв’язків між Україною російською й австрійською, 
проте ж, треба признати, зв’язки ці ще дуже слабі, і суспільні обставини, 
відносини одного краю доволі маловідомі громаді другого. Отже, коли 
зробити одне бюро в якійсь одній половині, то в сучасних обставинах, через 
брак потрібних відомостей, навіть при найліпших змаганнях і охоті, навряд 
щоб могло воно і в другій половині функціонувати як треба, щоб запомоги 
роздавалися кому треба і скільки треба. Тим часом справа дуже дражлива, 
й дуже легко можуть постати поговори, що бюро запомагає своїм тільки 
землякам, або веде свою справу недбало, минаючи кого треба й запомага-
ючи кому не треба. А ся справа може розвинутись і піти добре тільки при 
широкій запомозі й спочутті громадських верств, для чого потрібна певна 
віра в справедливість і дбалість бюра, переконання, що подана копійка піде 
туди, де справді її треба. Сі причини спонукують пропонувати, щоб спору-
джено було два окремі виділи для України російської й України австрійської. 
Як в сучасних обставинах товариство офіціально може існувати тільки 
в Австрії, то бюро головне, єдине для всього товариства, повинно існувати 
в Галичині, напр., як сказано вгорі, при Науковім товаристві імені Шев-
ченка; се бюро мало б загальний догляд і давало б загальне справоздання 
з діяльності всього товариства; окремий виділ в Галичині глядів би видатків 
для письменників галицьких, а другий, на Вкраїні російській, — для пись-
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менників тутейших. Так як сей виділ публічно існувати не може, то україн-
ські письменники, не ознайомлені ближче з організацією товариства, могли 
б адресуватися в бюро, й звідти одержати відомість, до кого в Росії їм треба 
обернутись. Таке існування двох окремих виділів не перешкодить існуванню 
однієї спільної каси, хоч можлива організація із двома окремими касами, 
з самостійними доходами, стовпами й операціями, поділеними кордоном, 
але з спільною організацією.

Ну, та се не деталі, про котрі буде час побалакати, головна річ — дви-
гнути сю справу; про се, як висловивсь один високоповажаний письменник 
український в листі до мене*, “вопіють душі і живих, і мертвих письменни-
ків”, се єсть неминучий обов’язок української громади, і піднести сю справу, 
справедливо уважаємо, як сказано, за обов’язок Наукового товариства 
імені Шевченка.

й справи. Мало того що запомогти талановитому чоловіку, щоб він не про-
пав з голоду, товариство повинно б по змозі попіклуватися коло того, щоб 
дати спроможність талантові розвинутись і бути продуктивним на користь 
громаді; з сього погляду, напр., дати талановитому хлопцю спроможність 
до більшої освіти, дати талановитому письменнику можливість вибитись 
з-під обставин, котрі (хоч би забезпечували його матеріальні потреби) 
гнітили й спиняли його творчу діяльність і т. ін.; єсть такий же обов’язок, 
як запомога знесиленому, старому робітникові, забезпека сиріт письменника 
і т. ін. Правда, що се далеко трудніше, вимагає більш обережності й уваги, 
але ухилятись задля сього, як не тепер, то далі, не можна.

Ініціативу в сій справі, на нашу думку, найбільше личило б узяти Нау-
ковому товариству імені Шевченка, що й історією свого постання* й сьо-
гочасною своєю діяльністю, своїм ім’ям нарешті єсть найближчим виразом, 
символом живого, органічного зв’язку обох частин України-Русі. При сьому 
ж товариству, як інституція філіальна, могло б заснуватись і проектоване 
товариство. Звичайно, все, що сказано тут в справі організації, висловлено 
як особиста думка, як річ до обміркування, але сама ідея сього товариства 
єсть певна, реальна потреба української суспільності, котрої не можна далі 
обминати, не можна відтягати, і треба сподіватись, що Наук[ове] товари-
ство імені Шевченка не буде глухе до сього заклику і піднесе сю справу 
на першому ж загальному зборі.

Заздалегідь зауважу от що. Хоч ми й значно поступили за останній 
час щодо зміцнення зв’язків між Україною російською й австрійською, 
проте ж, треба признати, зв’язки ці ще дуже слабі, і суспільні обставини, 
відносини одного краю доволі маловідомі громаді другого. Отже, коли 
зробити одне бюро в якійсь одній половині, то в сучасних обставинах, через 
брак потрібних відомостей, навіть при найліпших змаганнях і охоті, навряд 
щоб могло воно і в другій половині функціонувати як треба, щоб запомоги 
роздавалися кому треба і скільки треба. Тим часом справа дуже дражлива, 
й дуже легко можуть постати поговори, що бюро запомагає своїм тільки 
землякам, або веде свою справу недбало, минаючи кого треба й запомага-
ючи кому не треба. А ся справа може розвинутись і піти добре тільки при 
широкій запомозі й спочутті громадських верств, для чого потрібна певна 
віра в справедливість і дбалість бюра, переконання, що подана копійка піде 
туди, де справді її треба. Сі причини спонукують пропонувати, щоб спору-
джено було два окремі виділи для України російської й України австрійської. 
Як в сучасних обставинах товариство офіціально може існувати тільки 
в Австрії, то бюро головне, єдине для всього товариства, повинно існувати 
в Галичині, напр., як сказано вгорі, при Науковім товаристві імені Шев-
ченка; се бюро мало б загальний догляд і давало б загальне справоздання 
з діяльності всього товариства; окремий виділ в Галичині глядів би видатків 
для письменників галицьких, а другий, на Вкраїні російській, — для пись-
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з перлин сучасної всесвітньої скарбниці літературної. Він уложений весь в форму 
дневника героя — форму дуже невдячну; інтрига роману дуже проста і роз-
казана в значній мірі формою оповідання, а не діалогу, фігур небагато, і пси-
хологічний аналіз героя над собою йде через увесь роман нічим не прикритий, 
незвичайно тонкий і широкий. Треба було незвичайно майстерного виконання, 
щоб ся безконечна протоналізація тонких вібрацій нервових не знудила читача, 
і се треба признати автору. Правда, часами сі протоколи стають трохи довгими 
і важкими, але глибина аналізи, оригінальність і разом натуральність вражінь 
викупають се і дають роману право на назвисько класичного утвору. 

Герой роману — потомок багатої й аристократичної родини Лєон Плошов-
ський, вихований за границею, переважно в Римі, своїм батьком, талановитим, 
хоч і непродуктивним дилетантом-любителем штуки, визначається і він незви-
чайно тонкою духовою чи нервовою організацією; багатою задатками талантів 
вдачею, але разом дилетантизмом, поверховістю. Скептицизм роз’їв традиційні 
принципи, вложені в нього вихованням, не давши натомість нічого. “Я скептик 
в квадраті, — каже він за себе, — се значить, що я скептично приймаю навіть 
свій власний скептицизм”. Наслідком сього — повний нігілізм духовий, пустота, 
існування “без догмату”. Се розуміє й сам герой; тонка вигострена аналітична 
вдача дає йому можливість ясно і тонко розуміти свою вдачу, й се побільшує 
тільки його муку. “Мені взагалі здається, — каже він, — що я людина, може, 
трохи попсована, але порядна, чи, краще сказати, така, що поки що висить 
в повітрі, не опираючись на жадні догмати, чи то релігійні, чи громадські. В мене 
нема мети, якій я міг би присвятити своє життя, тому мені так і погано. Коли 
йде до розв’язання якоїсь задачі життя, мій скептицизм відбирає в мене сили, 
ум, заплутується в лабіринті дрібниць, воля не має на чому опертись, і вчинки 
мої залежать почасти від моїх нервів, почасти від зверхніх обставин”. Одинокий 
регулятор, який знаходить в собі він, се естетичне почуття, що здержує його 
від неестетичних збочень; не дає йому розминутись з карним кодексом, як він 
зауважує; коли він зводить жінку Девіза, його непокоїть тільки мізерне пово-
дження її чоловіка; “я хотів би краще, — каже він, — щоб сей чоловік не був 
таким нужденним, хорим, одно слово — не був таким бідним сопляком. Я маю 
препогане вражіння, наче ніби вдарив паралітика”.

Плошовський розуміє своє становище, розуміє свої сили і свою неміч 
зробити що-небудь з ними. Причина — неміч волі; він знає, що “добрі 
люди” жалкують, що він нічого не хоче робити, і зауважує: “Добрі люди 
не уважають, що треба вміти захот іти”. Се почуття його тяжко мордує, 
непокоїть, він надає собі саркастичний титул “генія без портфеля”, а причину 
шукає по расових ознаках, в слов’янській непродуктивності, improductivité 
slave, в польськім характері1, то просто в дегенерації. “Я родивсь на світ 

1 “L improductivité slave може існувати само собою, а геній без портфеля — сам со-
бою, се наш справжній привіслянський овоч. Ще розкажу — ім’я моє легіон. Я не знаю 
жадного кутка землі, де пропадало б даремно стільки блискучих талантів, де й ті навіть, 
що дають дещо, давали так мало, нечувано мало, як порівняти з тим, що дав їм Бог”.

ОСТАННІ РОМАНИ Г.СЕНКЕВИЧА...
Читані в львівськім “Клубі русинок” 14(26) 

і 17(29) червня 1895 р.
І

Генрик Сенкевич — тепер одна з видатніших фігур літературного 
світу не тільки польського, але й всесвітнього. Для нас же, як для народу, 
стількома ріжнорідними зв’язками зв’язаного з народом польським, він 
має тим більший інтерес. Правда, наші відносини до польщини наслідком 
історичних і сучасних фактів виступають переважно в формах громадської 
й культурної боротьби, але се не виключає, а навіть побільшує той інтерес, 
який має для нас все видатніше в громадськім і культурнім житті польськім, 
як, з другого боку, пильно слідимо за культурним життям іншої сусідньої 
й близької громади — російської.

Сенкевич, що тепер ще іно в розцвіті сил (р. 1847), розпочав свою діяль-
ність оповіданнями з сучасного селянського побуту*, оповіданнями, де симпатії 
автора лежали по стороні народу супроти т. зв. інтелігенції. В 80-х рр. він вда-
ється в історичну белетристику і результатом з’являється його звісна трилогія 
з часів Хмельниччини*, де виступив він вельми талановитим ілюстратором 
традиційної, шляхетської Польщі; тож і не диво, що його трилогія в українських 
сферах, не вважаючи на всю талановитість, не знайшла симпатичного відгомону. 
Покінчивши з апотеозою давньої шляхти, переходить Сенкевич до малю-
вання сучасної, сучасного вищого світу польського. 1890-го р. з’являється 
його просторий роман “Без догмату”, 1893–1894-го р. ще більша “Родина 
Поланецьких”. Сим двом важним утворам я й хочу присвятити свою статтю.

Романи сі зв’язані не тільки часом написання і спільною сферою своїх 
малюнків. Вони малюють ту саму громаду в близькі, остатні роки; деякі особи 
виступають в обох — се польська аристократія з королівства, варшавський 
т. зв. світ; представляючи незвичайно цікаву галерею портретів з сієї сфери, 
обидва мають головну свою вагу в психологічних проблемах — се процес виро-
блення у сучасного інтелігента теоретичних і практичних підвалин світогляду, 
що переходить на границях молодості і т. зв. зрілих літ, між 30 і 40 роками. 
В обох романах головною ареною виступає душевна сфера такого інтелігента, 
і се душевне життя в обох розвивається на ґрунті відносин до женщини, 
а та змальована і тут і там всіми фарбами ідеалу. Все інше окруження, вся 
багата галерея портретів, часто по-мистецьки змальованих, має другорядне 
значіння, має лише служити тим основним психологічним задачам.

ІІ
В найбільш простій, а разом в найбільш повній і щасливій формі визна-

чається се в першім романі “Без доґмату”, романі, що може уважатись chef 
d’oeuvre’-ом [найвищим досягненням] Сенкевича, а разом признаний за одну 
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з перлин сучасної всесвітньої скарбниці літературної. Він уложений весь в форму 
дневника героя — форму дуже невдячну; інтрига роману дуже проста і роз-
казана в значній мірі формою оповідання, а не діалогу, фігур небагато, і пси-
хологічний аналіз героя над собою йде через увесь роман нічим не прикритий, 
незвичайно тонкий і широкий. Треба було незвичайно майстерного виконання, 
щоб ся безконечна протоналізація тонких вібрацій нервових не знудила читача, 
і се треба признати автору. Правда, часами сі протоколи стають трохи довгими 
і важкими, але глибина аналізи, оригінальність і разом натуральність вражінь 
викупають се і дають роману право на назвисько класичного утвору. 

Герой роману — потомок багатої й аристократичної родини Лєон Плошов-
ський, вихований за границею, переважно в Римі, своїм батьком, талановитим, 
хоч і непродуктивним дилетантом-любителем штуки, визначається і він незви-
чайно тонкою духовою чи нервовою організацією; багатою задатками талантів 
вдачею, але разом дилетантизмом, поверховістю. Скептицизм роз’їв традиційні 
принципи, вложені в нього вихованням, не давши натомість нічого. “Я скептик 
в квадраті, — каже він за себе, — се значить, що я скептично приймаю навіть 
свій власний скептицизм”. Наслідком сього — повний нігілізм духовий, пустота, 
існування “без догмату”. Се розуміє й сам герой; тонка вигострена аналітична 
вдача дає йому можливість ясно і тонко розуміти свою вдачу, й се побільшує 
тільки його муку. “Мені взагалі здається, — каже він, — що я людина, може, 
трохи попсована, але порядна, чи, краще сказати, така, що поки що висить 
в повітрі, не опираючись на жадні догмати, чи то релігійні, чи громадські. В мене 
нема мети, якій я міг би присвятити своє життя, тому мені так і погано. Коли 
йде до розв’язання якоїсь задачі життя, мій скептицизм відбирає в мене сили, 
ум, заплутується в лабіринті дрібниць, воля не має на чому опертись, і вчинки 
мої залежать почасти від моїх нервів, почасти від зверхніх обставин”. Одинокий 
регулятор, який знаходить в собі він, се естетичне почуття, що здержує його 
від неестетичних збочень; не дає йому розминутись з карним кодексом, як він 
зауважує; коли він зводить жінку Девіза, його непокоїть тільки мізерне пово-
дження її чоловіка; “я хотів би краще, — каже він, — щоб сей чоловік не був 
таким нужденним, хорим, одно слово — не був таким бідним сопляком. Я маю 
препогане вражіння, наче ніби вдарив паралітика”.

Плошовський розуміє своє становище, розуміє свої сили і свою неміч 
зробити що-небудь з ними. Причина — неміч волі; він знає, що “добрі 
люди” жалкують, що він нічого не хоче робити, і зауважує: “Добрі люди 
не уважають, що треба вміти захот іти”. Се почуття його тяжко мордує, 
непокоїть, він надає собі саркастичний титул “генія без портфеля”, а причину 
шукає по расових ознаках, в слов’янській непродуктивності, improductivité 
slave, в польськім характері1, то просто в дегенерації. “Я родивсь на світ 

1 “L improductivité slave може існувати само собою, а геній без портфеля — сам со-
бою, се наш справжній привіслянський овоч. Ще розкажу — ім’я моє легіон. Я не знаю 
жадного кутка землі, де пропадало б даремно стільки блискучих талантів, де й ті навіть, 
що дають дещо, давали так мало, нечувано мало, як порівняти з тим, що дав їм Бог”.

ОСТАННІ РОМАНИ Г.СЕНКЕВИЧА...
Читані в львівськім “Клубі русинок” 14(26) 

і 17(29) червня 1895 р.
І

Генрик Сенкевич — тепер одна з видатніших фігур літературного 
світу не тільки польського, але й всесвітнього. Для нас же, як для народу, 
стількома ріжнорідними зв’язками зв’язаного з народом польським, він 
має тим більший інтерес. Правда, наші відносини до польщини наслідком 
історичних і сучасних фактів виступають переважно в формах громадської 
й культурної боротьби, але се не виключає, а навіть побільшує той інтерес, 
який має для нас все видатніше в громадськім і культурнім житті польськім, 
як, з другого боку, пильно слідимо за культурним життям іншої сусідньої 
й близької громади — російської.

Сенкевич, що тепер ще іно в розцвіті сил (р. 1847), розпочав свою діяль-
ність оповіданнями з сучасного селянського побуту*, оповіданнями, де симпатії 
автора лежали по стороні народу супроти т. зв. інтелігенції. В 80-х рр. він вда-
ється в історичну белетристику і результатом з’являється його звісна трилогія 
з часів Хмельниччини*, де виступив він вельми талановитим ілюстратором 
традиційної, шляхетської Польщі; тож і не диво, що його трилогія в українських 
сферах, не вважаючи на всю талановитість, не знайшла симпатичного відгомону. 
Покінчивши з апотеозою давньої шляхти, переходить Сенкевич до малю-
вання сучасної, сучасного вищого світу польського. 1890-го р. з’являється 
його просторий роман “Без догмату”, 1893–1894-го р. ще більша “Родина 
Поланецьких”. Сим двом важним утворам я й хочу присвятити свою статтю.

Романи сі зв’язані не тільки часом написання і спільною сферою своїх 
малюнків. Вони малюють ту саму громаду в близькі, остатні роки; деякі особи 
виступають в обох — се польська аристократія з королівства, варшавський 
т. зв. світ; представляючи незвичайно цікаву галерею портретів з сієї сфери, 
обидва мають головну свою вагу в психологічних проблемах — се процес виро-
блення у сучасного інтелігента теоретичних і практичних підвалин світогляду, 
що переходить на границях молодості і т. зв. зрілих літ, між 30 і 40 роками. 
В обох романах головною ареною виступає душевна сфера такого інтелігента, 
і се душевне життя в обох розвивається на ґрунті відносин до женщини, 
а та змальована і тут і там всіми фарбами ідеалу. Все інше окруження, вся 
багата галерея портретів, часто по-мистецьки змальованих, має другорядне 
значіння, має лише служити тим основним психологічним задачам.

ІІ
В найбільш простій, а разом в найбільш повній і щасливій формі визна-

чається се в першім романі “Без доґмату”, романі, що може уважатись chef 
d’oeuvre’-ом [найвищим досягненням] Сенкевича, а разом признаний за одну 
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ном, що цілком затягає на якийсь час Плошовського, постать Анєльки 
зникає в його серці, хоч чисто фізіологічний роман з Лаврою не може його 
задовольнити. “За Анєльку я силкуюся забути, бо спогад про неї наганяє 
на мене нудьгу, чи краще — не можу я собі дарувати, як згадаю за пло-
шівський (в C. Плошові) епізод свого життя; один раз здається, що я 
її не вартий, інший раз — що був осел і просто грав дурну ролю перед 
дівчинкою, подібною до тузина інших”. З сеї інерції виводить його лист 
тітки, що просить якось розв’язати напружене становище Анєльки, а разом 
згадує про лицяння її давнішого адоранта п. Кромицького. Ся згадка б’є 
по нервах Плошовського так, що зараз відписує, жадаючи Анєльці щастя 
з Кромицьким. Але розбуджена фантазія не могла вже відірватись від 
Анєльки, і Плошовський приходить нарешті до переконання, що не може 
зректись Анєльки. Поки його інертна вдача прийшла до активності, було 
вже пізно; Плошовський пробує якось відвернути замірений шлюб Анєльки 
з Кромицьким — дарма, вона не схотіла ламати слова. Почалось блукання 
по Європі, що тяглося близько року і нічого не помогло Плошовському; 
думка про Анєльку сиділа в ньому нерозлучно, і він кінчить тим, що їде 
у Плошів, де Анєлька гостювала у тітки, вже як пані Кромицька. “У мене 
нема жадних переконань, жадної віри, жадних основ, жадного ґрунту під 
ногами, — зауважує Плошовський, — все виїла в мені критика і рефлекс. 
В мене є тільки природжені життєві сили і сі, не знайшовши виходу, сполу-
чились в чутті любові до сеї женщини. І я вхопився за сю любов, як тонучі 
хапаються за соломинку. Як і се втече з моїх рук, перестану існувати”. І тут 
же він спостерігає: “Якби вона сьогодня стала вільна, я взяв би її не вага-
ючись; але якби вона зовсім не виходила заміж — хтозна... Мені сором 
сю гадку висловити, але вона, може, була б для мене менш пожаданою... 
Сили мої повинні були знайти якийсь вихід, — повторяє він ту ж думку 
на іншім місці, — і як не знайти його ані в науці, ані в праці, потекли, як потік 
одним руслом, — коханням. Тільки потекли вони задля нервів, каламутно, 
бурхливо, криво — перш за все криво...” Криво — бо він не взяв її, коли 
міг відносини свої до неї уставити просто і щиро. Але спочатку сього він 
не робить трудності, він ставить собі метою вернути їй любов, стати для 
неї найбільш жаданим, найбільш любим, нарешті перемогти упередження 
супроти розводу. Анєлька вийшла без любові, не любить і не поважає 
свого чоловіка, шляхтича-афериста, що возиться з якимись поставками 
в Туркестані і для них спродав зараз жіночу маєтність, яку вони уважали 
за точку честі в своїх руках утримати, — тож Плошовський певний, що дійде 
свого; на його переконання, женщина не може противитися чоловікові, якого 
любить. Анєлька дійсно любить Плошовського, але над нею тяжить тепер 
обов’язок супружий. Даремні всі заходи Плошовського, щоб сей обов’я-
зок знищити в її очах. “Виправдати все можна, — відказує вона на його 
софізми, — але як робиш зле, сумління скаже все: недобре, зле, і нічим 

з дуже вразливими нервами, що обточила культура цілого ряду поколінь”, — 
зауважує він спочатку, і потім не вертається до сеї думки про дегенерацію.

“Я думав не раз, — каже Плошовський, — що якби не мав маєтку, 
то я мусив би за щось узятись”. Але дідичне багатство визволило його від 
потреби братись за щось і при браку енергії лишило серед тієї громади, для 
якої існують самі свята без буденних днів, без жадної мети, окрім втіхи. 
“В великосвітськім порожнім житті, — каже він, — яке провадимо всі 
ми, що не ставимо перед собою жадної високої мети, не віддаємося жадній 
високій ідеї і разом з тим не маємо потреби працею заробляти на кавалок 
хліба, — женщина ніколи не злазить з сцени — всі ми на неї дивимось, 
до віку до неї лицяємось і нарешті так до неї призвичаїмось, що залічуємо 
до звичайних гріхів життя”. Отеє “заняття” тих сфер стає фахом і Пло-
шовського, що й культивує його з великим успіхом, поновляючи репутацію 
свого батька необорного Лєона, Leon l’invinciblе. На сім же ґрунті і зустрі-
чається сей герой “без догмату”, ріжнорідно освічений чоловік з тонким 
аналітичним розумом з женщиною тихою, непоказною, з нехитрими, але 
міцними моральними догматами.

ІІІ
Інтрига роману, кажу, проста. Плошовський живе коло батька в Римі, 

коли тітка, стара матрона, улюблена в свого геніального племінника 
й перейнята планом оженити його, кличе до себе в Варшаву. Плошовський 
розуміє мету сього заклику, і дійсно першого ж вечора стрічає призначену 
йому дівчину — кузину Анєльку. Се дуже молоденька дівчина, дуже 
гарна, щира, з невеликою освітою й нехитрим запасом традиційної моралі. 
Плошовський дуже гарно характеризує її разом з її матір’ю і своєю тіткою: 
“Який я чужий сим трьом жінкам, з котрих кожна знає десять разів менше 
від мене і разом з тим — десять разів більше від мене варта! Се якби книжки 
з невеликим властиво числом сторін, але повні ясних і простих правил, тим-
часом як у всіх томах, з яких я складаюсь, нема і одної непохитної правди, 
і я перший готовий бути непевним щодо кожної”.

Анєлька, чуючи над собою дозвіл старших, влюбляється в Плошов-
ського всею силою щирої і молодої, неполаманої натури. Плошовському 
вона також подобається дуже, як ніхто, і він, спочатку так скептично 
успособлений до матримоніальних планів своєї тітки, приходить до заміру 
освідчитись Анєльці, але відтягає, щоб не втеряти тих втіх, які дає йому 
се становище, се тріпотіння серця перед рішучим моментом. Се все перери-
ває звістка про тяжку хоробу його батька; Плошовський летить до Риму, 
не освідчившись, лишаючи Анєльку в непевності. Батько дійсно вмирає 
за якийсь час, Плошовського, пригнобленого жалем по батьку, забирає 
до себе пані Лавра Девіс, приятелька його батька, італіянка, ідеал античної 
краси, але цілком позбавлена всяких духовних інтересів. Кінчиться рома-
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ном, що цілком затягає на якийсь час Плошовського, постать Анєльки 
зникає в його серці, хоч чисто фізіологічний роман з Лаврою не може його 
задовольнити. “За Анєльку я силкуюся забути, бо спогад про неї наганяє 
на мене нудьгу, чи краще — не можу я собі дарувати, як згадаю за пло-
шівський (в C. Плошові) епізод свого життя; один раз здається, що я 
її не вартий, інший раз — що був осел і просто грав дурну ролю перед 
дівчинкою, подібною до тузина інших”. З сеї інерції виводить його лист 
тітки, що просить якось розв’язати напружене становище Анєльки, а разом 
згадує про лицяння її давнішого адоранта п. Кромицького. Ся згадка б’є 
по нервах Плошовського так, що зараз відписує, жадаючи Анєльці щастя 
з Кромицьким. Але розбуджена фантазія не могла вже відірватись від 
Анєльки, і Плошовський приходить нарешті до переконання, що не може 
зректись Анєльки. Поки його інертна вдача прийшла до активності, було 
вже пізно; Плошовський пробує якось відвернути замірений шлюб Анєльки 
з Кромицьким — дарма, вона не схотіла ламати слова. Почалось блукання 
по Європі, що тяглося близько року і нічого не помогло Плошовському; 
думка про Анєльку сиділа в ньому нерозлучно, і він кінчить тим, що їде 
у Плошів, де Анєлька гостювала у тітки, вже як пані Кромицька. “У мене 
нема жадних переконань, жадної віри, жадних основ, жадного ґрунту під 
ногами, — зауважує Плошовський, — все виїла в мені критика і рефлекс. 
В мене є тільки природжені життєві сили і сі, не знайшовши виходу, сполу-
чились в чутті любові до сеї женщини. І я вхопився за сю любов, як тонучі 
хапаються за соломинку. Як і се втече з моїх рук, перестану існувати”. І тут 
же він спостерігає: “Якби вона сьогодня стала вільна, я взяв би її не вага-
ючись; але якби вона зовсім не виходила заміж — хтозна... Мені сором 
сю гадку висловити, але вона, може, була б для мене менш пожаданою... 
Сили мої повинні були знайти якийсь вихід, — повторяє він ту ж думку 
на іншім місці, — і як не знайти його ані в науці, ані в праці, потекли, як потік 
одним руслом, — коханням. Тільки потекли вони задля нервів, каламутно, 
бурхливо, криво — перш за все криво...” Криво — бо він не взяв її, коли 
міг відносини свої до неї уставити просто і щиро. Але спочатку сього він 
не робить трудності, він ставить собі метою вернути їй любов, стати для 
неї найбільш жаданим, найбільш любим, нарешті перемогти упередження 
супроти розводу. Анєлька вийшла без любові, не любить і не поважає 
свого чоловіка, шляхтича-афериста, що возиться з якимись поставками 
в Туркестані і для них спродав зараз жіночу маєтність, яку вони уважали 
за точку честі в своїх руках утримати, — тож Плошовський певний, що дійде 
свого; на його переконання, женщина не може противитися чоловікові, якого 
любить. Анєлька дійсно любить Плошовського, але над нею тяжить тепер 
обов’язок супружий. Даремні всі заходи Плошовського, щоб сей обов’я-
зок знищити в її очах. “Виправдати все можна, — відказує вона на його 
софізми, — але як робиш зле, сумління скаже все: недобре, зле, і нічим 

з дуже вразливими нервами, що обточила культура цілого ряду поколінь”, — 
зауважує він спочатку, і потім не вертається до сеї думки про дегенерацію.

“Я думав не раз, — каже Плошовський, — що якби не мав маєтку, 
то я мусив би за щось узятись”. Але дідичне багатство визволило його від 
потреби братись за щось і при браку енергії лишило серед тієї громади, для 
якої існують самі свята без буденних днів, без жадної мети, окрім втіхи. 
“В великосвітськім порожнім житті, — каже він, — яке провадимо всі 
ми, що не ставимо перед собою жадної високої мети, не віддаємося жадній 
високій ідеї і разом з тим не маємо потреби працею заробляти на кавалок 
хліба, — женщина ніколи не злазить з сцени — всі ми на неї дивимось, 
до віку до неї лицяємось і нарешті так до неї призвичаїмось, що залічуємо 
до звичайних гріхів життя”. Отеє “заняття” тих сфер стає фахом і Пло-
шовського, що й культивує його з великим успіхом, поновляючи репутацію 
свого батька необорного Лєона, Leon l’invinciblе. На сім же ґрунті і зустрі-
чається сей герой “без догмату”, ріжнорідно освічений чоловік з тонким 
аналітичним розумом з женщиною тихою, непоказною, з нехитрими, але 
міцними моральними догматами.

ІІІ
Інтрига роману, кажу, проста. Плошовський живе коло батька в Римі, 

коли тітка, стара матрона, улюблена в свого геніального племінника 
й перейнята планом оженити його, кличе до себе в Варшаву. Плошовський 
розуміє мету сього заклику, і дійсно першого ж вечора стрічає призначену 
йому дівчину — кузину Анєльку. Се дуже молоденька дівчина, дуже 
гарна, щира, з невеликою освітою й нехитрим запасом традиційної моралі. 
Плошовський дуже гарно характеризує її разом з її матір’ю і своєю тіткою: 
“Який я чужий сим трьом жінкам, з котрих кожна знає десять разів менше 
від мене і разом з тим — десять разів більше від мене варта! Се якби книжки 
з невеликим властиво числом сторін, але повні ясних і простих правил, тим-
часом як у всіх томах, з яких я складаюсь, нема і одної непохитної правди, 
і я перший готовий бути непевним щодо кожної”.

Анєлька, чуючи над собою дозвіл старших, влюбляється в Плошов-
ського всею силою щирої і молодої, неполаманої натури. Плошовському 
вона також подобається дуже, як ніхто, і він, спочатку так скептично 
успособлений до матримоніальних планів своєї тітки, приходить до заміру 
освідчитись Анєльці, але відтягає, щоб не втеряти тих втіх, які дає йому 
се становище, се тріпотіння серця перед рішучим моментом. Се все перери-
ває звістка про тяжку хоробу його батька; Плошовський летить до Риму, 
не освідчившись, лишаючи Анєльку в непевності. Батько дійсно вмирає 
за якийсь час, Плошовського, пригнобленого жалем по батьку, забирає 
до себе пані Лавра Девіс, приятелька його батька, італіянка, ідеал античної 
краси, але цілком позбавлена всяких духовних інтересів. Кінчиться рома-
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не повинна признаватись зараз по смерті чоловіка, але я можу вмерти, тому 
хочу сказати тобі тепер, що я дуже любила тебе, дуже любила”. Два дні пізніше 
вона вмирає. Плошовський їде до Риму і тут застрілюється. “Я міг би бути 
твоїм щастям, і став твоїм нещастям, — записує він на останній карті свого 
дневника. — Я був причиною твоєї смерті, бо якби був іншим чоловіком, 
якби не бракувало в мене основ життя, не впали б на тебе ті муки, що тебе 
вбили. Се я зрозумів в останні хвилі твого життя, зрозумів і поклявсь іти 
за тобою; я обручивсь з тобою на твоїм ложі смертнім, і тепер мій перший 
обов’язок — бути з тобою”. Смерть страшить його, «але як ти вмерла через 
моє “не знаю”, як же я можу зостатись тут жити?»

IV

Сею психологічною драмою вичерпується зміст роману. Деякі побічні 
епізоди, як роман Плошовського з Лаврою, як любов до нього німецької 
артистки Клари Гільст, щирої й простої дівчини, що не пожалувала своєї 
репутації, аби його доглянути, коли лежав він хорий в Берліні, втікши 
з Плошова під впливом одного з своїх вибухів ремства й обурення, — такі 
епізоди змальовані коротко, также, як і деякі другорядні особи роману; 
тому визначається він цілістю і єдністю форми. Що психологічний процес 
проведено натурально і глибоко, сказав вже я вище.

Але ми не можемо задовольнитися тільки тим, що талановитий автор 
щасливо розв’язав психологічну проблему в своїм романі. Від знаменитого 
літературного утвору ждемо ми ще чогось іншого.

Автор хотів дати антитезу духового нігілізму fin du siecle [кінця століття] 
і елементарного катехізму традиції. Катехізм устояв перед атаками нігілізму, 
узброєного всім блиском природженої талановитості, світовим досвідом і остан-
німи словами сучасної культури. Показалося, що бездогматність не переможе 
догмату, що спостереження, зроблені на ґрунті безпринципного життя, не можна 
прикласти до людей з догмами. Се так, але чи побідив догмат? Я думаю, автор 
не задоволявся лише першим результатом, що він не хотів представити Анєльку 
в ролі обложеного міста, де оборонці погинули від трудної облоги, а не здалися. 
Для нього, безперечно, Анєлька є типом позитивним; він малює її фарбами 
ідеалу жіночого (чи справедливо — про те буде ще мова), ми ждемо, що вона 
не тільки відіб’ється від бездогматного чоловіка, але й сама вплине на нього, 
защепить в ньому своє життя. Думаю, що й автор хотів сього, але мені се не 
ясно, я не бачу сього, а розмірковуючи, думаю, що сього нема.

Чи вплинула Анєлька, чи любов до неї, на світогляд Плошовського? 
Він зауважує якось по дорозі, що “більшість його давніх поглядів подер-
лась на шмаття, як стара одіж”, що він стоїть на границі містицизму, але 
се не показує переміни. Треба пам’ятати, що Плошовський — “скептик 
в квадраті”, що і свій скептицизм приймає скептично; він не матеріаліст 
чистої води, він не неґує ідеального змісту життя, він тільки в собі його 

не дасть себе переконати”. Вона не може навіть дозволити собі признатись, 
що любить Лєона, слово “розвід” її лише обурює, а всі заходи Плошов-
ського з такою енергією і силою відбиває, що аж дивно для такого покірного 
і тихого створіння. Плошовський почув себе побитим, побачив, що всі його 
психологічні рахунки не мають ніякої сили в сій сфері елементарних догматів, 
ясних і міцних. І він сам зрозумів причину. “Я знав, чи краще — чув, що я 
і Анєлька — дві істоти так неподібні одна до одної, як мешканці ріжних 
планет... Тепер я розумію, на чому розбився: на тому, брак чого розпустив 
і розв’язав всі мої думки і разом став задатком смертельної хороби, і став 
моєю трагедією на катехитичнім просторі її душі... Я не можу зрозуміти, 
як то можливо певне правило, хоч якою би авреолею давнини було воно 
оповито, не розглянути з усіх боків, не розкласти на частини, дрібки, атоми, 
розкладати доти, поки не розсиплеться порохом і не дасть себе наново 
зложити. Анєлька зрозуміти не може, як можливо на правило, признане 
і релігією, і людьми, дивитись інакше, як на заповіт, для всіх обов’язковий”.

Плани Плошовського пропали, але разом з тим він почуває, що любов 
до Анєльки стала одиноким змістом його життя і без неї він жити не може. 
Правда, він признає за сею любов’ю хоробливий характер: в її більше болючого, 
гіркого, як щастя. Він не може помиритись з думкою, що Анєлька належить 
іншому, се приводить його часом до тяжких вибухів ремства і обурення, але 
ся любов — одинока річ, що прив’язує його до життя. Давніше сама думка 
про відносини платонічні здавалась йому смішною, а тепер він, як сам заува-
жує, зрікається любові для любові, а кінчить тим, що вертає до Анєльки, 
щоб “їй служити, ходити, як за малою дитиною, а в нагороду — хочу лише 
дивитись на неї... Поки в її тлітиме хоч іскра чуття до мене, я не піду, бо не 
можу піти, бо нема куди піти. Отже, вертаюсь, почну роздмухувати і гріти 
свою душу. Якби я сього не зробив, замерз би доконче”. Так душа, яку не міг 
задовольнити весь світ з своїм багатством безконечним, задовольняє маленьке 
місце в жіночім серці, серці женщини, нічим не визначної і подібної до тузина 
інших. Переміняється з тим разом і характер любові; спочатку він плете сітку 
на неї, як на здобич, аби уловити її правдою чи неправдою, щоб задовольнити 
свій запал. Кінчиться воно ласкою, безкраїм жалем до сього бідного, щирого 
створіння, жаданням все віддати, аби її горе полегшити.

А горе її було немале; страшна душевна драма Плошовського викликає і в 
душі Анєльки страшні страждання. Любов до Плошовського, почуття його 
муки з причини любові до неї, муки, що почасти була наслідком її ригоризму, 
коли не схотіла відмовити Кромицькому, вплив вибухів його ремства і обурення 
за її шлюб з Кромицьким — все се страшно мучило її й нищило здоров’я.

І от серед таких обставин приходить катастрофа. Кромицький застрі-
лився з поводу невдачі своїх афер, Анєлька свобідна, але вона тяжко хора 
[з причини вагітності]; вже перед смертю дізнається вона про смерть 
чоловіка і може признатись в любові своїй до Плошовського: “Може, я б 
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не повинна признаватись зараз по смерті чоловіка, але я можу вмерти, тому 
хочу сказати тобі тепер, що я дуже любила тебе, дуже любила”. Два дні пізніше 
вона вмирає. Плошовський їде до Риму і тут застрілюється. “Я міг би бути 
твоїм щастям, і став твоїм нещастям, — записує він на останній карті свого 
дневника. — Я був причиною твоєї смерті, бо якби був іншим чоловіком, 
якби не бракувало в мене основ життя, не впали б на тебе ті муки, що тебе 
вбили. Се я зрозумів в останні хвилі твого життя, зрозумів і поклявсь іти 
за тобою; я обручивсь з тобою на твоїм ложі смертнім, і тепер мій перший 
обов’язок — бути з тобою”. Смерть страшить його, «але як ти вмерла через 
моє “не знаю”, як же я можу зостатись тут жити?»

IV

Сею психологічною драмою вичерпується зміст роману. Деякі побічні 
епізоди, як роман Плошовського з Лаврою, як любов до нього німецької 
артистки Клари Гільст, щирої й простої дівчини, що не пожалувала своєї 
репутації, аби його доглянути, коли лежав він хорий в Берліні, втікши 
з Плошова під впливом одного з своїх вибухів ремства й обурення, — такі 
епізоди змальовані коротко, также, як і деякі другорядні особи роману; 
тому визначається він цілістю і єдністю форми. Що психологічний процес 
проведено натурально і глибоко, сказав вже я вище.

Але ми не можемо задовольнитися тільки тим, що талановитий автор 
щасливо розв’язав психологічну проблему в своїм романі. Від знаменитого 
літературного утвору ждемо ми ще чогось іншого.

Автор хотів дати антитезу духового нігілізму fin du siecle [кінця століття] 
і елементарного катехізму традиції. Катехізм устояв перед атаками нігілізму, 
узброєного всім блиском природженої талановитості, світовим досвідом і остан-
німи словами сучасної культури. Показалося, що бездогматність не переможе 
догмату, що спостереження, зроблені на ґрунті безпринципного життя, не можна 
прикласти до людей з догмами. Се так, але чи побідив догмат? Я думаю, автор 
не задоволявся лише першим результатом, що він не хотів представити Анєльку 
в ролі обложеного міста, де оборонці погинули від трудної облоги, а не здалися. 
Для нього, безперечно, Анєлька є типом позитивним; він малює її фарбами 
ідеалу жіночого (чи справедливо — про те буде ще мова), ми ждемо, що вона 
не тільки відіб’ється від бездогматного чоловіка, але й сама вплине на нього, 
защепить в ньому своє життя. Думаю, що й автор хотів сього, але мені се не 
ясно, я не бачу сього, а розмірковуючи, думаю, що сього нема.

Чи вплинула Анєлька, чи любов до неї, на світогляд Плошовського? 
Він зауважує якось по дорозі, що “більшість його давніх поглядів подер-
лась на шмаття, як стара одіж”, що він стоїть на границі містицизму, але 
се не показує переміни. Треба пам’ятати, що Плошовський — “скептик 
в квадраті”, що і свій скептицизм приймає скептично; він не матеріаліст 
чистої води, він не неґує ідеального змісту життя, він тільки в собі його 

не дасть себе переконати”. Вона не може навіть дозволити собі признатись, 
що любить Лєона, слово “розвід” її лише обурює, а всі заходи Плошов-
ського з такою енергією і силою відбиває, що аж дивно для такого покірного 
і тихого створіння. Плошовський почув себе побитим, побачив, що всі його 
психологічні рахунки не мають ніякої сили в сій сфері елементарних догматів, 
ясних і міцних. І він сам зрозумів причину. “Я знав, чи краще — чув, що я 
і Анєлька — дві істоти так неподібні одна до одної, як мешканці ріжних 
планет... Тепер я розумію, на чому розбився: на тому, брак чого розпустив 
і розв’язав всі мої думки і разом став задатком смертельної хороби, і став 
моєю трагедією на катехитичнім просторі її душі... Я не можу зрозуміти, 
як то можливо певне правило, хоч якою би авреолею давнини було воно 
оповито, не розглянути з усіх боків, не розкласти на частини, дрібки, атоми, 
розкладати доти, поки не розсиплеться порохом і не дасть себе наново 
зложити. Анєлька зрозуміти не може, як можливо на правило, признане 
і релігією, і людьми, дивитись інакше, як на заповіт, для всіх обов’язковий”.

Плани Плошовського пропали, але разом з тим він почуває, що любов 
до Анєльки стала одиноким змістом його життя і без неї він жити не може. 
Правда, він признає за сею любов’ю хоробливий характер: в її більше болючого, 
гіркого, як щастя. Він не може помиритись з думкою, що Анєлька належить 
іншому, се приводить його часом до тяжких вибухів ремства і обурення, але 
ся любов — одинока річ, що прив’язує його до життя. Давніше сама думка 
про відносини платонічні здавалась йому смішною, а тепер він, як сам заува-
жує, зрікається любові для любові, а кінчить тим, що вертає до Анєльки, 
щоб “їй служити, ходити, як за малою дитиною, а в нагороду — хочу лише 
дивитись на неї... Поки в її тлітиме хоч іскра чуття до мене, я не піду, бо не 
можу піти, бо нема куди піти. Отже, вертаюсь, почну роздмухувати і гріти 
свою душу. Якби я сього не зробив, замерз би доконче”. Так душа, яку не міг 
задовольнити весь світ з своїм багатством безконечним, задовольняє маленьке 
місце в жіночім серці, серці женщини, нічим не визначної і подібної до тузина 
інших. Переміняється з тим разом і характер любові; спочатку він плете сітку 
на неї, як на здобич, аби уловити її правдою чи неправдою, щоб задовольнити 
свій запал. Кінчиться воно ласкою, безкраїм жалем до сього бідного, щирого 
створіння, жаданням все віддати, аби її горе полегшити.

А горе її було немале; страшна душевна драма Плошовського викликає і в 
душі Анєльки страшні страждання. Любов до Плошовського, почуття його 
муки з причини любові до неї, муки, що почасти була наслідком її ригоризму, 
коли не схотіла відмовити Кромицькому, вплив вибухів його ремства і обурення 
за її шлюб з Кромицьким — все се страшно мучило її й нищило здоров’я.

І от серед таких обставин приходить катастрофа. Кромицький застрі-
лився з поводу невдачі своїх афер, Анєлька свобідна, але вона тяжко хора 
[з причини вагітності]; вже перед смертю дізнається вона про смерть 
чоловіка і може признатись в любові своїй до Плошовського: “Може, я б 
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Чому вмер Плошовський? Може, він не міг оновитись? Правда, се було 
створіння здегенероване, хоробливе закінчення роду, що повернув будні 
в свята, з занадто вражливими нервами, з ослабленою волею, з розстроєм 
духових сил. Але треба бути дуже великим фаталістом на ґрунті антропології, 
щоб не признати за ним жадної можливості життя, безповоротно записати 
його до morituri [смертника].

Правда, він сам дивиться на себе безнадійно. Може, так дививсь на нього 
й автор, і єдине можливе, що міг дати йому, — се годна смерть. Але коли 
се хоробливий суб’єкт, цілком не здатний до життя, вся його трагедія тратить 
свою ціну, стає психологічним експериментом. І знову скажу — Анєлька 
вмерла даремно. Чом — над сим ще подумаємо. 

Чому автор перервав сі два життя саме тоді, коли вони могли дійти того, 
про що марили? Чи, може, Плошовський міг любити так Анєльку тільки 
доти, доки він не міг нею заволодіти? Чи, як я сказав, автор не уважав 
можливим Плошовського оновити? На се годі відповісти.

Ще увага. Трагедія Плошовського перейшла на ґрунті неправої любові. 
Він сам прийшов до переконання, що неправа любов — або підлота, або 
велике нещастя. “Чуття моє, — записує він, — якби не було беззаконне, 
стало б моїм спасенням, а тепер стало причиною зла... Трудно сю думку 
прийняти. Яким чином любов до створіння такого чистого, як Анєлька, 
може споводувати зло? Та одне слово об’ясняє все — се любов неправа”.

Се друга проблема, яку по дорозі розв’язує автор, та сама, яку поставив 
в своїм романі інший великий майстер Слов’янщини — гр[аф] Лев Толстой 
в своїй “Ганні Кареніній”. Неправа любов для людей з догматами і готикою 
в душі не може бути щастям. Значіння сеї сторони Сенкевичевого роману 
зменшується тим, що один з акторів — хорий, ненормальний, здегенеро-
ваний суб’єкт.

VI
Забравшись до нового роману, Сенкевич не зіставсь при попередній 

простій формі, в яку вложив він психологічну проблему “Без догмату”. 
Форму монологу перемінив він на оповідання, ввів багато сторонніх фігур 
і основну тему прикрасив кількома побічними епізодами. Не знаю, чи не 
був він до того примушений смаком громади, судом над першим романом. 
Одначе мушу признати, що скільки роман виграв в цікавості щодо читання 
і як картина суспільства польського, програв він в композиції своїй.

Справа йде в королівстві, недалеко Варшави. Станіслав Поланецький їде 
в маєтність Плавицьких; се молодий ще чоловік, коло 30-ти літ, “аферист” 
професією, як казали. Потомок значного, маєтного шляхетського роду, він 
дістав після своєї матері тільки незначний, як на погляди тих аристократичних 
сфер, капітал, вдався в технологію і, проживши довший час за границею, 
в спілці з спольщеним чехом Біґелем, заснував торговельну фірму, якусь 

не має, та й і не набуває. На початку свого дневника він записує: “З сього 
не виходить, щоб я був атеїстом, ні! Давнішими часами, як хто не признавав 
духу, то казав собі — матерія, і тим себе заспокоював. Тепер тільки самі 
задавнені філософи стоять на такій задавненій точці... Тепер мені легко 
буде представити становище свого розуму. Ось воно: не знаю, не знаю, 
не знаю!” А коли він вмирає тому тільки, що не може пустити Анєльку 
саму в ту пітьму загробну, про яку так само нічого не знає, як і давніше, 
і записує: “що більш я боюсь, що більше я не знаю, то більше не можу 
пустити тебе саму, не можу, моя Анєлько, й іду”... Він як стояв на границі 
абсолютної неґації і містицизму, так і зостався, справедливо зауваживши, 
що “ніхто не стоїть так близько до безодні містицизму, як крайній скептик”.

Але, може, переміна перейшла поза теоретичним світоглядом його в сфері 
практичній? І тут не бачу я переміни. Правда, відносини його до Анєльки 
перемінились, але перемінились під впливом обставин зверхніх. Він і давніше 
не обмежувавсь чисто зоологічними вражіннями; він уважав ще давніше, що є 
ріжниця між ними і античним чоловіком, що сучасний чоловік має в душі 
своїй, як він каже, багато горичних вивертів. Такою гориною було почуття 
ласкаве, жалібне до Анєльки, але й се почуття не видаляє егоїзму з його 
любові до неї. Платонічність її не була послідком переміни у Плошовського 
духового організму. “Я знаю добре, — записує він недовго перед кінцем, — 
що я обіцяв (вище він се об’ясняє так: я зрікся цілого щастя, щоб одержати 
хоч половину, а захотів ліпше хоч так володіти Анєлькою, як не володіти 
зовсім). Непохитна воля Анєльки виключає всяку можливість прояву моєї 
злої чи доброї волї”. Правда, можна б ще сказати, що Плошовський міг 
зле аналізувати своє становище духове, не помічає тих нових елементів, 
що в ньому з’явилися за час тих тяжких мук духових, але сього не видко 
з фактів, з тих вражінь, які він протоколізує. І коли він на свою любов, на її 
необорний характер дивиться як на випадок хоробливий, я думаю, що то 
була правда.

І от, передумуючи, я думаю, що нігілізм був відбитий, мав фіаско, але 
догмат не переміг його, не опанував ціною тих всіх мук душі Плошовського, 
що Анєлька вмерла даремно.

V
Вмирає не тільки Анєлька, вмирає й Плошовський, і його смерть і зда-

ється мені найбільш ясним доказом, що догмат не виграв своєї справи цілко-
вито. Як кажу знову — Анєлька є тип позитивний, ідеальний; дійсні ідеали 
повинні бути ідеалами життєвими, вести не до нірвани, а до життя. Ціною 
смерті Анєльки, сподівалися б ми, хоч би Плошовський був вирятуваний 
для оновлення, для нового життя на ґрунті тих догматів, задля яких вмерла 
Анєлька. А він вмирає. Що ж — або ті догмати не мали в собі життєвої сили, 
або вони не зробили впливу на Плошовського, і Анєлька вмерла даремно.
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Чому вмер Плошовський? Може, він не міг оновитись? Правда, се було 
створіння здегенероване, хоробливе закінчення роду, що повернув будні 
в свята, з занадто вражливими нервами, з ослабленою волею, з розстроєм 
духових сил. Але треба бути дуже великим фаталістом на ґрунті антропології, 
щоб не признати за ним жадної можливості життя, безповоротно записати 
його до morituri [смертника].

Правда, він сам дивиться на себе безнадійно. Може, так дививсь на нього 
й автор, і єдине можливе, що міг дати йому, — се годна смерть. Але коли 
се хоробливий суб’єкт, цілком не здатний до життя, вся його трагедія тратить 
свою ціну, стає психологічним експериментом. І знову скажу — Анєлька 
вмерла даремно. Чом — над сим ще подумаємо. 

Чому автор перервав сі два життя саме тоді, коли вони могли дійти того, 
про що марили? Чи, може, Плошовський міг любити так Анєльку тільки 
доти, доки він не міг нею заволодіти? Чи, як я сказав, автор не уважав 
можливим Плошовського оновити? На се годі відповісти.

Ще увага. Трагедія Плошовського перейшла на ґрунті неправої любові. 
Він сам прийшов до переконання, що неправа любов — або підлота, або 
велике нещастя. “Чуття моє, — записує він, — якби не було беззаконне, 
стало б моїм спасенням, а тепер стало причиною зла... Трудно сю думку 
прийняти. Яким чином любов до створіння такого чистого, як Анєлька, 
може споводувати зло? Та одне слово об’ясняє все — се любов неправа”.

Се друга проблема, яку по дорозі розв’язує автор, та сама, яку поставив 
в своїм романі інший великий майстер Слов’янщини — гр[аф] Лев Толстой 
в своїй “Ганні Кареніній”. Неправа любов для людей з догматами і готикою 
в душі не може бути щастям. Значіння сеї сторони Сенкевичевого роману 
зменшується тим, що один з акторів — хорий, ненормальний, здегенеро-
ваний суб’єкт.

VI
Забравшись до нового роману, Сенкевич не зіставсь при попередній 

простій формі, в яку вложив він психологічну проблему “Без догмату”. 
Форму монологу перемінив він на оповідання, ввів багато сторонніх фігур 
і основну тему прикрасив кількома побічними епізодами. Не знаю, чи не 
був він до того примушений смаком громади, судом над першим романом. 
Одначе мушу признати, що скільки роман виграв в цікавості щодо читання 
і як картина суспільства польського, програв він в композиції своїй.

Справа йде в королівстві, недалеко Варшави. Станіслав Поланецький їде 
в маєтність Плавицьких; се молодий ще чоловік, коло 30-ти літ, “аферист” 
професією, як казали. Потомок значного, маєтного шляхетського роду, він 
дістав після своєї матері тільки незначний, як на погляди тих аристократичних 
сфер, капітал, вдався в технологію і, проживши довший час за границею, 
в спілці з спольщеним чехом Біґелем, заснував торговельну фірму, якусь 

не має, та й і не набуває. На початку свого дневника він записує: “З сього 
не виходить, щоб я був атеїстом, ні! Давнішими часами, як хто не признавав 
духу, то казав собі — матерія, і тим себе заспокоював. Тепер тільки самі 
задавнені філософи стоять на такій задавненій точці... Тепер мені легко 
буде представити становище свого розуму. Ось воно: не знаю, не знаю, 
не знаю!” А коли він вмирає тому тільки, що не може пустити Анєльку 
саму в ту пітьму загробну, про яку так само нічого не знає, як і давніше, 
і записує: “що більш я боюсь, що більше я не знаю, то більше не можу 
пустити тебе саму, не можу, моя Анєлько, й іду”... Він як стояв на границі 
абсолютної неґації і містицизму, так і зостався, справедливо зауваживши, 
що “ніхто не стоїть так близько до безодні містицизму, як крайній скептик”.

Але, може, переміна перейшла поза теоретичним світоглядом його в сфері 
практичній? І тут не бачу я переміни. Правда, відносини його до Анєльки 
перемінились, але перемінились під впливом обставин зверхніх. Він і давніше 
не обмежувавсь чисто зоологічними вражіннями; він уважав ще давніше, що є 
ріжниця між ними і античним чоловіком, що сучасний чоловік має в душі 
своїй, як він каже, багато горичних вивертів. Такою гориною було почуття 
ласкаве, жалібне до Анєльки, але й се почуття не видаляє егоїзму з його 
любові до неї. Платонічність її не була послідком переміни у Плошовського 
духового організму. “Я знаю добре, — записує він недовго перед кінцем, — 
що я обіцяв (вище він се об’ясняє так: я зрікся цілого щастя, щоб одержати 
хоч половину, а захотів ліпше хоч так володіти Анєлькою, як не володіти 
зовсім). Непохитна воля Анєльки виключає всяку можливість прояву моєї 
злої чи доброї волї”. Правда, можна б ще сказати, що Плошовський міг 
зле аналізувати своє становище духове, не помічає тих нових елементів, 
що в ньому з’явилися за час тих тяжких мук духових, але сього не видко 
з фактів, з тих вражінь, які він протоколізує. І коли він на свою любов, на її 
необорний характер дивиться як на випадок хоробливий, я думаю, що то 
була правда.

І от, передумуючи, я думаю, що нігілізм був відбитий, мав фіаско, але 
догмат не переміг його, не опанував ціною тих всіх мук душі Плошовського, 
що Анєлька вмерла даремно.

V
Вмирає не тільки Анєлька, вмирає й Плошовський, і його смерть і зда-

ється мені найбільш ясним доказом, що догмат не виграв своєї справи цілко-
вито. Як кажу знову — Анєлька є тип позитивний, ідеальний; дійсні ідеали 
повинні бути ідеалами життєвими, вести не до нірвани, а до життя. Ціною 
смерті Анєльки, сподівалися б ми, хоч би Плошовський був вирятуваний 
для оновлення, для нового життя на ґрунті тих догматів, задля яких вмерла 
Анєлька. А він вмирає. Що ж — або ті догмати не мали в собі життєвої сили, 
або вони не зробили впливу на Плошовського, і Анєлька вмерла даремно.
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її характер наводять його до думки, що йому треба з нею оженитись, і він 
освідчився і одружився з нею. Рівночасно і другий конкурент п. Машко 
жениться, без любові, з відповідною партією.

Поланецькі їдуть по весіллі в Італію; дальший основний інтерес роману 
лежить в психології їх обопільних відносин родинних, але сама пара ся з 
своїм життям не займає вже центрального місця. Натомість головну увагу 
читача забирає роман Завиловського, офіціаліста з контори Біґеля й Пола-
нецького, якого застають Поланецькі там, вернувшись з своєї вандрівки 
по Італії до Варшави. Завиловський — потомок значного роду, син боже-
вільного, марнотратного й цілком збіднілого батька, чоловік з енергічним 
і щирим характером і талановитий поет. Він близько сходиться з родиною 
Поланецьких, а ті знайомлять його з родиною Основських, що познайоми-
лись з ними в подорожі італійській. Зацікавлена славою і оригінальністю 
Завиловського, п. Основська вигадує проект оженити його з своєю кузиною 
п. Лінетою, гарною дівчиною з репутацією артистки. Показалось потім, 
що п. Основська мала тут свій особистий інтерес — вона мала адоратора 
п. Коновського, дурня цілковитого, але надзвичайно гарного, що забрав 
був в голову оженитись з Лінетою і тішивсь її симпатією, отже, треба було 
п. Основській Лінету десь з рук зіпхнути, щоб Коновського коло своїх ніг 
задержати. План п. Основської вже несвідомо піддержали інші — тітка 
Лінети, препорожня претензійна баба, а також й п. Поланецька, увірувавши, 
що сі дві особи артистичні, — Лінета і Завиловський будуть найліпшою 
парою. Неустанне накручування думок тієї пари на се переконання приво-
дить нарешті до того, то Лінета з Завиловським улюбляються собі; особливо 
Завиловський, що вкладає в се кохання всю силу і щирість своєї душі, весь 
міцний розмах своєї поетичної вдачі. Молодята заручені, й Завиловський 
раює, коли одного красного дня п. Основська несподівано застає Лінету 
в обіймах свого безголового Антіноя* — Коновського. Замірений шлюб 
розривається, і Лінета їде за кордон як суджена Коновського. Завиловський, 
довідавшись про се, стрільнув собі до лоба, але зостався живий: його далека 
родичка, також Завиловська (тяжко і безнадійно закохана колись в Пло-
шовськім), бере його під свою опіку, з пожертвуванням піклується коло його 
здоров’я, записує йому свій великий маєток, — все, щоб виратувати для 
громади той поетичний талант, але дарма: Завиловський хоч зостався жити, 
але та куля знищила його талант, обернувши його в напівідіота. Покараними 
вийшли й інші актори сеї трагедії — шлюб Лінети з Коновським не при-
йшов до кінця; п. Основський застав і свою жінку з Коновським; Лінета 
зостається розбита скандалом в зневазі; Основський розходиться з жінкою, 
хоч з часом, не перемігши своєї незвичайної любові до неї, вертає знову.

Ся сумна трагедія, широко розказана, займає, як я сказав, більшу частину 
другої половини роману; поки на передній сцені крутяться її актори, перед 
очима читача проходить тим часом, в антрактах і епізодах психологічна драма 

контору комісійну для всяких грошових операцій. Щоб вложити свою 
часть в се підприємство, їде він до п. Плавицького, видерти в нього гроші, 
що позичила йому його мати. Але тут була й інша думка: Поланецький 
був в тій стадії, як каже автор, коли необорно тягне чоловіка до будування 
власної родини, а його знайомі дами вихваляли йому Мариню Плавицьку, 
як дуже гарну пару, і йому хотілося на власні очі її побачити. Мариня дійсно 
подобалася йому, і вони за один день встигли познайомитись добре, але, 
злякавшись, щоб не подумав він, ніби вона хоче тим уласкавити вірителя, 
Мариня різко переміняє своє поводження, а тим часом п. Плавицький 
показався таким необорним блягером в справі позички, що розгніваний 
Поланецький дав слово продати свої претензії до п. Плавицького першому 
жидові, аби той його допік, і гостро висловившись перед Маринею, поїхав. 
Хоч він не перестав розуміти, що Мариня подобалась йому більше, як яка 
інша дівчина, і підходить йому до пари, але він гнав від неї всяку думку, 
і дійсно продав свою претензію молодому адвокату-спекулянту Машкові, 
а разом відрікся і від дівчини, коли Машко сказав, що вона йому подоба-
ється, і спитав, чи не має яких планів на неї Поланецький.

Після сього треба було уважати справу загребленою, але вражіння, 
що зробила Мариня, не пропадало в Поланецького, а як довідавсь він 
з одного листа Марині, що і в її серці почалось було кохання до нього, він 
почув, що любить її всею душею. Але як Мариня дізналась про останні 
вчинки Поланецького, що “він відняв у неї її любимий Кшемень (маєт-
ність) і післав їй натомість жениха”, те чуття перейшло на остру ненависть 
до Поланецького, і коли він за посередництвом своєї знайомої і приятельки 
Марині пані Емілії пробував знайти знову якусь стежку до її серця, всі 
ті заходи показались даремними, хоч і за п. Машка Мариня не схотіла 
вийти. Поланецький пробував задавити в собі сю любов, і то коштувало його 
великих мук. Аж несподіваний і надзвичайний випадок переміняє сю трудну 
ситуацію. У пані Емілії є дівчинка Літка, надзвичайно гарне і добре дитя, 
але безнадійно хоре астмою, улюблениця Поланецького. Довідавшись, 
що Поланецький любить Мариню, дитина (їй було щось років 12) рем-
ствує, але, прийшовши до переконання, що любити значить жадати щастя 
тому, кого любиш, перед своєю смертю просить і бере слово від Марині, 
що услугувала їй разом з Поланецьким, що Мариня вийде за нього. Мариня 
бере сю обіцянку поважно і після сього уважає себе за обручену Пола-
нецькому. В тому ж сі клопоти про життя Літки, її смерть — ослабляють 
його чуття до Марині, а така нагла переміна в відносинах Марині до нього 
ображають його: на його думку, свідчать про якийсь сухий характер, якусь 
риб’ячу натуру. Правда, поновивши відносини свої до неї, він підпадає 
знову чарам, які мала її особа над ним несвідомо, інстинктивно, та він чує, 
що в його чутті вийшла переміна, що нема вже в ньому того одушевлення, 
тої адорації до неї. Але той несвідомий потяг до неї і разом міркування про 
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її характер наводять його до думки, що йому треба з нею оженитись, і він 
освідчився і одружився з нею. Рівночасно і другий конкурент п. Машко 
жениться, без любові, з відповідною партією.

Поланецькі їдуть по весіллі в Італію; дальший основний інтерес роману 
лежить в психології їх обопільних відносин родинних, але сама пара ся з 
своїм життям не займає вже центрального місця. Натомість головну увагу 
читача забирає роман Завиловського, офіціаліста з контори Біґеля й Пола-
нецького, якого застають Поланецькі там, вернувшись з своєї вандрівки 
по Італії до Варшави. Завиловський — потомок значного роду, син боже-
вільного, марнотратного й цілком збіднілого батька, чоловік з енергічним 
і щирим характером і талановитий поет. Він близько сходиться з родиною 
Поланецьких, а ті знайомлять його з родиною Основських, що познайоми-
лись з ними в подорожі італійській. Зацікавлена славою і оригінальністю 
Завиловського, п. Основська вигадує проект оженити його з своєю кузиною 
п. Лінетою, гарною дівчиною з репутацією артистки. Показалось потім, 
що п. Основська мала тут свій особистий інтерес — вона мала адоратора 
п. Коновського, дурня цілковитого, але надзвичайно гарного, що забрав 
був в голову оженитись з Лінетою і тішивсь її симпатією, отже, треба було 
п. Основській Лінету десь з рук зіпхнути, щоб Коновського коло своїх ніг 
задержати. План п. Основської вже несвідомо піддержали інші — тітка 
Лінети, препорожня претензійна баба, а також й п. Поланецька, увірувавши, 
що сі дві особи артистичні, — Лінета і Завиловський будуть найліпшою 
парою. Неустанне накручування думок тієї пари на се переконання приво-
дить нарешті до того, то Лінета з Завиловським улюбляються собі; особливо 
Завиловський, що вкладає в се кохання всю силу і щирість своєї душі, весь 
міцний розмах своєї поетичної вдачі. Молодята заручені, й Завиловський 
раює, коли одного красного дня п. Основська несподівано застає Лінету 
в обіймах свого безголового Антіноя* — Коновського. Замірений шлюб 
розривається, і Лінета їде за кордон як суджена Коновського. Завиловський, 
довідавшись про се, стрільнув собі до лоба, але зостався живий: його далека 
родичка, також Завиловська (тяжко і безнадійно закохана колись в Пло-
шовськім), бере його під свою опіку, з пожертвуванням піклується коло його 
здоров’я, записує йому свій великий маєток, — все, щоб виратувати для 
громади той поетичний талант, але дарма: Завиловський хоч зостався жити, 
але та куля знищила його талант, обернувши його в напівідіота. Покараними 
вийшли й інші актори сеї трагедії — шлюб Лінети з Коновським не при-
йшов до кінця; п. Основський застав і свою жінку з Коновським; Лінета 
зостається розбита скандалом в зневазі; Основський розходиться з жінкою, 
хоч з часом, не перемігши своєї незвичайної любові до неї, вертає знову.

Ся сумна трагедія, широко розказана, займає, як я сказав, більшу частину 
другої половини роману; поки на передній сцені крутяться її актори, перед 
очима читача проходить тим часом, в антрактах і епізодах психологічна драма 

контору комісійну для всяких грошових операцій. Щоб вложити свою 
часть в се підприємство, їде він до п. Плавицького, видерти в нього гроші, 
що позичила йому його мати. Але тут була й інша думка: Поланецький 
був в тій стадії, як каже автор, коли необорно тягне чоловіка до будування 
власної родини, а його знайомі дами вихваляли йому Мариню Плавицьку, 
як дуже гарну пару, і йому хотілося на власні очі її побачити. Мариня дійсно 
подобалася йому, і вони за один день встигли познайомитись добре, але, 
злякавшись, щоб не подумав він, ніби вона хоче тим уласкавити вірителя, 
Мариня різко переміняє своє поводження, а тим часом п. Плавицький 
показався таким необорним блягером в справі позички, що розгніваний 
Поланецький дав слово продати свої претензії до п. Плавицького першому 
жидові, аби той його допік, і гостро висловившись перед Маринею, поїхав. 
Хоч він не перестав розуміти, що Мариня подобалась йому більше, як яка 
інша дівчина, і підходить йому до пари, але він гнав від неї всяку думку, 
і дійсно продав свою претензію молодому адвокату-спекулянту Машкові, 
а разом відрікся і від дівчини, коли Машко сказав, що вона йому подоба-
ється, і спитав, чи не має яких планів на неї Поланецький.

Після сього треба було уважати справу загребленою, але вражіння, 
що зробила Мариня, не пропадало в Поланецького, а як довідавсь він 
з одного листа Марині, що і в її серці почалось було кохання до нього, він 
почув, що любить її всею душею. Але як Мариня дізналась про останні 
вчинки Поланецького, що “він відняв у неї її любимий Кшемень (маєт-
ність) і післав їй натомість жениха”, те чуття перейшло на остру ненависть 
до Поланецького, і коли він за посередництвом своєї знайомої і приятельки 
Марині пані Емілії пробував знайти знову якусь стежку до її серця, всі 
ті заходи показались даремними, хоч і за п. Машка Мариня не схотіла 
вийти. Поланецький пробував задавити в собі сю любов, і то коштувало його 
великих мук. Аж несподіваний і надзвичайний випадок переміняє сю трудну 
ситуацію. У пані Емілії є дівчинка Літка, надзвичайно гарне і добре дитя, 
але безнадійно хоре астмою, улюблениця Поланецького. Довідавшись, 
що Поланецький любить Мариню, дитина (їй було щось років 12) рем-
ствує, але, прийшовши до переконання, що любити значить жадати щастя 
тому, кого любиш, перед своєю смертю просить і бере слово від Марині, 
що услугувала їй разом з Поланецьким, що Мариня вийде за нього. Мариня 
бере сю обіцянку поважно і після сього уважає себе за обручену Пола-
нецькому. В тому ж сі клопоти про життя Літки, її смерть — ослабляють 
його чуття до Марині, а така нагла переміна в відносинах Марині до нього 
ображають його: на його думку, свідчать про якийсь сухий характер, якусь 
риб’ячу натуру. Правда, поновивши відносини свої до неї, він підпадає 
знову чарам, які мала її особа над ним несвідомо, інстинктивно, та він чує, 
що в його чутті вийшла переміна, що нема вже в ньому того одушевлення, 
тої адорації до неї. Але той несвідомий потяг до неї і разом міркування про 
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кінчиться роман. “Із того часу потекло їх життя не без клопоту, але і в тім 
житті було більше меду, як полину. І автор сієї книги пив той мед — силою 
фантазії”, — тими словами закінчує автор.

VII
Такий головний зміст, основна схема роману, кажу — головна, основна, 

що роман взагалі визначається багатством змісту, числом осіб, з-поміж яких 
декотрі змальовані дуже старанно, con amore [з любов’ю]. Але головна вага 
лежить в тій парі — Поланецького і Марині, і властиво в їх внутрішньому житті. 
Як і в попередньому, і в сьому романі ставить автор психологічні питання, і тут, 
як там, виступає пара — чоловіка і жінки, їх антитеза, їх обопільний вплив. Більш 
того — ся пара в певній мірі нагадує нам попередню, — і тут побіч чоловіка з його 
чуттям переваги і з тим разом з ріжними хибами виступає ідеальний жіночий 
характер, і перед ним нарешті, в переконанні його вищості, схиляється чоловік. 
Тільки відносини не ті — в попереднім сі два характери виступали в боротьбі, 
в сьому — в спільнім житті супружім. Се якби продовження “Без догмату”, 
коли б перероджений Плошовський переходив своє дальше моральне виховання 
під впливом Анєлі. Мариня й є властиве нове видання, трохи відмінне — Анєлі, 
але новому акторові — Поланецькому надає автор міцну, енергічну організацію 
фізичну, більш здатну до дальшого морального усовершення. Розвиваючись 
на ґрунті відносин супружних, психологічний процес роману нагадує другу 
пару з тієї ж “Анни Кареніної” — Левика і Кира, тимчасом як Плошовський 
з Анєлею пригадували нам Анну і Вронського.

Головною постаттю в романі зостається увесь час чоловік — Пола-
нецький, так, як і в попереднім романі. Потомок збіднілого роду, з добрим 
здоров’ям, з великою енергією і духовою рівновагою, він виходить на стежку 
практичної діяльності. Правда, він не зоставався цілком глухим до тих 
питань, які один з поетів назвав “клятими”, тільки вони не займали в його 
житті першорядної ролі.

«Я не аналізую життя, бо в мене нема на те часу, — каже Поланецький 
Марині на початку свого роману. — Коли мені добре, от як в сю хвилю, я чую, 
що мені добре, а як погано, то чую, що погано. Але п’ять чи шість літ тому 
було не так. Була у нас купка людей, що збиралися міркувати про значіння 
життя... Але нарешті я зауважив дві речі, перш за все — що мої бельгійці 
(товариші) не приймають всього сього так до серця, як я — ми наївніші. 
Друге — що в мене пропадає охота до роботи, й я стаю немічним і безсилим. 
Тоді я взяв себе в руки і з усіх сил почав красити тканину. (П., нагадуємо, 
був технологом). Потім я сказав собі так: право се — життя природи, життя 
розумних чи дурних, все однаково, се так. Жити — значить взяти від життя 
все, що воно може дати. І я хочу взяти дещо. Правда, Васьковський каже, 
що ми, слов’яни, не можемо обмежитись на тім, але се тільки слова. Що на 
одних грошах обмежитися не можемо, з тим мусиш так-сяк миритися. Але 

родини Поланецьких. Шлюб був вінцем, що закінчив будову Поланецького, 
і він переходить на задоволеного буржуа. Його грошові справи йдуть дуже 
добре — щаслива спекуляція з хлібом під час останнього неврожаю в Росії, 
спадщина по одному приятелю — роблять Поланецького багатим чолові-
ком. Він задоволений своїм розумом, своїм успіхом, і щасливе подружжя 
додає йому втіхи і вдоволення. Але родинне життя не було так щасливе, 
як здавалось. З того часу, як Мариня стала власністю Поланецького, 
вона в значній мірі втратила свою попередню ціну в його очах; відносини 
зложилися так, що Поланецький ласкаво приймав любов і адорацію від 
своєї жінки, тільки, і се відчувала його жінка в глибині свого перейнятого 
любов’ю серця. Надзвичайне здивування, одушевлення, яке будила Мариня 
своєю духовою красою в більш чулих натурах, як Завиловський, або маляр 
Свирський, тільки ясніше визначали те легковаження у Поланецького. 
Аж його задоволеність, його буржуазна рівновага духова впала разом, 
як будова з карт. Причиною були відносини Поланецького до жінки його 
знайомого — Машка; сю паню зневажав він завжди, як ляльку без розуму 
і серця, автомата з вивченими правилами т. зв. світа, але чув завжди на собі 
її чари, якийсь зоологічний потяг до неї. І от в часі незвичайно щасливого 
родинного життя, коли ждав першої дитини від жінки, він несподівано зводить 
п. Машкову, зводить проти її волі енергією свого потягу до неї. Сей переступ 
тривав дуже коротко, його зараз же заступила з побільшеною силою зневага 
до його жертви, але сього було досить, щоб розвалити всю моральну будову 
п. Поланецького; для чоловіка так задоволеного собою, своєю перевагою 
над окруженням, своїми міцними принципами, — се був, дійсно, випадок 
страшний, і в Поланецького починаються тяжкі муки душевні. Якраз в той 
час проходить останній акт сумної трагедії Завиловського, і Поланецький 
чує, що він нічим не вищий від мізерних морально індивідуумів, що є таким 
же актором в гидкій комедії життя. Під впливом сього він покоряється 
духовно, пропадає його пиха, і разом в очах його недосяжно високо підій-
мається моральна постать його жінки. Він вертається до тієї адорації до неї, 
яку будила в ньому колись панна Плавицька, і до якої примішувалось тепер 
чуттє власної негідності. Тяжкий стан здоров’я Марині примушує його 
переживати страшні страждання, він боїться, що її смерть прийде карою 
за його переступ. Одначе роди проходять щасливо, і Поланецький вірить, 
що страждання моральні самі вже викупляють вину переступу. Ся думка, 
позичена у жіноцтва, втихомирює його душу. Тим часом родинне життя 
Поланецьких стає надзвичайно гармонійним і щасливим, і завершенням 
того щастя стає Кшемень — та втрачена через Поланецького улюблена 
маєтність Марині, де похована її мати, де сама вона господарювала в сві-
домості господарської місії польської: Поланецький купує його після бан-
кротства Машка. “Родина”, що поповнилася тепер молодим Поланецьким, 
переїздить на село, Поланецький готується до ролі господаря, і на сьому 
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кінчиться роман. “Із того часу потекло їх життя не без клопоту, але і в тім 
житті було більше меду, як полину. І автор сієї книги пив той мед — силою 
фантазії”, — тими словами закінчує автор.

VII
Такий головний зміст, основна схема роману, кажу — головна, основна, 

що роман взагалі визначається багатством змісту, числом осіб, з-поміж яких 
декотрі змальовані дуже старанно, con amore [з любов’ю]. Але головна вага 
лежить в тій парі — Поланецького і Марині, і властиво в їх внутрішньому житті. 
Як і в попередньому, і в сьому романі ставить автор психологічні питання, і тут, 
як там, виступає пара — чоловіка і жінки, їх антитеза, їх обопільний вплив. Більш 
того — ся пара в певній мірі нагадує нам попередню, — і тут побіч чоловіка з його 
чуттям переваги і з тим разом з ріжними хибами виступає ідеальний жіночий 
характер, і перед ним нарешті, в переконанні його вищості, схиляється чоловік. 
Тільки відносини не ті — в попереднім сі два характери виступали в боротьбі, 
в сьому — в спільнім житті супружім. Се якби продовження “Без догмату”, 
коли б перероджений Плошовський переходив своє дальше моральне виховання 
під впливом Анєлі. Мариня й є властиве нове видання, трохи відмінне — Анєлі, 
але новому акторові — Поланецькому надає автор міцну, енергічну організацію 
фізичну, більш здатну до дальшого морального усовершення. Розвиваючись 
на ґрунті відносин супружних, психологічний процес роману нагадує другу 
пару з тієї ж “Анни Кареніної” — Левика і Кира, тимчасом як Плошовський 
з Анєлею пригадували нам Анну і Вронського.

Головною постаттю в романі зостається увесь час чоловік — Пола-
нецький, так, як і в попереднім романі. Потомок збіднілого роду, з добрим 
здоров’ям, з великою енергією і духовою рівновагою, він виходить на стежку 
практичної діяльності. Правда, він не зоставався цілком глухим до тих 
питань, які один з поетів назвав “клятими”, тільки вони не займали в його 
житті першорядної ролі.

«Я не аналізую життя, бо в мене нема на те часу, — каже Поланецький 
Марині на початку свого роману. — Коли мені добре, от як в сю хвилю, я чую, 
що мені добре, а як погано, то чую, що погано. Але п’ять чи шість літ тому 
було не так. Була у нас купка людей, що збиралися міркувати про значіння 
життя... Але нарешті я зауважив дві речі, перш за все — що мої бельгійці 
(товариші) не приймають всього сього так до серця, як я — ми наївніші. 
Друге — що в мене пропадає охота до роботи, й я стаю немічним і безсилим. 
Тоді я взяв себе в руки і з усіх сил почав красити тканину. (П., нагадуємо, 
був технологом). Потім я сказав собі так: право се — життя природи, життя 
розумних чи дурних, все однаково, се так. Жити — значить взяти від життя 
все, що воно може дати. І я хочу взяти дещо. Правда, Васьковський каже, 
що ми, слов’яни, не можемо обмежитись на тім, але се тільки слова. Що на 
одних грошах обмежитися не можемо, з тим мусиш так-сяк миритися. Але 

родини Поланецьких. Шлюб був вінцем, що закінчив будову Поланецького, 
і він переходить на задоволеного буржуа. Його грошові справи йдуть дуже 
добре — щаслива спекуляція з хлібом під час останнього неврожаю в Росії, 
спадщина по одному приятелю — роблять Поланецького багатим чолові-
ком. Він задоволений своїм розумом, своїм успіхом, і щасливе подружжя 
додає йому втіхи і вдоволення. Але родинне життя не було так щасливе, 
як здавалось. З того часу, як Мариня стала власністю Поланецького, 
вона в значній мірі втратила свою попередню ціну в його очах; відносини 
зложилися так, що Поланецький ласкаво приймав любов і адорацію від 
своєї жінки, тільки, і се відчувала його жінка в глибині свого перейнятого 
любов’ю серця. Надзвичайне здивування, одушевлення, яке будила Мариня 
своєю духовою красою в більш чулих натурах, як Завиловський, або маляр 
Свирський, тільки ясніше визначали те легковаження у Поланецького. 
Аж його задоволеність, його буржуазна рівновага духова впала разом, 
як будова з карт. Причиною були відносини Поланецького до жінки його 
знайомого — Машка; сю паню зневажав він завжди, як ляльку без розуму 
і серця, автомата з вивченими правилами т. зв. світа, але чув завжди на собі 
її чари, якийсь зоологічний потяг до неї. І от в часі незвичайно щасливого 
родинного життя, коли ждав першої дитини від жінки, він несподівано зводить 
п. Машкову, зводить проти її волі енергією свого потягу до неї. Сей переступ 
тривав дуже коротко, його зараз же заступила з побільшеною силою зневага 
до його жертви, але сього було досить, щоб розвалити всю моральну будову 
п. Поланецького; для чоловіка так задоволеного собою, своєю перевагою 
над окруженням, своїми міцними принципами, — се був, дійсно, випадок 
страшний, і в Поланецького починаються тяжкі муки душевні. Якраз в той 
час проходить останній акт сумної трагедії Завиловського, і Поланецький 
чує, що він нічим не вищий від мізерних морально індивідуумів, що є таким 
же актором в гидкій комедії життя. Під впливом сього він покоряється 
духовно, пропадає його пиха, і разом в очах його недосяжно високо підій-
мається моральна постать його жінки. Він вертається до тієї адорації до неї, 
яку будила в ньому колись панна Плавицька, і до якої примішувалось тепер 
чуттє власної негідності. Тяжкий стан здоров’я Марині примушує його 
переживати страшні страждання, він боїться, що її смерть прийде карою 
за його переступ. Одначе роди проходять щасливо, і Поланецький вірить, 
що страждання моральні самі вже викупляють вину переступу. Ся думка, 
позичена у жіноцтва, втихомирює його душу. Тим часом родинне життя 
Поланецьких стає надзвичайно гармонійним і щасливим, і завершенням 
того щастя стає Кшемень — та втрачена через Поланецького улюблена 
маєтність Марині, де похована її мати, де сама вона господарювала в сві-
домості господарської місії польської: Поланецький купує його після бан-
кротства Машка. “Родина”, що поповнилася тепер молодим Поланецьким, 
переїздить на село, Поланецький готується до ролі господаря, і на сьому 
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аналізові, яке дав в попереднім романі, чи тому, що в малокультивованім 
мозку Поланецького сей процес не переходив так ясно і виразно, а принцип 
з’являвся послідком сумування більш-менш несвідомих вражінь?

Спочатку Поланецькому здавалось, що відносини до себе й до людей 
вияснені: “в нього є жінка, робота і будучність. Щодо людей, громади, то хоч 
він часом і позволяв собі критикувати її, часом сміятися, але чув, що в глибині 
душі її любить, що навіть якби й хотів не любити, не може, що якби для неї 
треба було йти в огонь і воду, пішов би — значить, і з сього боку все було 
вияснено. Зоставались відносини до Бога”. Сі були уяснені не якимсь логічним 
процесом, не поривом чуття, а прикладом тих людей, кому віра була основою 
втіхи і спокою життя, й кого Поланецький бачив навколо себе. “Властиво 
кажучи, — зауважує автор, — скептиком він не був. В душі в нього навіть 
жив жаль за релігійними чуттями, і як він до них не звертався, то тільки тому, 
що відзвичаївся від них, тільки через свою інерцію духову”. Приклади людей 
навернули його, й не без здивування читається, що недавній скептик висту-
пає вже як чоловік релігійний. Після сього Поланецький міг уважати свою 
філософічну роботу скінченою, і він згорда поглядав навколо. Показалося, 
одначе, що відносини його до себе і людей не були ще вироблені. Переступ 
відкрив на те очі Поланецькому і навчив його менше цінити себе і свої сили, 
бути обережнішим в осуді людей і вище ставити найкращу людину з світу 
людського, яку бачив, — свою жінку.

VIII
Хоч духове життя пана Поланецького можна уважати основною задачею 

роману, на першім місці, одначе, стоять його відносини до жінки — Марині. 
Тож і ми повинні приглядітись до сеї фігури. Як я сказав вже, нагадує 
вона дуже Анєльку, але в формі оповідання міг автор далеко ліпше фігуру 
Марині обмалювати. Та і сей характер визначається простотою. Коротко 
і докладно характеризує його сам автор: “Вона належала до тих простих 
жіночих характерів — і досі ще не рідких, для яких життя і обов’язок — 
те саме, які до ідеї обов’язку приносять не тільки добру, але й непохитну 
волю”. Дочка ледачого егоїста, вона від своєї нещасливої матері одідичила 
се почуття обов’язку, що й остається головним регулятором її діяльності. 
Мариня так оповідає якось про матір: 

“Про шлюб вона написала таке, що я не чула ні від кого і не читала в жад-
ній книжці: не для того треба виходити заміж, щоб щасливою бути, а для того, 
щоб виконати обов’язки, які кладе на тебе Бог, а щастя — то тільки додаток 
і дар Божий”. І коли супруже життя з Поланецьким не відповідає її надіям 
і ідеалам, вона тішить себе сією теорією матері. “Треба терпіти, і не то що не 
нарікати на теперішню долю, а ще дякувати Богові і Стахові (чоловікові) за те, 
що й така є доля. Як прийде велике горе й клопоти, треба їх потиху заховати 
в серці й терпіти довго, довго, хоч би цілі роки, поки не прийде ласка Божа”.

я сказав собі, що окрім грошей є ще дві речі; спокій і — знаєте ще що? — 
Женщина. Треба, щоб чоловікові було з ким всім тим поділитись. Потім 
прийде смерть — добре! Але де починається смерть, там кінчиться людське 
розуміння. “Се до мене не належить”, — як кажуть по-англійськи».

Сі слова дуже характерні. Філософія Поланецького дуже проста, 
бо зводиться до неґації всякого теоретичного об’яснення життя. Він 
уважав себе скептиком, скепсис знищив у нього, як і у Плошовського, 
традиційний катехізис, але скепсис сей був неглибокий. Не діждавшись 
від філософії роз’яснення основних проблем життя, він просто махнув рукою 
і на філософію, і на проблеми, і став жити просто життєвими інстинктами. 
Справедливо автор надає йому “духову інертність”. Се людина з малороз-
виненим духовим життям, духовими потребами, зате здорова, енергійна, 
з міцними мускулами, з охотою до діяльності. Він не буде шукати мети 
до діяльності, як Плошовський, а своїй роботі шукатиме теоретичних 
підвалин, об’яснень. Одно слово — се інша глина, ніж Плошовський — 
дегенерат, се свіжа і малокультивована ще сила. Він і сам в певній мірі 
се розуміє. “Він переймався навіть гордістю, коли прирівнював себе до Пло-
шовського... “Ну, я із іншого металу”, — думав з якимсь задоволеннєм П., 
але часами, пригадуючи фігуру Плошовського, благородний, елєгантський 
і разом з тим енергічно сформований профіль, його освіту, тонкий і гнучкий 
розум, нечуваний талант — притягати до себе людей, і особливо жінок, 
то в голову йому впадала думка, що вже ж таки він, Поланецький, не такий 
елєгантський тип, менш культивований і взагалі людина, вироблена з більш 
простого матеріалу. Тоді він казав собі, що, очевидно, в сучасних обставинах 
життя, при тій силі відпорній, якої воно вимагає, бути занадто філіграновим 
і фізично, і духовно — значить призначити себе на погибель”.

Для нього “дилетантизм, книжки, духова сфера — все се мало значіння 
окраси життя і не могло бути його ґрунтом”. Таким ґрунтом якийсь час була 
для нього його фірма, але з часом ся сфера показалась йому “дріб’язковою, 
тісною”. “А як справи фірми не могли заповнити його життя, а дилетан-
тизмом заповнювати його було небезпечно, треба заповнити чимсь іншим, 
витворити новий світ, нові обов’язки, відслонити нові перспективи, а на те 
була одна мета — оженитись”.

Так просто розв’язував собі життєві проблеми Поланецький. Правда, 
він розумів, що з таким легким багажем інтелігентному чоловікові жити 
не випадає, і він все збирався “подумати про все інше” — “себто за відно-
сини до віри, людей, землі, женщини”, або, як він на іншому місці форму-
лює, — “урегулювати свої відносини до себе самого, до людей і до Бога”. 
Але се все не тяжіло над ним, і він міг собі спокійно відкладати на інший час 
розв’язання питання, “що він повинен робити і що — ні”. Се вироблення 
світогляду і є головна задача роману, але сей процес не вияснений досить 
виразно. Чи тому, що автор не боявся давати таке місце психологічному 
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аналізові, яке дав в попереднім романі, чи тому, що в малокультивованім 
мозку Поланецького сей процес не переходив так ясно і виразно, а принцип 
з’являвся послідком сумування більш-менш несвідомих вражінь?

Спочатку Поланецькому здавалось, що відносини до себе й до людей 
вияснені: “в нього є жінка, робота і будучність. Щодо людей, громади, то хоч 
він часом і позволяв собі критикувати її, часом сміятися, але чув, що в глибині 
душі її любить, що навіть якби й хотів не любити, не може, що якби для неї 
треба було йти в огонь і воду, пішов би — значить, і з сього боку все було 
вияснено. Зоставались відносини до Бога”. Сі були уяснені не якимсь логічним 
процесом, не поривом чуття, а прикладом тих людей, кому віра була основою 
втіхи і спокою життя, й кого Поланецький бачив навколо себе. “Властиво 
кажучи, — зауважує автор, — скептиком він не був. В душі в нього навіть 
жив жаль за релігійними чуттями, і як він до них не звертався, то тільки тому, 
що відзвичаївся від них, тільки через свою інерцію духову”. Приклади людей 
навернули його, й не без здивування читається, що недавній скептик висту-
пає вже як чоловік релігійний. Після сього Поланецький міг уважати свою 
філософічну роботу скінченою, і він згорда поглядав навколо. Показалося, 
одначе, що відносини його до себе і людей не були ще вироблені. Переступ 
відкрив на те очі Поланецькому і навчив його менше цінити себе і свої сили, 
бути обережнішим в осуді людей і вище ставити найкращу людину з світу 
людського, яку бачив, — свою жінку.

VIII
Хоч духове життя пана Поланецького можна уважати основною задачею 

роману, на першім місці, одначе, стоять його відносини до жінки — Марині. 
Тож і ми повинні приглядітись до сеї фігури. Як я сказав вже, нагадує 
вона дуже Анєльку, але в формі оповідання міг автор далеко ліпше фігуру 
Марині обмалювати. Та і сей характер визначається простотою. Коротко 
і докладно характеризує його сам автор: “Вона належала до тих простих 
жіночих характерів — і досі ще не рідких, для яких життя і обов’язок — 
те саме, які до ідеї обов’язку приносять не тільки добру, але й непохитну 
волю”. Дочка ледачого егоїста, вона від своєї нещасливої матері одідичила 
се почуття обов’язку, що й остається головним регулятором її діяльності. 
Мариня так оповідає якось про матір: 

“Про шлюб вона написала таке, що я не чула ні від кого і не читала в жад-
ній книжці: не для того треба виходити заміж, щоб щасливою бути, а для того, 
щоб виконати обов’язки, які кладе на тебе Бог, а щастя — то тільки додаток 
і дар Божий”. І коли супруже життя з Поланецьким не відповідає її надіям 
і ідеалам, вона тішить себе сією теорією матері. “Треба терпіти, і не то що не 
нарікати на теперішню долю, а ще дякувати Богові і Стахові (чоловікові) за те, 
що й така є доля. Як прийде велике горе й клопоти, треба їх потиху заховати 
в серці й терпіти довго, довго, хоч би цілі роки, поки не прийде ласка Божа”.

я сказав собі, що окрім грошей є ще дві речі; спокій і — знаєте ще що? — 
Женщина. Треба, щоб чоловікові було з ким всім тим поділитись. Потім 
прийде смерть — добре! Але де починається смерть, там кінчиться людське 
розуміння. “Се до мене не належить”, — як кажуть по-англійськи».

Сі слова дуже характерні. Філософія Поланецького дуже проста, 
бо зводиться до неґації всякого теоретичного об’яснення життя. Він 
уважав себе скептиком, скепсис знищив у нього, як і у Плошовського, 
традиційний катехізис, але скепсис сей був неглибокий. Не діждавшись 
від філософії роз’яснення основних проблем життя, він просто махнув рукою 
і на філософію, і на проблеми, і став жити просто життєвими інстинктами. 
Справедливо автор надає йому “духову інертність”. Се людина з малороз-
виненим духовим життям, духовими потребами, зате здорова, енергійна, 
з міцними мускулами, з охотою до діяльності. Він не буде шукати мети 
до діяльності, як Плошовський, а своїй роботі шукатиме теоретичних 
підвалин, об’яснень. Одно слово — се інша глина, ніж Плошовський — 
дегенерат, се свіжа і малокультивована ще сила. Він і сам в певній мірі 
се розуміє. “Він переймався навіть гордістю, коли прирівнював себе до Пло-
шовського... “Ну, я із іншого металу”, — думав з якимсь задоволеннєм П., 
але часами, пригадуючи фігуру Плошовського, благородний, елєгантський 
і разом з тим енергічно сформований профіль, його освіту, тонкий і гнучкий 
розум, нечуваний талант — притягати до себе людей, і особливо жінок, 
то в голову йому впадала думка, що вже ж таки він, Поланецький, не такий 
елєгантський тип, менш культивований і взагалі людина, вироблена з більш 
простого матеріалу. Тоді він казав собі, що, очевидно, в сучасних обставинах 
життя, при тій силі відпорній, якої воно вимагає, бути занадто філіграновим 
і фізично, і духовно — значить призначити себе на погибель”.

Для нього “дилетантизм, книжки, духова сфера — все се мало значіння 
окраси життя і не могло бути його ґрунтом”. Таким ґрунтом якийсь час була 
для нього його фірма, але з часом ся сфера показалась йому “дріб’язковою, 
тісною”. “А як справи фірми не могли заповнити його життя, а дилетан-
тизмом заповнювати його було небезпечно, треба заповнити чимсь іншим, 
витворити новий світ, нові обов’язки, відслонити нові перспективи, а на те 
була одна мета — оженитись”.

Так просто розв’язував собі життєві проблеми Поланецький. Правда, 
він розумів, що з таким легким багажем інтелігентному чоловікові жити 
не випадає, і він все збирався “подумати про все інше” — “себто за відно-
сини до віри, людей, землі, женщини”, або, як він на іншому місці форму-
лює, — “урегулювати свої відносини до себе самого, до людей і до Бога”. 
Але се все не тяжіло над ним, і він міг собі спокійно відкладати на інший час 
розв’язання питання, “що він повинен робити і що — ні”. Се вироблення 
світогляду і є головна задача роману, але сей процес не вияснений досить 
виразно. Чи тому, що автор не боявся давати таке місце психологічному 
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вражіння такої занадто розвиненої дитини. Коли додати до сього натякання 
на провіденціальну ролю її, висловлене устами Васьковського (“Щось було 
призначено їй, вона повинна се зробити — і доти не вмре”), і прийнято 
Поланецьким (“І ненароком повстало в нього питання: — А може, вона 
для того й жила?”), мушу сказати, що ся фігура більш шкодить композиції 
роману, аніж прикрашує.

IX
Обидва романи — се апотеоза жіноцтва, кадило, запалене на олтарі перед 

ідеальним жіноцтвом польським. На першім місці стоять Анєлька і Мариня, 
але вони не одинокі — пані Хвостовська, стара Плошовська, німкеня Клара 
і кілька другорядних фігур польської громади окружують їх; сам автор заува-
жує, що ті ідеальні фігури жіночі в польській громаді ще не рідкі.

Я згадав за Клару. Вона німкеня і в польську громаду попадає припадково, 
на час, тож в круг нашої аналізи не входить. Я зауважу, що се тип відмінний 
від жіноцтва польського і — вищий. Не вважаючи на її наївність, на односто-
роннє, виключне замилування в музиці, а може, — й брак ширшого розвитку 
розуму, се людина, що сама собі робить дорогу в житті й не потребує, аби 
її вели під руку. Правда — її то полегшив артистичний талант. 

Але вернімось до ідеальних типів польських. Сі ідеальні фігури зма-
льовані більш-менш однаковими рисами. Віра в догмати морально-релігійні 
і непохитне почуття обов’язку, наложеного тими догматами, дуже розвинене 
чуття і щирість, правдивість — то головні і спільні їх ознаки. Як антитеза 
їм виступає група жіноцтва безпринципного, для якого одна мета в житті — 
втіха, а один страх — нарушення громадських конвенансів. Не знаємо, чи то 
є вина автора, чи то дійсний факт, що польське жіноцтво укладається в таку 
нехитру схему і остається щодо ріжнорідності характерів так позаду громади 
мужеської.

Я недаремно сказав вище про кадило. Ідеальне те жіноцтво для автора 
є певного роду предметом культу. От як висловляється він в першім романі 
устами одного з позитивних типів — Снятинського: “Є одно, до чого 
я не приступаю з своїм скептицизмом, одно, чого я не критикую: як для 
інтелігентного чоловіка, для мене догматом є громада, як для чесного чоло-
віка — улюблена жінка”. І такі ентузіастичні відносини до женщини оправ-
дує думка, вложена в уста іншого чоловіка і вище наведена: “Жінки чують 
сумлінням і направляють серцем до обов’язку”. Чи направляють дійсно? 
На се трудно притакнути; вище ми приглядались і бачили того мало.

Ми віримо автору, що такі жінки існують в громаді польській; се доводить 
і реальність його жінок, — але думаємо, що він, може, занадто одушевлений 
ними, і ідеалами вони бути ще не можуть. Віра і почуття обов’язку — речі 
дуже добрі, тільки се, властиво, форма, до якої треба змісту; такий зміст 
дає освіта й свідомість громадська. Сього в жіноцтві Сенкевича ми не 

Риґоризм Марині не подобався Поланецькому. “Знаю я сі риб’ячі характери 
з холодним серцем, але з екзальтованою головою, з так званими правилами. Все 
для правил, все для обов’язків, нічого самостійного в серці. Я міг би здохнути 
коло її ніг і нічого не дійти, а як обов’язок звелить їй мене полюбити, любитиме 
мене навіть справжньою любов’ю”, — міркував він після того, як Мариня так 
остро перемінилася, давши обіцянку Літці вийти за нього. Він і далі споглядає 
на неї згори, і відносини супружі їх складаються, як каже автор, так, що Мариня 
любила, а Поланецький ласкаво дозволяв себе любити, приймав її адорацію 
й думав, що тим вже цілком виконує свій обов’язок до неї. Мариня журилася 
браком почуття, любові до неї, браком уваги до її чуття, до її духового життя, 
і лише переступ Поланецького переміняє сі відносини.

Такі відносини супружі дуже характерні для Поланецького; вони показу-
ють їй його малий розвій духовний, нездатність до розуміння краси моральної, 
до відчування чужого чуття. З сього боку епізод з першим розривом Марині 
і Поланецького, полагодженим смертю Літки, здається мені шкідливим. 
В романі він закладає ґрунт під певну погорду Поланецького до Марині, 
а я думаю, що така погорда виходить з цілого характеру його, і прийшла 
б і без того. Отже, епізод сей шкодить розвоєві характеру. А, окрім того, 
він споводовує ще те неприродне провіденціональне полагодження розриву 
заповітом Літки, що робить недобре вражіння.

Я думаю, одначе, що місія Марині в романі не кінчиться на тому, щоб 
освітити перед нами один бік в характері Поланецького. Мені здається, 
слова, вложені в уста п. Ямишу, об’ясняють думку автора і ролю Марині: 
“Вони (жінки) сумлінням своїм вгадують, де лежить правдивий обов’я-
зок, і серцем своїм направляють на сей шлях, а правдивий обов’язок, як і 
правдиве багатство, — се земля”. Хоч поворот до землі займає в романі 
важне місце, думаю, що сі слова можна взяти загальніше — жінки чують 
сумлінням і направляють серцем до обов’язку. То їх місія.

І, одначе, той важний психологічний процес в душі мужа Марині, його 
духове усовершення, дуже мало підлягав її впливу, хіба що в релігії, — 
та тут на Поланецького впливи йшли з ріжних боків; головна ж переміна 
відбулася в ньому через ту катастрофу, що викликали його власні вчинки, 
а без того чи не зістав би він як давніше “задоволеним з самого себе, свого 
обіду й жінки”, — як каже поет*.

Заговоривши про Мариню, мушу сказати ще про одну фігуру жіночу, 
тільки вже дитячу, Літку. Вона змальована незвичайно граціозно, якимсь 
етерним силуетом, але якесь ненатуральне вражіння робить її роля в романі 
Поланецького. “Поланецький не казав собі просто, — каже автор, — 
що Літка любила його, як женщина доросла (та й справді, несвідомі почуття 
дівчинки чи й можна було так докладно характеризувати), але добре розумів, 
що було щось подібне, була справді жертва”. Ми знаємо, правда, що в спо-
сібніших дітях чуття розвивається дуже рано, але Літка взагалі не робить 
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вражіння такої занадто розвиненої дитини. Коли додати до сього натякання 
на провіденціальну ролю її, висловлене устами Васьковського (“Щось було 
призначено їй, вона повинна се зробити — і доти не вмре”), і прийнято 
Поланецьким (“І ненароком повстало в нього питання: — А може, вона 
для того й жила?”), мушу сказати, що ся фігура більш шкодить композиції 
роману, аніж прикрашує.

IX
Обидва романи — се апотеоза жіноцтва, кадило, запалене на олтарі перед 

ідеальним жіноцтвом польським. На першім місці стоять Анєлька і Мариня, 
але вони не одинокі — пані Хвостовська, стара Плошовська, німкеня Клара 
і кілька другорядних фігур польської громади окружують їх; сам автор заува-
жує, що ті ідеальні фігури жіночі в польській громаді ще не рідкі.

Я згадав за Клару. Вона німкеня і в польську громаду попадає припадково, 
на час, тож в круг нашої аналізи не входить. Я зауважу, що се тип відмінний 
від жіноцтва польського і — вищий. Не вважаючи на її наївність, на односто-
роннє, виключне замилування в музиці, а може, — й брак ширшого розвитку 
розуму, се людина, що сама собі робить дорогу в житті й не потребує, аби 
її вели під руку. Правда — її то полегшив артистичний талант. 

Але вернімось до ідеальних типів польських. Сі ідеальні фігури зма-
льовані більш-менш однаковими рисами. Віра в догмати морально-релігійні 
і непохитне почуття обов’язку, наложеного тими догматами, дуже розвинене 
чуття і щирість, правдивість — то головні і спільні їх ознаки. Як антитеза 
їм виступає група жіноцтва безпринципного, для якого одна мета в житті — 
втіха, а один страх — нарушення громадських конвенансів. Не знаємо, чи то 
є вина автора, чи то дійсний факт, що польське жіноцтво укладається в таку 
нехитру схему і остається щодо ріжнорідності характерів так позаду громади 
мужеської.

Я недаремно сказав вище про кадило. Ідеальне те жіноцтво для автора 
є певного роду предметом культу. От як висловляється він в першім романі 
устами одного з позитивних типів — Снятинського: “Є одно, до чого 
я не приступаю з своїм скептицизмом, одно, чого я не критикую: як для 
інтелігентного чоловіка, для мене догматом є громада, як для чесного чоло-
віка — улюблена жінка”. І такі ентузіастичні відносини до женщини оправ-
дує думка, вложена в уста іншого чоловіка і вище наведена: “Жінки чують 
сумлінням і направляють серцем до обов’язку”. Чи направляють дійсно? 
На се трудно притакнути; вище ми приглядались і бачили того мало.

Ми віримо автору, що такі жінки існують в громаді польській; се доводить 
і реальність його жінок, — але думаємо, що він, може, занадто одушевлений 
ними, і ідеалами вони бути ще не можуть. Віра і почуття обов’язку — речі 
дуже добрі, тільки се, властиво, форма, до якої треба змісту; такий зміст 
дає освіта й свідомість громадська. Сього в жіноцтві Сенкевича ми не 

Риґоризм Марині не подобався Поланецькому. “Знаю я сі риб’ячі характери 
з холодним серцем, але з екзальтованою головою, з так званими правилами. Все 
для правил, все для обов’язків, нічого самостійного в серці. Я міг би здохнути 
коло її ніг і нічого не дійти, а як обов’язок звелить їй мене полюбити, любитиме 
мене навіть справжньою любов’ю”, — міркував він після того, як Мариня так 
остро перемінилася, давши обіцянку Літці вийти за нього. Він і далі споглядає 
на неї згори, і відносини супружі їх складаються, як каже автор, так, що Мариня 
любила, а Поланецький ласкаво дозволяв себе любити, приймав її адорацію 
й думав, що тим вже цілком виконує свій обов’язок до неї. Мариня журилася 
браком почуття, любові до неї, браком уваги до її чуття, до її духового життя, 
і лише переступ Поланецького переміняє сі відносини.

Такі відносини супружі дуже характерні для Поланецького; вони показу-
ють їй його малий розвій духовний, нездатність до розуміння краси моральної, 
до відчування чужого чуття. З сього боку епізод з першим розривом Марині 
і Поланецького, полагодженим смертю Літки, здається мені шкідливим. 
В романі він закладає ґрунт під певну погорду Поланецького до Марині, 
а я думаю, що така погорда виходить з цілого характеру його, і прийшла 
б і без того. Отже, епізод сей шкодить розвоєві характеру. А, окрім того, 
він споводовує ще те неприродне провіденціональне полагодження розриву 
заповітом Літки, що робить недобре вражіння.

Я думаю, одначе, що місія Марині в романі не кінчиться на тому, щоб 
освітити перед нами один бік в характері Поланецького. Мені здається, 
слова, вложені в уста п. Ямишу, об’ясняють думку автора і ролю Марині: 
“Вони (жінки) сумлінням своїм вгадують, де лежить правдивий обов’я-
зок, і серцем своїм направляють на сей шлях, а правдивий обов’язок, як і 
правдиве багатство, — се земля”. Хоч поворот до землі займає в романі 
важне місце, думаю, що сі слова можна взяти загальніше — жінки чують 
сумлінням і направляють серцем до обов’язку. То їх місія.

І, одначе, той важний психологічний процес в душі мужа Марині, його 
духове усовершення, дуже мало підлягав її впливу, хіба що в релігії, — 
та тут на Поланецького впливи йшли з ріжних боків; головна ж переміна 
відбулася в ньому через ту катастрофу, що викликали його власні вчинки, 
а без того чи не зістав би він як давніше “задоволеним з самого себе, свого 
обіду й жінки”, — як каже поет*.

Заговоривши про Мариню, мушу сказати ще про одну фігуру жіночу, 
тільки вже дитячу, Літку. Вона змальована незвичайно граціозно, якимсь 
етерним силуетом, але якесь ненатуральне вражіння робить її роля в романі 
Поланецького. “Поланецький не казав собі просто, — каже автор, — 
що Літка любила його, як женщина доросла (та й справді, несвідомі почуття 
дівчинки чи й можна було так докладно характеризувати), але добре розумів, 
що було щось подібне, була справді жертва”. Ми знаємо, правда, що в спо-
сібніших дітях чуття розвивається дуже рано, але Літка взагалі не робить 
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справедливо, чи натурально, що вас від того усувають, я не знаю і в сій хвилі 
мене не се цікавить, але взявши все під розвагу, зостається вам одно — 
любити, — принаймні хоч любити вмійте!” Тільки!..

Другий догмат, вложений в уста Снятинського, як ми бачили, — то гро-
мада. Догмат великий і важний, коло нього хотіли б ми більше спинитись, 
та, на жаль, в обох романах він — наче бракує! Ціла антитеза з того боку 
заходить між сими романами і попередньою трилогією, де все крутилося 
коло справ громадських, патріотизму, національної боротьби. Се факт дуже 
характерний. Об’яснити його цензурними обставинами трудно, бо за полі-
тикою для громадських інтересів зостається ще дуже-дуже широке поле.

Літерат Снятинський (“Без догмату”) — одинока особа, у якої гро-
мадська користь займає визначне місце, — є метою його діяльності. Але 
не можуть же громадські інтереси стати монополем писателів.

Громадський інтерес виступає часом і в інших, але дуже мало. Так різьбяр 
Лукомський і маляр Свірський мають певний краєвий патріотизм; стара 
Плошовська теж — дорікає братові, що той хоче віддати свої колекції Римові, 
а не свому краєві; вона ж займається філантропією. Громадський підклад 
мають змагання декого з шляхти задержати при собі ґрунтові маєтності — 
се уважається за обов’язок. Ненароком чуємо, що один з Хвостовських 
укладає народну гігієну, і т. ін. Але се все або платонічно, або десь виступає 
на другім, на десятім плані, — не грає значної ролі в житті. Найвиразніше 
се дає себе чути на центральній фігурі другого роману, фігурі, що має пред-
ставити собою сіль землі, надії польської громади.

Ми бачили, Поланецький ставив між дезидератами урегулювання відносин 
між іншим і до громади. Урегулював він їх просто тим, що любить громаду 
і радий при потребі для неї жертвувати. Не треба об’ясняти, що громаді від 
такої платонічної любові не тепло і не холодно, а жертви в критичний момент 
не заступлять потреби неустанної праці громадської. В звичайнім, регулярнім 
житті Поланецького ми зовсім не бачимо громадського інтересу; він відступає 
на десятий план, і вся увага його лежить в збиранні гроша, в будові власного 
щастя і духового спокою. Правда, він підкладає й під се певну мету громад-
ську. “Він бачив перед собою постать гарної і урівноваженої людини, доброго 
чоловіка, доброго батька, що робить і молиться, в свята водить дітей до кос-
телу і живе життям незвичайно здоровим з морального погляду. Він думав, 
що громада, як числить більше таких членів, була б більше сконсолідованою 
і здоровою, аніж та, що складається з темних голів на споді, з софістів, диле-
тантів, декадентів і всяких подібних фігур з переверненим мозком — вгорі, 
або, як на іншім місці каже автор, — “від своєї громади вимагав він простоти, 
звичаїв суворих, переконаний міцно, що тільки на тім ґрунті можна розвинути 
в громаді здоров’я й силу відпорну”. Але не треба довго придивлятись, щоб 
побачити, що ся громадська мета грає ролю більш аніж другорядну в житті 
і діяльності Поланецького. Я наведу маленьку дрібничку. Аферист Машко 

помічаємо. Плошовський каже про Анєльку, що вона десять раз менше 
знає від нього і десять раз більше варта. Що варта більше — се правда, 
і се дуже добре, але не завадило б їй не стояти так низько в порівнянні 
з освітою мужеською. Без того ті ознаки жіноцтва можуть стати так само 
формою для фанатизму, обскурантизму, соціальних правд. Бо Мариня так 
само могла б вичитати в нотатках матерних і увірувати в теорію шляхетської 
виключності, релігійного фанатизму, національного шовінізму, як вичитала 
теорію жіночої резиґнації.

Тут друга вада — се брак самостійності, активності; жіноцтво 
се пасивне, — такий наслідок виховання. Воно призначене йти за чоло-
віком, під його рукою, воно може бути щасливим, коли йому пощастить, 
і нещасним, коли не пощастить, а зробити собі щастя воно не зможе. Се як 
квітки, що розцвітають під сяєвом сонця і пропадають від негоди. Так вмирає 
Анєлька в колізії, так забиває себе навмисно тяжкою працею п. Хвостовська, 
вративши дочку; никла і терпіла мати Марині, до сеї ролі німого терпіння 
приготовує себе й вона, якби не переміна в чоловіку. Се красно, поетично, 
але чоловік — не квітка. Ба, се ще й не ґрунтові квітки, а оранжерейні, 
призначені для теплої і комфоротільної атмосфери.

Не диво, що й чоловіки поглядають на жінок згори; в ентузіазмі вони 
збираються курити їм кадило, ставити їх на олтар, “підставляти їм під ноги 
свою славу”, “пестити їх, як дитину” (“Без догмату”), “носити їх за пазухою 
(“Родина Пол[анецьких]”), але не можуть з ними йти рука з рукою як това-
риші життєвим шляхом. Жінки сі не надаються до ролі товариша, спільника 
ідеалів змагань і боротьби. І ми, милуючись тими гарними, поетичними 
постатями, пригадуємо собі фігури наших українських “непримиренних” 
в літературі і житті, що не вмирали, а боролись з життям, не терпіли, а робили.

Гарна Мариня, гарна Анєлька, але ми бажаємо польській громаді 
кращого — жіноцтва не тільки морального, доброго, але й свідомого, 
освіченого, діяльного. 

Х
Отже, перший догмат, виголошений устами п. Снятинського, нам 

не конче подобається. Ми хотіли б бачити женщину не на олтарі, а на широ-
кім шляху світового поступу. Але там польській женщині ще місця немає. 
От що каже один з видатніших людей другого роману, маляр Свірський:

“Візьмем, наприклад, Завиловського і панну Костеллі. Він напрацювався 
з дитинних літ, бився доволі з всякими перешкодами, доволі надумався 
і дав щось світу, а вона? Чисто як канарка в клітці! Дадуть їй води, цукру 
і насіння, а вона має тільки дзюбиком перебирати своє жовте пір’ячко 
й цвірінькати. Чи не так? Ми страшенно робимо, пані Поланецька! Циві-
лізація, наука, штука, хліб і все, чим світ стоїть, — все се нарешті наша 
справа. А се робота величезна! За се легко казати, а підняти тяжко. Чи то 
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справедливо, чи натурально, що вас від того усувають, я не знаю і в сій хвилі 
мене не се цікавить, але взявши все під розвагу, зостається вам одно — 
любити, — принаймні хоч любити вмійте!” Тільки!..

Другий догмат, вложений в уста Снятинського, як ми бачили, — то гро-
мада. Догмат великий і важний, коло нього хотіли б ми більше спинитись, 
та, на жаль, в обох романах він — наче бракує! Ціла антитеза з того боку 
заходить між сими романами і попередньою трилогією, де все крутилося 
коло справ громадських, патріотизму, національної боротьби. Се факт дуже 
характерний. Об’яснити його цензурними обставинами трудно, бо за полі-
тикою для громадських інтересів зостається ще дуже-дуже широке поле.

Літерат Снятинський (“Без догмату”) — одинока особа, у якої гро-
мадська користь займає визначне місце, — є метою його діяльності. Але 
не можуть же громадські інтереси стати монополем писателів.

Громадський інтерес виступає часом і в інших, але дуже мало. Так різьбяр 
Лукомський і маляр Свірський мають певний краєвий патріотизм; стара 
Плошовська теж — дорікає братові, що той хоче віддати свої колекції Римові, 
а не свому краєві; вона ж займається філантропією. Громадський підклад 
мають змагання декого з шляхти задержати при собі ґрунтові маєтності — 
се уважається за обов’язок. Ненароком чуємо, що один з Хвостовських 
укладає народну гігієну, і т. ін. Але се все або платонічно, або десь виступає 
на другім, на десятім плані, — не грає значної ролі в житті. Найвиразніше 
се дає себе чути на центральній фігурі другого роману, фігурі, що має пред-
ставити собою сіль землі, надії польської громади.

Ми бачили, Поланецький ставив між дезидератами урегулювання відносин 
між іншим і до громади. Урегулював він їх просто тим, що любить громаду 
і радий при потребі для неї жертвувати. Не треба об’ясняти, що громаді від 
такої платонічної любові не тепло і не холодно, а жертви в критичний момент 
не заступлять потреби неустанної праці громадської. В звичайнім, регулярнім 
житті Поланецького ми зовсім не бачимо громадського інтересу; він відступає 
на десятий план, і вся увага його лежить в збиранні гроша, в будові власного 
щастя і духового спокою. Правда, він підкладає й під се певну мету громад-
ську. “Він бачив перед собою постать гарної і урівноваженої людини, доброго 
чоловіка, доброго батька, що робить і молиться, в свята водить дітей до кос-
телу і живе життям незвичайно здоровим з морального погляду. Він думав, 
що громада, як числить більше таких членів, була б більше сконсолідованою 
і здоровою, аніж та, що складається з темних голів на споді, з софістів, диле-
тантів, декадентів і всяких подібних фігур з переверненим мозком — вгорі, 
або, як на іншім місці каже автор, — “від своєї громади вимагав він простоти, 
звичаїв суворих, переконаний міцно, що тільки на тім ґрунті можна розвинути 
в громаді здоров’я й силу відпорну”. Але не треба довго придивлятись, щоб 
побачити, що ся громадська мета грає ролю більш аніж другорядну в житті 
і діяльності Поланецького. Я наведу маленьку дрібничку. Аферист Машко 

помічаємо. Плошовський каже про Анєльку, що вона десять раз менше 
знає від нього і десять раз більше варта. Що варта більше — се правда, 
і се дуже добре, але не завадило б їй не стояти так низько в порівнянні 
з освітою мужеською. Без того ті ознаки жіноцтва можуть стати так само 
формою для фанатизму, обскурантизму, соціальних правд. Бо Мариня так 
само могла б вичитати в нотатках матерних і увірувати в теорію шляхетської 
виключності, релігійного фанатизму, національного шовінізму, як вичитала 
теорію жіночої резиґнації.

Тут друга вада — се брак самостійності, активності; жіноцтво 
се пасивне, — такий наслідок виховання. Воно призначене йти за чоло-
віком, під його рукою, воно може бути щасливим, коли йому пощастить, 
і нещасним, коли не пощастить, а зробити собі щастя воно не зможе. Се як 
квітки, що розцвітають під сяєвом сонця і пропадають від негоди. Так вмирає 
Анєлька в колізії, так забиває себе навмисно тяжкою працею п. Хвостовська, 
вративши дочку; никла і терпіла мати Марині, до сеї ролі німого терпіння 
приготовує себе й вона, якби не переміна в чоловіку. Се красно, поетично, 
але чоловік — не квітка. Ба, се ще й не ґрунтові квітки, а оранжерейні, 
призначені для теплої і комфоротільної атмосфери.

Не диво, що й чоловіки поглядають на жінок згори; в ентузіазмі вони 
збираються курити їм кадило, ставити їх на олтар, “підставляти їм під ноги 
свою славу”, “пестити їх, як дитину” (“Без догмату”), “носити їх за пазухою 
(“Родина Пол[анецьких]”), але не можуть з ними йти рука з рукою як това-
риші життєвим шляхом. Жінки сі не надаються до ролі товариша, спільника 
ідеалів змагань і боротьби. І ми, милуючись тими гарними, поетичними 
постатями, пригадуємо собі фігури наших українських “непримиренних” 
в літературі і житті, що не вмирали, а боролись з життям, не терпіли, а робили.

Гарна Мариня, гарна Анєлька, але ми бажаємо польській громаді 
кращого — жіноцтва не тільки морального, доброго, але й свідомого, 
освіченого, діяльного. 

Х
Отже, перший догмат, виголошений устами п. Снятинського, нам 

не конче подобається. Ми хотіли б бачити женщину не на олтарі, а на широ-
кім шляху світового поступу. Але там польській женщині ще місця немає. 
От що каже один з видатніших людей другого роману, маляр Свірський:

“Візьмем, наприклад, Завиловського і панну Костеллі. Він напрацювався 
з дитинних літ, бився доволі з всякими перешкодами, доволі надумався 
і дав щось світу, а вона? Чисто як канарка в клітці! Дадуть їй води, цукру 
і насіння, а вона має тільки дзюбиком перебирати своє жовте пір’ячко 
й цвірінькати. Чи не так? Ми страшенно робимо, пані Поланецька! Циві-
лізація, наука, штука, хліб і все, чим світ стоїть, — все се нарешті наша 
справа. А се робота величезна! За се легко казати, а підняти тяжко. Чи то 
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Друга група з тієї ж сфери — се аферисти, шляхтичі з “грошовим невро-
зом”, такий Кромицький, що мріє про мільйонові бариші з туркестанських 
поставок, і адвокат Машко, parvenie [вискочка], що грає ролю великого 
пана: заразом всіма способами змагається собі збити капітал, і кінчить тим, 
що втікає від вірителів.

Третя група — се егоїсти без совісті, що провадять життя трутнів в віч-
нім полюванні за втіхами; найбільш виразно виступає вона в другій частині 
Поланецьких — се група Основських і їм подібних. Се все не першорядна 
глина, але було б профанацією культури (як розуміти тут не матеріальну 
культуру, а сполучений з нею гармонічний розвій моральних і розумних 
сил чоловіка) уважати їх заступниками розцвіту або переспілості культури. 
Се наслідники нездорового життя громади, здегенеровані потомки грішних 
батьків. Се — morituri [смертники], фарфор, що має побитись.

Пізніше Плошовський зауважив між глиною і фарфором новий елемент — 
на сю думку навели його чотири брати Хвостовські, лікар, пивовар, книгар 
і комерційний агент, сини бідного шляхтича, повні енергії й відваги. “От, 
подумав я, — записує він, — люди, що не переучені і не блукають в пітьмі. 
Показується, що в нашім краю є люди, що можуть щось робити, що дають 
здорову каблучку між людяністю і варварством...”

В першім романі ся група виступає тільки на заднім плані, зате в другім 
вона займає перше місце в особі Поланецького, поруч нього — його ком-
паньйона Біґеля. Уважаючи на те, з якою симпатією вимальовує сі фігури 
автор, прийдемо до переконання, що він поділяє погляди Поланецького 
на себе, що Поланецький, дивлячись на подібних собі людей як на підвалину 
здорової громади, висловлює думку самого автора.

Уважаючи на малорозвинене духове життя сеї групи, на легкова-
ження навіть духової культури (пригадаємо погляд П-ого на “дилетан-
тизм, книжки”), нарешті на цілковитий майже брак громадських ідеалів, 
ми не можемо дивитись на неї, як на найбільш пожаданий тип громади. 
Снятинський казав Плошовському, що з дітей подібних йому людей, 
як зостануться вони без усього, можуть вийти люди. І ми скажемо Пола-
нецькому й Біґелю: “З ваших дітей, коли ви передасте їм свою енергію 
і здоров’я, а освіта дасть ширші ідеали і більший розвиток духовний, 
будуть добрі громадяни”.

Під категорію солі землі ми підведемо скоріш невелику групу 
аристократії талантів — се драматург Снятинський, маляр Свір-
ський, різьбяр Лукомський, поет Завиловський; вони перейняті вірою 
і любов’ю до своєї діяльності, в їх бренить, хоч і слабо здебільшого, 
якась громадська жилка. Більше б її! А побіч сеї аристократії талантів 
ми жадали б бачити в ріжних сферах людей середніх, діячів практич-
них, але перейнятих громадськими ідеалами, людей з широкою освітою 
й широкими духовними інтересами.

береться заповіт Плошовської, що віддала все майно на добродійні заклади, 
уневажнити на користь спадкоємців, між ними — і Плавицькі. Мариня 
не задоволена такою задачею — відібрати гроші у бідних, і ми можемо се зро-
зуміти. Але Поланецький, переказуючи Машкові погляд жінки, анітрошки 
не виявляє свого співчуття. Очевидно, громадський інтерес його не обходить.

Але і в Марині громадський інтерес — слабий; в згаданім епізоді вона 
виступила, бо доброчинність входила в зміст традиційного катехізму. Але 
та ж Мариня, поважаючи чоловіка за його практичний комерційний талант, 
не цікавиться знати, на чім заробляє капітали її чоловік, в чім його діяльність. 
Мені пригадується маленька подробиця. Йде мова про той же тестамент 
Плошовської ще перед шлюбом Поланецького.

— Я хотіла б бути дуже багатою, — каже Мариня Поланецькому. 
— Чому?
— Пам’ятаєте, ви казали, що хотіли б мати стільки, щоб заснувати 

фабрику і кинути фірму? Я запам’ятала се і як кожен має свої жадання, 
то й мені б хотілося мати багато, багато грошей!

Се подобало б ся її чоловікові, значить. Тільки!..

ХІ
Я назвав Поланецького надією громади. Так дивиться на себе не тільки 

він, але й сам автор.
В його романах, правда, відбивається лише маленька частина громади, 

так званий світ, де нема буднів, а самі свята, де віно в 30 тисяч мають 
за ніщо, той світ, де ми з вами буваємо хіба в незвичайних оказіях і, думаю, 
не дуже бажаємо бувати в ньому частіше.

Плошовський так характеризує польську суспільність: “Я не знаю, 
що властиво в нас є, але знаю, що ніде в світі не бракує так рівноваги 
в культурі ріжних верств суспільних, як у нас: з одного боку розцвіт, а може, 
й переспіла культура, з другого — абсолютне варварство і темнота... Севр-
ський фарфор і проста глина, а посередині нічого, одно trés fragile [дуже 
витончене], друге — Овідієве rudis indigestaque moles [первісний хаос]. 
Очевидячки — севрський фарфор раніше чи пізніше поб’ється, а з глини 
будучість зліпить, що йому припаде до смаку”.

“Проста глина” — простонародна маса в романах не виступає, зате 
маємо розкішну колекцію ріжного фарфору. До сеї категорії передовсім 
належить Плошовський з своїм батьком, в другім романі йому відповідає 
Букацький, багатий колекціонер з манерою скептика, оригінала і вічного 
каламбуриста, якого сам автор зве “банькою з мила”. Сюди ж можна 
віднести професора Васьковського, старого дивака, месіаніста, з теорією 
світового призначення, молодших арійців-слов’янів і в першій лінії поляків 
до запровадження християнських принципів в громадське життя, і кілька 
другорядних фігур.
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Друга група з тієї ж сфери — се аферисти, шляхтичі з “грошовим невро-
зом”, такий Кромицький, що мріє про мільйонові бариші з туркестанських 
поставок, і адвокат Машко, parvenie [вискочка], що грає ролю великого 
пана: заразом всіма способами змагається собі збити капітал, і кінчить тим, 
що втікає від вірителів.

Третя група — се егоїсти без совісті, що провадять життя трутнів в віч-
нім полюванні за втіхами; найбільш виразно виступає вона в другій частині 
Поланецьких — се група Основських і їм подібних. Се все не першорядна 
глина, але було б профанацією культури (як розуміти тут не матеріальну 
культуру, а сполучений з нею гармонічний розвій моральних і розумних 
сил чоловіка) уважати їх заступниками розцвіту або переспілості культури. 
Се наслідники нездорового життя громади, здегенеровані потомки грішних 
батьків. Се — morituri [смертники], фарфор, що має побитись.

Пізніше Плошовський зауважив між глиною і фарфором новий елемент — 
на сю думку навели його чотири брати Хвостовські, лікар, пивовар, книгар 
і комерційний агент, сини бідного шляхтича, повні енергії й відваги. “От, 
подумав я, — записує він, — люди, що не переучені і не блукають в пітьмі. 
Показується, що в нашім краю є люди, що можуть щось робити, що дають 
здорову каблучку між людяністю і варварством...”

В першім романі ся група виступає тільки на заднім плані, зате в другім 
вона займає перше місце в особі Поланецького, поруч нього — його ком-
паньйона Біґеля. Уважаючи на те, з якою симпатією вимальовує сі фігури 
автор, прийдемо до переконання, що він поділяє погляди Поланецького 
на себе, що Поланецький, дивлячись на подібних собі людей як на підвалину 
здорової громади, висловлює думку самого автора.

Уважаючи на малорозвинене духове життя сеї групи, на легкова-
ження навіть духової культури (пригадаємо погляд П-ого на “дилетан-
тизм, книжки”), нарешті на цілковитий майже брак громадських ідеалів, 
ми не можемо дивитись на неї, як на найбільш пожаданий тип громади. 
Снятинський казав Плошовському, що з дітей подібних йому людей, 
як зостануться вони без усього, можуть вийти люди. І ми скажемо Пола-
нецькому й Біґелю: “З ваших дітей, коли ви передасте їм свою енергію 
і здоров’я, а освіта дасть ширші ідеали і більший розвиток духовний, 
будуть добрі громадяни”.

Під категорію солі землі ми підведемо скоріш невелику групу 
аристократії талантів — се драматург Снятинський, маляр Свір-
ський, різьбяр Лукомський, поет Завиловський; вони перейняті вірою 
і любов’ю до своєї діяльності, в їх бренить, хоч і слабо здебільшого, 
якась громадська жилка. Більше б її! А побіч сеї аристократії талантів 
ми жадали б бачити в ріжних сферах людей середніх, діячів практич-
них, але перейнятих громадськими ідеалами, людей з широкою освітою 
й широкими духовними інтересами.

береться заповіт Плошовської, що віддала все майно на добродійні заклади, 
уневажнити на користь спадкоємців, між ними — і Плавицькі. Мариня 
не задоволена такою задачею — відібрати гроші у бідних, і ми можемо се зро-
зуміти. Але Поланецький, переказуючи Машкові погляд жінки, анітрошки 
не виявляє свого співчуття. Очевидно, громадський інтерес його не обходить.

Але і в Марині громадський інтерес — слабий; в згаданім епізоді вона 
виступила, бо доброчинність входила в зміст традиційного катехізму. Але 
та ж Мариня, поважаючи чоловіка за його практичний комерційний талант, 
не цікавиться знати, на чім заробляє капітали її чоловік, в чім його діяльність. 
Мені пригадується маленька подробиця. Йде мова про той же тестамент 
Плошовської ще перед шлюбом Поланецького.

— Я хотіла б бути дуже багатою, — каже Мариня Поланецькому. 
— Чому?
— Пам’ятаєте, ви казали, що хотіли б мати стільки, щоб заснувати 

фабрику і кинути фірму? Я запам’ятала се і як кожен має свої жадання, 
то й мені б хотілося мати багато, багато грошей!

Се подобало б ся її чоловікові, значить. Тільки!..

ХІ
Я назвав Поланецького надією громади. Так дивиться на себе не тільки 

він, але й сам автор.
В його романах, правда, відбивається лише маленька частина громади, 

так званий світ, де нема буднів, а самі свята, де віно в 30 тисяч мають 
за ніщо, той світ, де ми з вами буваємо хіба в незвичайних оказіях і, думаю, 
не дуже бажаємо бувати в ньому частіше.

Плошовський так характеризує польську суспільність: “Я не знаю, 
що властиво в нас є, але знаю, що ніде в світі не бракує так рівноваги 
в культурі ріжних верств суспільних, як у нас: з одного боку розцвіт, а може, 
й переспіла культура, з другого — абсолютне варварство і темнота... Севр-
ський фарфор і проста глина, а посередині нічого, одно trés fragile [дуже 
витончене], друге — Овідієве rudis indigestaque moles [первісний хаос]. 
Очевидячки — севрський фарфор раніше чи пізніше поб’ється, а з глини 
будучість зліпить, що йому припаде до смаку”.

“Проста глина” — простонародна маса в романах не виступає, зате 
маємо розкішну колекцію ріжного фарфору. До сеї категорії передовсім 
належить Плошовський з своїм батьком, в другім романі йому відповідає 
Букацький, багатий колекціонер з манерою скептика, оригінала і вічного 
каламбуриста, якого сам автор зве “банькою з мила”. Сюди ж можна 
віднести професора Васьковського, старого дивака, месіаніста, з теорією 
світового призначення, молодших арійців-слов’янів і в першій лінії поляків 
до запровадження християнських принципів в громадське життя, і кілька 
другорядних фігур.
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[ВИСТУП НА ШЕВЧЕНКОВОМУ СВЯТІ 1896 р. 
У ЛЬВОВІ] 

Тридцять п’ять літ минуло, як заснув найславніший син нашого народу, 
й ще раз ми зібралися святим звичаєм пошанувати його пам’ять, пошанувати 
тим, що маємо найкращого, що сам поет назвав нашою славою, славою 
України — нашою піснею, нашою думою*. Була то заразом й найбільша 
потіха нашого Кобзаря, що не раз розважала його сумну душу.

Сумну душу — та душа була сумна! Особиста доля була мачухою для 
Тараса; природа дала йoму чутливе серце, вражливі нерви, а навколо було 
так мало втішного. Панщина пригнітила нарід, засліпила темнотою його очі, 
віддала на наругу найліпші його чуття свободи, рівності, гідності людської; 
верхні верстви втратили свою солідарність з народом, а то мусило привести 
їх до загальної деморалізації; маленька купка інтелігенції втратила народні 
традиції й заблудилась на манівцях європейської культури. І до того над 
всім тяжіла важка рука уряду, неприхильного до розвою й освіти.

— Заснула Вкраїна, — журився поет, — 
Бур’яном укрилась, цвіллю зацвіла,
В калюжі, в болоті серце прогноїла,
І в дупло холодне гадюк напустила,
А дітям надію в степу оддала*.

Недурно, що й ціла поезія Тарасова має наскрізь сумний характер,
Бо їх лихо на світ породило,
Поливали сльози...*

Пробував він свою душу чимсь розважити; пригадував він собі, аби 
серце хоч трохи спочило, минулу волю козаччини, як в Україні

Лихо танцювало,
Журба в шинку мед-горілку
Поставцем кружала*,  

але та весела ідеалізація зникала, бо ті спогади затроювала зараз же гірка думка:
За що ж боролись ми з ляхами?
За що ж ми різались з панами?
За що скородили списами
Татарські ребра...*

коли з того всього лише уродила
...рута, рута,
Волі нашої отрута*.

Він марив за поезію й красу сучасної України —
За темнії ночі,
За вишневий сад зелений,
За ласки дівочі,
За степи та за могили,
Що на Україні...*

Про жіноцтво ми казали вже. В романах воно виступає в ролі громад-
ського сумління. Сьому сумлінню також треба освіти, свідомості, живих, 
світових ідеалів.

Нарешті — ще одна увага. У Сенкевича бринить злегенька месіаніс-
тична струна. Є у неї спеціальний речник — дивак Васьковський (“Родина 
Поланецьких”), але вона прокидається в речах і інших осіб.

“На світі треба чимсь держатись, а що в нас є? — метикує архіреальний 
Біґель; грошей в нас мало, розуму стільки ж, вміти як орієнтуватися в пев-
нім положенні — мало, а отже, що є — тут наче ненароком, через якийсь 
настрій громадський щось або когось люблять, а як не люблять, то чують 
потребу того. Якийсь Машко, наприклад, на іншому місці був би першорядна 
шельма. А тут і падлюку пошкрябаєш і дошкрябаєшся до чоловіка. Доки 
у нього в серці є якась іскра, доти він і не справжня худоба; а є в нього 
іскра тому властиво, що він щось любить”.

Поланецький справедливо зауважив, що сі слова нагадують „най-
молодших арійців” Васьковського. А нам здається се легким відгомоном 
месіанізму, чи національного містицизму — віри в виключну, вищу про-
віденціальну місію свого народу. Ми знаємо, що нема нації, в якої б сього 
не було; дужим націям воно шкодить, слабшим помагає в певній мірі, 
і здається воно нам загальним почуттям кожної нації, що вона має в собі 
життєві сили, сили оновлення. І як спільне се чуття всім народам, так спільна 
і дорога до життя, до оновлення — ясна і позбавлена всякого містицизму, 
дорога морального, розумного і економічного розвитку, розвою свободи 
і громадської солідарності.

10(22).IV, р. 1895
Владикавказ
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[ВИСТУП НА ШЕВЧЕНКОВОМУ СВЯТІ 1896 р. 
У ЛЬВОВІ] 

Тридцять п’ять літ минуло, як заснув найславніший син нашого народу, 
й ще раз ми зібралися святим звичаєм пошанувати його пам’ять, пошанувати 
тим, що маємо найкращого, що сам поет назвав нашою славою, славою 
України — нашою піснею, нашою думою*. Була то заразом й найбільша 
потіха нашого Кобзаря, що не раз розважала його сумну душу.

Сумну душу — та душа була сумна! Особиста доля була мачухою для 
Тараса; природа дала йoму чутливе серце, вражливі нерви, а навколо було 
так мало втішного. Панщина пригнітила нарід, засліпила темнотою його очі, 
віддала на наругу найліпші його чуття свободи, рівності, гідності людської; 
верхні верстви втратили свою солідарність з народом, а то мусило привести 
їх до загальної деморалізації; маленька купка інтелігенції втратила народні 
традиції й заблудилась на манівцях європейської культури. І до того над 
всім тяжіла важка рука уряду, неприхильного до розвою й освіти.

— Заснула Вкраїна, — журився поет, — 
Бур’яном укрилась, цвіллю зацвіла,
В калюжі, в болоті серце прогноїла,
І в дупло холодне гадюк напустила,
А дітям надію в степу оддала*.

Недурно, що й ціла поезія Тарасова має наскрізь сумний характер,
Бо їх лихо на світ породило,
Поливали сльози...*

Пробував він свою душу чимсь розважити; пригадував він собі, аби 
серце хоч трохи спочило, минулу волю козаччини, як в Україні

Лихо танцювало,
Журба в шинку мед-горілку
Поставцем кружала*,  

але та весела ідеалізація зникала, бо ті спогади затроювала зараз же гірка думка:
За що ж боролись ми з ляхами?
За що ж ми різались з панами?
За що скородили списами
Татарські ребра...*

коли з того всього лише уродила
...рута, рута,
Волі нашої отрута*.

Він марив за поезію й красу сучасної України —
За темнії ночі,
За вишневий сад зелений,
За ласки дівочі,
За степи та за могили,
Що на Україні...*

Про жіноцтво ми казали вже. В романах воно виступає в ролі громад-
ського сумління. Сьому сумлінню також треба освіти, свідомості, живих, 
світових ідеалів.

Нарешті — ще одна увага. У Сенкевича бринить злегенька месіаніс-
тична струна. Є у неї спеціальний речник — дивак Васьковський (“Родина 
Поланецьких”), але вона прокидається в речах і інших осіб.

“На світі треба чимсь держатись, а що в нас є? — метикує архіреальний 
Біґель; грошей в нас мало, розуму стільки ж, вміти як орієнтуватися в пев-
нім положенні — мало, а отже, що є — тут наче ненароком, через якийсь 
настрій громадський щось або когось люблять, а як не люблять, то чують 
потребу того. Якийсь Машко, наприклад, на іншому місці був би першорядна 
шельма. А тут і падлюку пошкрябаєш і дошкрябаєшся до чоловіка. Доки 
у нього в серці є якась іскра, доти він і не справжня худоба; а є в нього 
іскра тому властиво, що він щось любить”.

Поланецький справедливо зауважив, що сі слова нагадують „най-
молодших арійців” Васьковського. А нам здається се легким відгомоном 
месіанізму, чи національного містицизму — віри в виключну, вищу про-
віденціальну місію свого народу. Ми знаємо, що нема нації, в якої б сього 
не було; дужим націям воно шкодить, слабшим помагає в певній мірі, 
і здається воно нам загальним почуттям кожної нації, що вона має в собі 
життєві сили, сили оновлення. І як спільне се чуття всім народам, так спільна 
і дорога до життя, до оновлення — ясна і позбавлена всякого містицизму, 
дорога морального, розумного і економічного розвитку, розвою свободи 
і громадської солідарності.

10(22).IV, р. 1895
Владикавказ
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Ні! Уставайте, кличе нас Кобзар. Він, переживши серед ще невідрад-
ніших обставин, спокутувавши нелюдською карою свої слова протесту, 
не знаходячи майже відгомону своїй поезії, не стратив віри і енергії.

Надія ще не вмерла! — пише він серед страшного заслання. Радуйся!.. — 
кличе він неполитій, занедбаній нашій ниві і просить сили Божої на поміч

Робочим головам, рукам,
На сій окраденій землі*.

Що ж рятувало його від розпуки, від апатії? Віра в силу моральної ідеї, 
віра в свій нарід! Історія людська в своїх конечних результатах є для нього 
перемогою правди. В добрі самім залягає сила побідна, а в злі — розклад 
і упадок. Моральна ідея має в собі таку силу опору, що її не можуть зни-
щити ніякий гніт, ніякі кари:

Не вмирає душа наша,
Не вмирає воля,
І неситий не виоре
На дні моря поле,
Не скує душі живої
І слова живого...*

В минулих часах України бачив Тарас, як маси народні ставали необор-
ною лавою в ім’я ідеї волі й правди, й він вірив, що перед таким рухом мас 
ніщо не зможе устоятись. Треба лише, аби світ правди осяяв чоловіка, а

Раз добром налите серце
Вік не прохолоне...*

Треба признати, що Тарас добре розумів дійсний зміст нашої історії; 
його не вабив зверхній блиск, розмальовані хроністами події козацьких 
ватагів — він бачив її зміст, її славу в ідеї рівності і волі — 

Тут пана немає:
Усі ми однако на волі жили,
Усі ми однако за волю лягли*.

Через всю історію нашого народу, як живий нерв, як провідний мотив, 
переходить вічна боротьба мас народних з непокликаними опікунами й воло-
дарями за волю, рівність і самоуправу. В тім цілий її зміст, в тім наша гор-
дість перед світом, наша народна традиція, наш заповіт. Та ідея, що тепер 
виходить на порядок дневний в цивілізованім світі, виглядає до нас з кождої 
картини нашої історії. На сході й на заході міродайні верстви дали собі 
раду з масами, міцно взяли їх в руки й зв’язали на тисячу літ; у нас ніяк 
не вдавалося зробити того наміцно — ті верстви верхні були слабші, а маси 
відчували свою кривду живіше і переймалися глибше тією ідеєю, як деінде; 
вона просвічує нам в боротьбі народів з київськими князями, в повстаннях 
проти короля Данила вільних громад східних, в сформуванні козацтва 
проти панського устрою литовсько-польського, в руйнуваннях гайдамаків, 
в народних рухах проти нововитвореної шляхти — старшини.

Він представляв собі, як та країна
...повита красою,
Зеленіє, вмивається
Ранньою росою,
Вмивається, красується,
Сонце зустрічає...*

Але пам’ять пригадувала йому, що в тім раю
...латану свитину з каліки знімають,
З шкурою знімають, бо нічим обуть
Панят недорослих. А он розпинають 
Вдову за подушне, а сина кують — до війська,
А онде під тином
Опухла дитина голодная мре,
А мати пшеницю на панщині жне*.

Він ждав апостола правди й науки, а тим часом бачив кругом себе виродків,
чорнилом политих,
московською блекотою,
в німецьких петлицях
замучених*,

потомків славних родів, що перейшли на здеморалізованих кріпосників, 
що напустили великих слів велику силу, а тим часом пречудесно шкуру 
дерли з незрячих гречкосіїв.

Не диво, що в поета серце в’яло, засихало, замерзали сльози, й пісня 
переходила на плач пророчий над убогою, зневаженою, потоптаною країною.

І от — минули часи; панщина, сей страшний боляк на тілі народнім, 
зникла! Добробут, освіта народна стали модною фразою! У тої занедбаної 
маси народної з’явилось стільки приятелів і опікунів! Свобода народів і право 
на розвиток самостійний стали такою аксіомою! А тим часом — чи то 
піввіку тому, чи, може, тепер, у сю хвилю, співає нам невмируща кобза — 

Кругом неправда і неволя, 
Народ замучений мовчить...
Кати знущаються над нами,
А правда наша п’яна спить!..
Брати наші — на чужині, 
На чужій роботі
Помагають ворогові
Господарювати
Та з матері останню
Сорочку здіймати...*

Вороги густою лавою обступили Україну, а вона скніє-нидіє, до того 
розбилась і тратить найліпші сили в братобойній ворожнечі...

Що з того? Чи спустити байдужно руки? Чи заплакати безсилими 
сльозами розпуки?
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Ні! Уставайте, кличе нас Кобзар. Він, переживши серед ще невідрад-
ніших обставин, спокутувавши нелюдською карою свої слова протесту, 
не знаходячи майже відгомону своїй поезії, не стратив віри і енергії.

Надія ще не вмерла! — пише він серед страшного заслання. Радуйся!.. — 
кличе він неполитій, занедбаній нашій ниві і просить сили Божої на поміч

Робочим головам, рукам,
На сій окраденій землі*.

Що ж рятувало його від розпуки, від апатії? Віра в силу моральної ідеї, 
віра в свій нарід! Історія людська в своїх конечних результатах є для нього 
перемогою правди. В добрі самім залягає сила побідна, а в злі — розклад 
і упадок. Моральна ідея має в собі таку силу опору, що її не можуть зни-
щити ніякий гніт, ніякі кари:

Не вмирає душа наша,
Не вмирає воля,
І неситий не виоре
На дні моря поле,
Не скує душі живої
І слова живого...*

В минулих часах України бачив Тарас, як маси народні ставали необор-
ною лавою в ім’я ідеї волі й правди, й він вірив, що перед таким рухом мас 
ніщо не зможе устоятись. Треба лише, аби світ правди осяяв чоловіка, а

Раз добром налите серце
Вік не прохолоне...*

Треба признати, що Тарас добре розумів дійсний зміст нашої історії; 
його не вабив зверхній блиск, розмальовані хроністами події козацьких 
ватагів — він бачив її зміст, її славу в ідеї рівності і волі — 

Тут пана немає:
Усі ми однако на волі жили,
Усі ми однако за волю лягли*.

Через всю історію нашого народу, як живий нерв, як провідний мотив, 
переходить вічна боротьба мас народних з непокликаними опікунами й воло-
дарями за волю, рівність і самоуправу. В тім цілий її зміст, в тім наша гор-
дість перед світом, наша народна традиція, наш заповіт. Та ідея, що тепер 
виходить на порядок дневний в цивілізованім світі, виглядає до нас з кождої 
картини нашої історії. На сході й на заході міродайні верстви дали собі 
раду з масами, міцно взяли їх в руки й зв’язали на тисячу літ; у нас ніяк 
не вдавалося зробити того наміцно — ті верстви верхні були слабші, а маси 
відчували свою кривду живіше і переймалися глибше тією ідеєю, як деінде; 
вона просвічує нам в боротьбі народів з київськими князями, в повстаннях 
проти короля Данила вільних громад східних, в сформуванні козацтва 
проти панського устрою литовсько-польського, в руйнуваннях гайдамаків, 
в народних рухах проти нововитвореної шляхти — старшини.

Він представляв собі, як та країна
...повита красою,
Зеленіє, вмивається
Ранньою росою,
Вмивається, красується,
Сонце зустрічає...*

Але пам’ять пригадувала йому, що в тім раю
...латану свитину з каліки знімають,
З шкурою знімають, бо нічим обуть
Панят недорослих. А он розпинають 
Вдову за подушне, а сина кують — до війська,
А онде під тином
Опухла дитина голодная мре,
А мати пшеницю на панщині жне*.

Він ждав апостола правди й науки, а тим часом бачив кругом себе виродків,
чорнилом политих,
московською блекотою,
в німецьких петлицях
замучених*,

потомків славних родів, що перейшли на здеморалізованих кріпосників, 
що напустили великих слів велику силу, а тим часом пречудесно шкуру 
дерли з незрячих гречкосіїв.

Не диво, що в поета серце в’яло, засихало, замерзали сльози, й пісня 
переходила на плач пророчий над убогою, зневаженою, потоптаною країною.

І от — минули часи; панщина, сей страшний боляк на тілі народнім, 
зникла! Добробут, освіта народна стали модною фразою! У тої занедбаної 
маси народної з’явилось стільки приятелів і опікунів! Свобода народів і право 
на розвиток самостійний стали такою аксіомою! А тим часом — чи то 
піввіку тому, чи, може, тепер, у сю хвилю, співає нам невмируща кобза — 

Кругом неправда і неволя, 
Народ замучений мовчить...
Кати знущаються над нами,
А правда наша п’яна спить!..
Брати наші — на чужині, 
На чужій роботі
Помагають ворогові
Господарювати
Та з матері останню
Сорочку здіймати...*

Вороги густою лавою обступили Україну, а вона скніє-нидіє, до того 
розбилась і тратить найліпші сили в братобойній ворожнечі...

Що з того? Чи спустити байдужно руки? Чи заплакати безсилими 
сльозами розпуки?
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валася в кругах вищих і нижчих. Як тісна була аудиторія Тараса, як мало 
знаходив він круг себе людей, що відповідали б тим вимогам, які ставляв він 
громаді! Серце болить за нього, коли бачимо, в яких кругах він — за бра-
ком ліпших — так часто повертався, кому виспівував свої пісні, як жадно 
в тих верствах шляхетсько-кріпосничих або артистичних ловив він прояви 
людськості або українського патріотизму, і розуміємо його тяжку місію. 
Українства властиво ще не було, було українофільство, та й то слабоньке, 
в формах чи то загальної гуманності, чи то романтичної ідеалізації старо-
вини. Звісний факт, як пересваривсь Тарас з одним з стовпів тогочасного 
українофільства*, спостерігши в нім під покривкою етнографічних інтересів 
зашкарупілого кріпосника, а скільки таких випадків, більших і менших, 
мусило траплятись! Не диво, що з уст Тарасових летіли гіркі слова:

Мій Боже милий, як хотілось,
Щоб хто-небуть мені сказав
Хоч слово мудре, щоб я знав,
Для кого я пишу? для чого?
За що я Вкраїну люблю?
Чи варт вона огня святого?*

Безперечно, за сі п’ятдесят літ поступилася інтелігенція незмірно напе-
ред, її українська свідомість поглибшала, вона зблизилась до народної без 
порівняння й може себе вже уважати репрезентацією народу справедливо. 
Розширилася незмірно й Тарасова аудиторія: се вже не дрібна купка ліво-
бічної шляхти, а ціла Україна-Русь від Сяну до Кубані, до поліських пущ, 
всі верстви, аж від селянської. “Кобзар” розійшовсь сотками тисяч і вже 
знайшов собі дорогу під сільську стріху, що виплекала його провідні ідеї. Час 
пройшов немарно, ми поступили наперед; в тім наша утіха і певність дальшого 
поступу. Самий страх перед українською ідеєю її ворогів, їх змагання чи то 
застрашити, загулюкати, чи то привабити вигодами її заступників, розділити 
і ослабити наші сили — вони свідчать про наш зріст, що вже годі з нами 
боротися ігноруванням або згірдним кепкуванням.

А все-таки се лише початок кінця, лише приготування, зоря, що ледве 
займається та віщує нам наближення ясного дня. Ще не прийшов той час, 
щоб пісня поета, як він моливсь, —

 ...огненно заговорила,
Щоб слово пломенем взялось,
Щоб людям серце розтопило
І по Украйні пронеслось...*

щоб промовила до кождої людини, де лише гомонить українсько-руська 
мова. Скільки ще занедбаних країв, цілих країв! Як малу частину становить 
свідомо-українська громада і як ще багато в ній ветхого квасу! Як мало 
ще ми маємо віри в себе! Як мало дбає вона про свій єдиний ґрунт — наш 
нарід, шукаючи опори в чужих, в ворогах навіть! 

Сі змагання народні не привели до пожаданого результату; народні рухи 
руйнували устрій суспільно-політичний, що розминався з народними ідеалами 
справедливості й добра, але на місце їх народні маси не вміли збудувати такого 
устрою, щоб їм відповідав: масам бракувало виховання політичного, освіти, 
свідомості, аби свої невиразні, більш відчувані, ніж сформульовані, ідеали 
перевести консеквентно в життя і втілити в міцних, скристалізованих формах 
громадського і державного устрою. А ті здібніші елементи, що виносив наверх 
народний рух, при тій невиразності народних жадань та ідеалів, почасти йшли 
за побудками особистих інтересів, почасти, не знаходячи в самім народнім 
світогляді ясно зазначених нових форм пожиття, відновляли в своїй роботі коло 
будови громади попередні, знищені, але привичні форми суспільно-політичні, 
і народні маси знов зі здивуванням бачили, яку їм — кажучи прислів’ям — 
у їх же дерева карлючку загнули. І по часах апатії і байдужності, що наставали 
по такій невдачі, знову схоплялася енергія народна, і маси розпочинали нову 
боротьбу, пригадуючи своєю неустрашною силою енергію титана, з таким 
співчуттям оспіваного Шевченком:

Споконвіку Прометея
Там орел карає,
Що день божий довбе ребра, 
Серце розриває.
Розриває, та не вип’є 
Живучої крові,
Воно знову оживає
І сміється знову*.

І от по тисячолітній боротьбі, по тисячолітніх нещасливих пробах народу 
уставити устрій по правді, ми, може, починаємо бачити початок кінця. Почи-
нає витворюватись те, чого бракувало досі народові для осягнення своєї 
мети, — формується інтелігенція — плоть від плоті, кість від кості народу, 
що вивищаючись над рівень народної освіти, розширяючи свій світогляд 
духовий, не пориває свого зв’язку з народом, уважає себе його частиною, 
переймає його ідеали, надає тим невиразним народним мріям ясні, укінчені, 
скристалізовані форми і ставить своєю задачею — разом з народом на їх 
основі устрій суспільний реформувати. Най мені вільно буде сказати, що в 
сім витворенні нової української демократичної, поступової інтелігенції 
лежить результат цілої нашої історії, а провозвістником його виступає наш 
Кобзар. Один з сучасників назвав його останнім народним співцем і першим 
поетом великого слов’янського світу; не розширяючи так, ми признаємо 
в нім того найбільшого сина мас народних, що їх ідеали і змагання, їх жаль 
і надії вніс між нову інтелігенцію українську і, виливши в високоартистичні 
форми, передав як заповіт народний сій інтелігентній громаді. 

П’ятдесят літ тому, під час повного розцвіту Тарасової творчості, та нова 
інтелігентна громада українська була лише в зав’язках, доперва ферменту-
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валася в кругах вищих і нижчих. Як тісна була аудиторія Тараса, як мало 
знаходив він круг себе людей, що відповідали б тим вимогам, які ставляв він 
громаді! Серце болить за нього, коли бачимо, в яких кругах він — за бра-
ком ліпших — так часто повертався, кому виспівував свої пісні, як жадно 
в тих верствах шляхетсько-кріпосничих або артистичних ловив він прояви 
людськості або українського патріотизму, і розуміємо його тяжку місію. 
Українства властиво ще не було, було українофільство, та й то слабоньке, 
в формах чи то загальної гуманності, чи то романтичної ідеалізації старо-
вини. Звісний факт, як пересваривсь Тарас з одним з стовпів тогочасного 
українофільства*, спостерігши в нім під покривкою етнографічних інтересів 
зашкарупілого кріпосника, а скільки таких випадків, більших і менших, 
мусило траплятись! Не диво, що з уст Тарасових летіли гіркі слова:

Мій Боже милий, як хотілось,
Щоб хто-небуть мені сказав
Хоч слово мудре, щоб я знав,
Для кого я пишу? для чого?
За що я Вкраїну люблю?
Чи варт вона огня святого?*

Безперечно, за сі п’ятдесят літ поступилася інтелігенція незмірно напе-
ред, її українська свідомість поглибшала, вона зблизилась до народної без 
порівняння й може себе вже уважати репрезентацією народу справедливо. 
Розширилася незмірно й Тарасова аудиторія: се вже не дрібна купка ліво-
бічної шляхти, а ціла Україна-Русь від Сяну до Кубані, до поліських пущ, 
всі верстви, аж від селянської. “Кобзар” розійшовсь сотками тисяч і вже 
знайшов собі дорогу під сільську стріху, що виплекала його провідні ідеї. Час 
пройшов немарно, ми поступили наперед; в тім наша утіха і певність дальшого 
поступу. Самий страх перед українською ідеєю її ворогів, їх змагання чи то 
застрашити, загулюкати, чи то привабити вигодами її заступників, розділити 
і ослабити наші сили — вони свідчать про наш зріст, що вже годі з нами 
боротися ігноруванням або згірдним кепкуванням.

А все-таки се лише початок кінця, лише приготування, зоря, що ледве 
займається та віщує нам наближення ясного дня. Ще не прийшов той час, 
щоб пісня поета, як він моливсь, —

 ...огненно заговорила,
Щоб слово пломенем взялось,
Щоб людям серце розтопило
І по Украйні пронеслось...*

щоб промовила до кождої людини, де лише гомонить українсько-руська 
мова. Скільки ще занедбаних країв, цілих країв! Як малу частину становить 
свідомо-українська громада і як ще багато в ній ветхого квасу! Як мало 
ще ми маємо віри в себе! Як мало дбає вона про свій єдиний ґрунт — наш 
нарід, шукаючи опори в чужих, в ворогах навіть! 

Сі змагання народні не привели до пожаданого результату; народні рухи 
руйнували устрій суспільно-політичний, що розминався з народними ідеалами 
справедливості й добра, але на місце їх народні маси не вміли збудувати такого 
устрою, щоб їм відповідав: масам бракувало виховання політичного, освіти, 
свідомості, аби свої невиразні, більш відчувані, ніж сформульовані, ідеали 
перевести консеквентно в життя і втілити в міцних, скристалізованих формах 
громадського і державного устрою. А ті здібніші елементи, що виносив наверх 
народний рух, при тій невиразності народних жадань та ідеалів, почасти йшли 
за побудками особистих інтересів, почасти, не знаходячи в самім народнім 
світогляді ясно зазначених нових форм пожиття, відновляли в своїй роботі коло 
будови громади попередні, знищені, але привичні форми суспільно-політичні, 
і народні маси знов зі здивуванням бачили, яку їм — кажучи прислів’ям — 
у їх же дерева карлючку загнули. І по часах апатії і байдужності, що наставали 
по такій невдачі, знову схоплялася енергія народна, і маси розпочинали нову 
боротьбу, пригадуючи своєю неустрашною силою енергію титана, з таким 
співчуттям оспіваного Шевченком:

Споконвіку Прометея
Там орел карає,
Що день божий довбе ребра, 
Серце розриває.
Розриває, та не вип’є 
Живучої крові,
Воно знову оживає
І сміється знову*.

І от по тисячолітній боротьбі, по тисячолітніх нещасливих пробах народу 
уставити устрій по правді, ми, може, починаємо бачити початок кінця. Почи-
нає витворюватись те, чого бракувало досі народові для осягнення своєї 
мети, — формується інтелігенція — плоть від плоті, кість від кості народу, 
що вивищаючись над рівень народної освіти, розширяючи свій світогляд 
духовий, не пориває свого зв’язку з народом, уважає себе його частиною, 
переймає його ідеали, надає тим невиразним народним мріям ясні, укінчені, 
скристалізовані форми і ставить своєю задачею — разом з народом на їх 
основі устрій суспільний реформувати. Най мені вільно буде сказати, що в 
сім витворенні нової української демократичної, поступової інтелігенції 
лежить результат цілої нашої історії, а провозвістником його виступає наш 
Кобзар. Один з сучасників назвав його останнім народним співцем і першим 
поетом великого слов’янського світу; не розширяючи так, ми признаємо 
в нім того найбільшого сина мас народних, що їх ідеали і змагання, їх жаль 
і надії вніс між нову інтелігенцію українську і, виливши в високоартистичні 
форми, передав як заповіт народний сій інтелігентній громаді. 

П’ятдесят літ тому, під час повного розцвіту Тарасової творчості, та нова 
інтелігентна громада українська була лише в зав’язках, доперва ферменту-
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ПОСТУПОВА ПОЛЬЩА ...
(Елізи Ожешкової: “Nad Niemnem”, “Dwa bieguny”, 

“Australczyk”)

І
Коли я торік перечитував останні романи Г.Сенкевича і ділився гадками 

про них з громадою*, самі собою, як противність, поставали фігури, змальо-
вані іншим першорядним пером польського сучасного письменства, та самі 
собою просились порівняння й аналогії між ними. Розумію п. Ожешкову. 
Скориставши з маленької ліценції, я тепер по році забираюся до перегляду 
деяких з тих утворів, аби висловити свої думки про них.

Еліза Ожешкова виступила на письменницьку арену майже рівночасно 
з Сенкевичем і недавно святкувала двацятип’ятилітній ювілей*. Деякі спільні 
гуманні, поступові теми в’язали їх на початку письменницької діяльності, але 
вони потім пішли різними шляхами. Сенкевич визначається значною ріжно-
сторонністю; його звабили далекі краї, широкий незнаний світ, і наслідком 
була серія подорожніх записок*; потім він удався в старину й представив 
апотеозу шляхетської Польщі*, далі змалював картину сучасного великого 
світу польського в двох просторих романах*, а останніми часами заглибився 
в далекі часи християнських початків*. Круг, де обертається Ожешкова, 
не так ріжнорідний; се сучасність, польська громада — т. зв. інтелігентна, 
найчастіше на Біло-Русі, де перебуває авторка*, й ті групи людності, 
що ту польську інтелігенцію окружають, — дрібна шляхта, селяни, жиди; 
сі групи, одначе, не служать їй лише для декорації — вона з замилуванням 
заглиблюється в життя сих верств, знаходячи в тім ніби біднім, однотоннім 
і прозаїчнім житті невичерпані джерела вселюдського інтересу. В ріжних 
верствах і обставинах шукає вона людину, і дивиться на неї лише як на 
людину, ставлячи всім однаково міру людських інтересів і вимагань. Писання 
її перейняті наскрізь демократичним і поступовим напрямом, одначе, се не 
так на ґрунті громадськім, соціальнім, як гуманнім; вона не так протестує 
проти ненормального укладу громади, як проти ненормальних людських 
відносин, проти збочень одиниць, що складають ту громаду, з стежки 
правдивої людськості. Се умірковує протестантський характер її письменства, 
відбирає острість її нападів на сучасні відносини, але не позбавляє глибокого 
громадського значіння. Її писання — то неустанне накликування громади 
до обов’язків людини, накликування, що можна передати словами нашого 
поета: “Схаменіться, будьте люди”*; знищіть ті забобони національні, 
кастові і інші, що вас поділили, і шукайте в чоловіці передовсім людини!

В тім характері поклику, в тій громадській течії, що переходить через всю 
творчість Ожешкової, — її ріжниця від Сенкевича: Сенкевич передовсім 
артист, він малює тому передовсім, що з того виходить щось гарне; провідні 
ідеї стоять в нього на другім плані, при тім сі провідні ідеї визначаються скорше 

От ми зійшлися по році перед лицем заплаканої матері і її найліпшого 
сина, старші й молодші, люди всяких верств і фахів, всяких поглядів і напря-
мів — зв’язані спільною ідеєю українсько-руською, демократичною, посту-
повою, зійшлися з своїми здобутками й втратами, з заслугами й провинами, 
успіхами й помилками, втіхами й кривдами, надіями й жалями, всі перейняті 
одним чуттям, злившися на той час в одну родину, зібрану на своє родинне 
свято. Чи має то тривати лише тих кілька хвиль, кілька годин? Чи не мав 
би сей порив до ідеї українсько-руської, почуття її нероздільного панування 
над нами, сей зв’язок, що в’яже нас в сю хвилю, тривати й далі?

Нас так мало, а обов’язки й задачі, що лежать на нас, так великі, ми не 
можемо ділитися на діячів і публіку, як інші громади, лише всякий, хто 
має ще в собі духа, повинен прикласти рук до роботи народної. Останніми 
часами мали ми нагоди переконатись, що ні від кого й нізвідки не можемо 
сподіватись помочі, тільки на свої сили рахувати. Ми не маємо часу гаятись, 
ми не маємо сил до страчення! Станьмо з напруженою енергією* до роботи 
культурної, економічної, громадської, і най маршем до нашого походу 
на темряву, нужду, неволю й усяку кривду народну лунають віщі співи 
невмирущої кобзи! А наша традиція, наша історія заповідає нам — побіду.
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ПОСТУПОВА ПОЛЬЩА ...
(Елізи Ожешкової: “Nad Niemnem”, “Dwa bieguny”, 

“Australczyk”)

І
Коли я торік перечитував останні романи Г.Сенкевича і ділився гадками 

про них з громадою*, самі собою, як противність, поставали фігури, змальо-
вані іншим першорядним пером польського сучасного письменства, та самі 
собою просились порівняння й аналогії між ними. Розумію п. Ожешкову. 
Скориставши з маленької ліценції, я тепер по році забираюся до перегляду 
деяких з тих утворів, аби висловити свої думки про них.

Еліза Ожешкова виступила на письменницьку арену майже рівночасно 
з Сенкевичем і недавно святкувала двацятип’ятилітній ювілей*. Деякі спільні 
гуманні, поступові теми в’язали їх на початку письменницької діяльності, але 
вони потім пішли різними шляхами. Сенкевич визначається значною ріжно-
сторонністю; його звабили далекі краї, широкий незнаний світ, і наслідком 
була серія подорожніх записок*; потім він удався в старину й представив 
апотеозу шляхетської Польщі*, далі змалював картину сучасного великого 
світу польського в двох просторих романах*, а останніми часами заглибився 
в далекі часи християнських початків*. Круг, де обертається Ожешкова, 
не так ріжнорідний; се сучасність, польська громада — т. зв. інтелігентна, 
найчастіше на Біло-Русі, де перебуває авторка*, й ті групи людності, 
що ту польську інтелігенцію окружають, — дрібна шляхта, селяни, жиди; 
сі групи, одначе, не служать їй лише для декорації — вона з замилуванням 
заглиблюється в життя сих верств, знаходячи в тім ніби біднім, однотоннім 
і прозаїчнім житті невичерпані джерела вселюдського інтересу. В ріжних 
верствах і обставинах шукає вона людину, і дивиться на неї лише як на 
людину, ставлячи всім однаково міру людських інтересів і вимагань. Писання 
її перейняті наскрізь демократичним і поступовим напрямом, одначе, се не 
так на ґрунті громадськім, соціальнім, як гуманнім; вона не так протестує 
проти ненормального укладу громади, як проти ненормальних людських 
відносин, проти збочень одиниць, що складають ту громаду, з стежки 
правдивої людськості. Се умірковує протестантський характер її письменства, 
відбирає острість її нападів на сучасні відносини, але не позбавляє глибокого 
громадського значіння. Її писання — то неустанне накликування громади 
до обов’язків людини, накликування, що можна передати словами нашого 
поета: “Схаменіться, будьте люди”*; знищіть ті забобони національні, 
кастові і інші, що вас поділили, і шукайте в чоловіці передовсім людини!

В тім характері поклику, в тій громадській течії, що переходить через всю 
творчість Ожешкової, — її ріжниця від Сенкевича: Сенкевич передовсім 
артист, він малює тому передовсім, що з того виходить щось гарне; провідні 
ідеї стоять в нього на другім плані, при тім сі провідні ідеї визначаються скорше 

От ми зійшлися по році перед лицем заплаканої матері і її найліпшого 
сина, старші й молодші, люди всяких верств і фахів, всяких поглядів і напря-
мів — зв’язані спільною ідеєю українсько-руською, демократичною, посту-
повою, зійшлися з своїми здобутками й втратами, з заслугами й провинами, 
успіхами й помилками, втіхами й кривдами, надіями й жалями, всі перейняті 
одним чуттям, злившися на той час в одну родину, зібрану на своє родинне 
свято. Чи має то тривати лише тих кілька хвиль, кілька годин? Чи не мав 
би сей порив до ідеї українсько-руської, почуття її нероздільного панування 
над нами, сей зв’язок, що в’яже нас в сю хвилю, тривати й далі?

Нас так мало, а обов’язки й задачі, що лежать на нас, так великі, ми не 
можемо ділитися на діячів і публіку, як інші громади, лише всякий, хто 
має ще в собі духа, повинен прикласти рук до роботи народної. Останніми 
часами мали ми нагоди переконатись, що ні від кого й нізвідки не можемо 
сподіватись помочі, тільки на свої сили рахувати. Ми не маємо часу гаятись, 
ми не маємо сил до страчення! Станьмо з напруженою енергією* до роботи 
культурної, економічної, громадської, і най маршем до нашого походу 
на темряву, нужду, неволю й усяку кривду народну лунають віщі співи 
невмирущої кобзи! А наша традиція, наша історія заповідає нам — побіду.
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матична наука, що годі в подібні питання запускатись. Досить сконстатувати 
факт. Дуже сильно, дуже рано виявилась ся течія в літературі нашій, і тепер 
дає вона характерну закраску її, якою можемо повеличатись. Але не чужа вона 
й іншим слов’янським народам: досить пригадати такого велетня російського, 
як Толстой, з сотвореним ним т. зв. толстовством*, що, відкинувши деякі дру-
горядні ознаки, можна звести до заклику громади, аби відцуравшися штучно 
витворених потреб і обставин, вернулася до натурального життя, яким живуть 
маси народні, а тим самим порівнялася з нею. Подібні мотиви знаходимо ми в 
ріжних формах і в Ожешкової, і власне застановимося на трьох її повістях: 
“Nad Niemnem”, “Dwa bieguny”, “Australczyk”, що сю тему з ріжних боків 
освітлюють. Сі романи можемо перейти в тім порядку, як вони вийшли, — 
тому відповідає і розвій ідей у автора.

ІІІ
Акція, що переходить перед очима читача “Над Неманом”, недалеко 

Городна, має свою історію й свої прецеденти.
“Було то за давніх часів, сто літ, або ще, може, й менше по тому, як литов-

ський нарід прийняв святу віру християнську, коли в ту сторону прийшла пара 
людей. Невідоме було їх ім’я, невідомий стан, і то лише можна було пізнати 
з їх мови і з убрання, що прийшли з Польщі. З якої причини кинули вони свій 
рідний край і аж сюди прийшли, теж було невідомо. Коли люди, стрічаючи, 
часом питали за ім’я, відповідали вони, що при хресті святім дано їм імена: 
“Ян і Цецилія”. А як котрий хотів знати, куди і для чого мандрують, казали: 
“Шукаємо пущі”. Видно було зі всього, що боялися якоїсь погоні і хотіли 
заховатися перед людьми та жити лише під Божим оком. Не було то певне, 
але ходили про них поголоски, що стан їх був нерівний, бо він був смуглявий 
і дуже міцний, як рідко між панами, а найчастіше буває між поспільством; 
а вона чи то йшла, чи стояла, чи говорила, чи мовчала, виявляла з себе панську 
величність та красу. Але як там було з їх початком, все однаково; досить того, 
що легко знайшли то, чого шукали”. Так оповідала місцева легенда. Ся пара 
польських вигнанців осілася посеред руських осад, недалеко Городна, над 
Неманом, серед дикого доти бору, й заложила в його глибині нову осаду; 
нелегко давалося то: “було там всяко, тяжко й мило, страшно і безпечно; 
то тілько певно, що натерпілися сильно голоду, холоду, страху й смутку наї-
лися досхочу”, але сильні обопільною любов’ю, все перемогли вони своєю 
витривалістю й вищою, принесеною з собою культурою. Ян і Цецилія стали 
патріархами великої родини, що заложила велику осаду.

“Один з синів взяв собі жінку в рибалок, другий вибрав її собі між 
сокольників, третьому призначила доля доньку боярську, четвертому бобров-
ницьку, п’ятому пасічницьку, а шостий, що торгував рибами, бо до ловлення 
їх мав велику охоту, привіз собі довічну подругу аж з Гродна, що тоді, для 
великої сили садів-городів, по руськи (rusinsku) Городном звано. І та дівчина 

консервативним характером. У Ожешкової на першім плані виступає провідна 
ідея, при тім, як сказано вже, поступова, демократична; її називають писатель-
кою тенденційною за се, і з тим можна згодитись, взявши се слово в значінні 
більшої інтенсивності в переведенні провідної ідеї. Абсолютно безтенденцій-
ного утвору ми собі не можемо уявити, бо звівши то до можливого мінімуму, 
ми все знайдемо тенденцію певного вражіння на читача, і то навіть в утворах 
т. зв. чистої штуки; отже, розходиться лише про інтенсивність тієї тенденції, 
її більшу чи меншу свідомість у автора, наостанку — таку чи іншу громад-
ську її вартість; границею тенденційності буде естетичне вражіння: тенденція 
не повинна шкодити йому, для того не повинна укладатись в факти неможливі 
і не повинна, висовуючись на перший план, порушувати ілюзію картини, інакше 
мети своєї вона не осягне; а стійність тенденції надає її громадська користність. 
У Ожешкової тенденція симпатична, поступова, а значний талант літературний 
заховує її від неестетичних збочень. Се й було причиною великої популярності 
сього письменника. При надзвичайній плідності пера Ожешкової оглянути 
всі аналогічні теми в її творчості було б досить трудно. Щоб познайомитись 
з її громадським світоглядом (а той нас найбільше інтересує), я виберу групу 
повістей з одною провідною ідеєю й на них обмежусь.

II
Найважніша проблема, над якою застановляється сучасна цивілізо-

вана громада, а яка заразом служить найбільш характеристичною для неї 
проявою, є відносини громади інтелігентної до народних мас, її обов’язки 
до неї й спосіб зближення; тут змагання виявляються і в формі заходів коло 
всестороннього піддвигнення, піднесення мас народних, і в формі можливо 
близького зближення одиниць інтелігентних до народу. Сей останній прояв 
особливо цікавий та характеристичний. Безперечно, певну ролю тут відіграє 
нудьга по натуральності і знеохочення до штучності, що виявляється звичайно 
в періоди перецивілізування; але в тих змаганнях є знову елемент моральний, 
почуття обов’язку перед народом, якого ми не знаходимо ані в александрій-
ських ідиліях*, ані в мріях римських поетів про затишне хуторянське життя, 
ані в протестах Руссо проти цивілізованого світу. Того обов’язку перед 
масами не відчував ані старий світ, що переділив громаду на повноправних 
вибранців і зневажений profanum volgus [неосвічений народ], ані середньо-
вічний, розгороджений кастовими та корпоративними межами; се продукт 
найновіших часів, амальгама демократизму й гуманізму, християнської етики 
й соціально-політичної еволюції.

Характерно, що змагання, поклик до зближення з народом, до спільного 
пожиття з ним, до знищення всякої ріжноти межи людиною інтелігентною 
й людиною з народу, найважніше, найсильніше виявився у слов’янської раси. 
Може б то можна об’яснити певними расовими ознаками, більшим запасом 
чуття, щирості; але психологія народів (Völkerpsychologie) ще така пробле-
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матична наука, що годі в подібні питання запускатись. Досить сконстатувати 
факт. Дуже сильно, дуже рано виявилась ся течія в літературі нашій, і тепер 
дає вона характерну закраску її, якою можемо повеличатись. Але не чужа вона 
й іншим слов’янським народам: досить пригадати такого велетня російського, 
як Толстой, з сотвореним ним т. зв. толстовством*, що, відкинувши деякі дру-
горядні ознаки, можна звести до заклику громади, аби відцуравшися штучно 
витворених потреб і обставин, вернулася до натурального життя, яким живуть 
маси народні, а тим самим порівнялася з нею. Подібні мотиви знаходимо ми в 
ріжних формах і в Ожешкової, і власне застановимося на трьох її повістях: 
“Nad Niemnem”, “Dwa bieguny”, “Australczyk”, що сю тему з ріжних боків 
освітлюють. Сі романи можемо перейти в тім порядку, як вони вийшли, — 
тому відповідає і розвій ідей у автора.

ІІІ
Акція, що переходить перед очима читача “Над Неманом”, недалеко 

Городна, має свою історію й свої прецеденти.
“Було то за давніх часів, сто літ, або ще, може, й менше по тому, як литов-

ський нарід прийняв святу віру християнську, коли в ту сторону прийшла пара 
людей. Невідоме було їх ім’я, невідомий стан, і то лише можна було пізнати 
з їх мови і з убрання, що прийшли з Польщі. З якої причини кинули вони свій 
рідний край і аж сюди прийшли, теж було невідомо. Коли люди, стрічаючи, 
часом питали за ім’я, відповідали вони, що при хресті святім дано їм імена: 
“Ян і Цецилія”. А як котрий хотів знати, куди і для чого мандрують, казали: 
“Шукаємо пущі”. Видно було зі всього, що боялися якоїсь погоні і хотіли 
заховатися перед людьми та жити лише під Божим оком. Не було то певне, 
але ходили про них поголоски, що стан їх був нерівний, бо він був смуглявий 
і дуже міцний, як рідко між панами, а найчастіше буває між поспільством; 
а вона чи то йшла, чи стояла, чи говорила, чи мовчала, виявляла з себе панську 
величність та красу. Але як там було з їх початком, все однаково; досить того, 
що легко знайшли то, чого шукали”. Так оповідала місцева легенда. Ся пара 
польських вигнанців осілася посеред руських осад, недалеко Городна, над 
Неманом, серед дикого доти бору, й заложила в його глибині нову осаду; 
нелегко давалося то: “було там всяко, тяжко й мило, страшно і безпечно; 
то тілько певно, що натерпілися сильно голоду, холоду, страху й смутку наї-
лися досхочу”, але сильні обопільною любов’ю, все перемогли вони своєю 
витривалістю й вищою, принесеною з собою культурою. Ян і Цецилія стали 
патріархами великої родини, що заложила велику осаду.

“Один з синів взяв собі жінку в рибалок, другий вибрав її собі між 
сокольників, третьому призначила доля доньку боярську, четвертому бобров-
ницьку, п’ятому пасічницьку, а шостий, що торгував рибами, бо до ловлення 
їх мав велику охоту, привіз собі довічну подругу аж з Гродна, що тоді, для 
великої сили садів-городів, по руськи (rusinsku) Городном звано. І та дівчина 

консервативним характером. У Ожешкової на першім плані виступає провідна 
ідея, при тім, як сказано вже, поступова, демократична; її називають писатель-
кою тенденційною за се, і з тим можна згодитись, взявши се слово в значінні 
більшої інтенсивності в переведенні провідної ідеї. Абсолютно безтенденцій-
ного утвору ми собі не можемо уявити, бо звівши то до можливого мінімуму, 
ми все знайдемо тенденцію певного вражіння на читача, і то навіть в утворах 
т. зв. чистої штуки; отже, розходиться лише про інтенсивність тієї тенденції, 
її більшу чи меншу свідомість у автора, наостанку — таку чи іншу громад-
ську її вартість; границею тенденційності буде естетичне вражіння: тенденція 
не повинна шкодити йому, для того не повинна укладатись в факти неможливі 
і не повинна, висовуючись на перший план, порушувати ілюзію картини, інакше 
мети своєї вона не осягне; а стійність тенденції надає її громадська користність. 
У Ожешкової тенденція симпатична, поступова, а значний талант літературний 
заховує її від неестетичних збочень. Се й було причиною великої популярності 
сього письменника. При надзвичайній плідності пера Ожешкової оглянути 
всі аналогічні теми в її творчості було б досить трудно. Щоб познайомитись 
з її громадським світоглядом (а той нас найбільше інтересує), я виберу групу 
повістей з одною провідною ідеєю й на них обмежусь.

II
Найважніша проблема, над якою застановляється сучасна цивілізо-

вана громада, а яка заразом служить найбільш характеристичною для неї 
проявою, є відносини громади інтелігентної до народних мас, її обов’язки 
до неї й спосіб зближення; тут змагання виявляються і в формі заходів коло 
всестороннього піддвигнення, піднесення мас народних, і в формі можливо 
близького зближення одиниць інтелігентних до народу. Сей останній прояв 
особливо цікавий та характеристичний. Безперечно, певну ролю тут відіграє 
нудьга по натуральності і знеохочення до штучності, що виявляється звичайно 
в періоди перецивілізування; але в тих змаганнях є знову елемент моральний, 
почуття обов’язку перед народом, якого ми не знаходимо ані в александрій-
ських ідиліях*, ані в мріях римських поетів про затишне хуторянське життя, 
ані в протестах Руссо проти цивілізованого світу. Того обов’язку перед 
масами не відчував ані старий світ, що переділив громаду на повноправних 
вибранців і зневажений profanum volgus [неосвічений народ], ані середньо-
вічний, розгороджений кастовими та корпоративними межами; се продукт 
найновіших часів, амальгама демократизму й гуманізму, християнської етики 
й соціально-політичної еволюції.

Характерно, що змагання, поклик до зближення з народом, до спільного 
пожиття з ним, до знищення всякої ріжноти межи людиною інтелігентною 
й людиною з народу, найважніше, найсильніше виявився у слов’янської раси. 
Може б то можна об’яснити певними расовими ознаками, більшим запасом 
чуття, щирості; але психологія народів (Völkerpsychologie) ще така пробле-
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IV
Отже, “посполитак” Ян, піднесений понад свій рівень тою панею з висо-

кого дому, в особах своїх потомків знову спав до начаткового рівня, знову 
потрібував помічної руки до свого піддвигнення. Розуміється, в першій лінії 
він мав сподіватися того від сусідньої інтелігенції.

Давнє привілля, багатство землі й її дарів проминуло без сліду. В сусід-
стві тісних нив Богатировичівської околиці утворилася більша маєтність, 
що з часом прийшла до панів Корчинських.

Серед загальної темноти й егоїзму місцевої шляхти то була родина 
визначна. “На ґрунті панщизнянім, що достарчав готового достатку, під 
камінним склепінням, що ограничало розмах зору й рух рук, суспільство було 
стоячою водою, повною мікробів одуріння, божевільності, ліноти й апатії... 
Сила людей їм улягало, певне число, зазброєне до боротьби одідиченими 
чи здобутими силами, боронилося щасливо”. До них належав і батько Кор-
чинських, син наполеонського легіонера, освічений тим промінням, що йшло 
з колишнього краєвого огнища — Виленського університету. Трьох синів 
своїх він вирядив також до вищих шкіл, що в тих сферах траплялося рідко. 
Один з них вийшов кар’єристом, пішов урядовою дорогою російською, 
двоє, найстарший Андрій і найменший Бенедикт, вернулися на батьків-
ський ґрунт. Вони були перейняті патріотичними й демократичними мріями, 
увійшли в ближчі зносини з сусідньою околичною шляхтою, будили серед 
неї свідомість та ширили освіту. Особливо Андрій вмів зійтися, зблизи-
тися з людом, але й брат не зіставався поза ним. В старім корчинськім 
домі, де осівся на господарстві Бенедикт по укінченні агрономічної школи 
по смерті батька, бували й Богатировичі; перед межи ними вели Анзельм 
з братом Юрком. Бенедикт був ще тоді кавалєром, але дім його оживляла 
своячка — Марта, вічно весела і діяльна. В ній кохався Анзельм, і вона 
кохала його. Але те все перервало повстання 1863 р.* Андрій Корчинський 
разом з Юрком Богатировичем й багатьма іншими полягли під кулями 
в сусіднім наднеманськім борі. Бенедикт оцілів, але буря, що пронеслася 
над краєм, примусила його боязко схилитися над своїм кусником землі. 
До того й нові інтереси з’явились у нього: він оженився з гарною, поетич-
ною панною. Батьківський його маєток, хоч гарний, був обтяжений посагом 
сестри, а делікатно вихована жінка вимагала від життя багато. Бенедикт 
все глибше уходив в сферу господарських клопотів; се було конечним задля 
жінки, а заразом їй було страшно противно: вона розчаровувалася в своїм 
Бенедикті, колись такім поетичнім, знеохочувалася до сільського життя, 
вічно нудилася й хорувала, остатніми роками цілими днями лежала в ліжку 
в своїм будуарі, зайнята ріжними гарними ручними роботами та читанням 
романів і подорожей по далеких світах. Читати їй самій було трудно і вона 
мала до того dame de compagnie [компаньйонку], перестарілу панну, що була 
заразом спільницею її мрій про світ, де живуть чи жили люди, віддалені від 

була теж русинка, але на той час дві крови, мешкаючи на одній землі, часто 
мішалися між собою, і не виникала з того нікому жадна образа або ганьба. 
Звідки сини брали жінок, звідти ж приходили чоловіки для доньок і оже-
нившися, не йшли нікуди, але собі тут-таки будували хати та, вирубуючи 
ліс далі, виробляли поля”.

І от за яких вісімдесят років по тім приході трапилося переїздити вели-
кому князю тодішньому литовському Жиґимонтові Авґустові. Припадком 
натрапив він на осаду Яна й Цецилії й здивувався великості, заможності 
й порядності тієї осади. На жадання його вивели осадники перед очі в[е-
ликого] князя своїх патріархів, більш як столітніх; “в сніжистих льняних 
сукнях, якби два голуби, один коло одного”, виступили вони перед в[еликим] 
князем, а той на здивування всіх глибоко їм уклонився і спитав Яна, хто він 
і звідки. Але старий на те відповів йому сміло:

“Прийшов я з тих країв, де пливе Вісла: ім’я своє скажу одному Богу, 
коли стану перед святим його судом, а стан мій був низький, доки я не при-
йшов до пущі, де всі сотворіння однаково є дітьми спільної матері-землі. 
З народу походжу і простим чоловіком на світ прийшов; але отся жінка моя 
з високого дому виступила, аби ділити моє життя вигнанця”.

Тоді в[еликий] князь, нарадившись з своїми сенаторами, заявив, що нобі-
літує рід сей за вложену в управу землі працю, “і той рід, що йде від чоловіка 
з простого роду, порівнюється з прирожденною шляхтою краєвою і має 
уживати всіх прав, що належать стану шляхетському, і користати з них 
аж до вигаснення свого”, і подав їм ім’я Богатировичів і герб Помян*. 

“Діялося то року, написаного на монументі, 1547”.
“Всяке бувало пізнішими часами з тим нашим родом, заснованим Яном 

та Цецилією. Маєтностей не малисьмо ніколи і крові ані поту не витискали... 
Найбільше, можна сказати, — всі, сиділисьмо в своїх затишках, власними 
руками здобуваючи хліб від своєї загальної матері. Кусні землі, якби ризи 
Христові, ділилися все між нами, а часом — за попущенням Божим, або 
лихими людьми, і цілком пропадали. Одначе більшою частію держалися 
ми своїх гнізд, більших чи менших, і додержались доти. Тепер шляхетство 
наших прадідів знято з нас; хлопами називають нас, і такими єсьмо... Але 
то нехай там. Всі ми кілки з одного плота... Біда лише, що убожество наше 
зростає і задушлива пітьма щодалі, то більше нас огортає”...

Так оповідав один з видатніших осадників шляхетської околиці — 
Анзельм Богатирович. Розмножена родина шляхетська зблизилася цілковито 
до селянського рівня, і достатком і освітою небагато ріжнячись від нього. Лише 
декотрі заможніші одиниці мали з яких 20 моргів, деякі не мали й п’ятьох, 
а освіта навіть визначніших не вивищалась над кілька припадково перечита-
них книжок, що заблукали до хати — также припадком. Навіть ту родинну 
легенду знали лише декотрі...
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IV
Отже, “посполитак” Ян, піднесений понад свій рівень тою панею з висо-

кого дому, в особах своїх потомків знову спав до начаткового рівня, знову 
потрібував помічної руки до свого піддвигнення. Розуміється, в першій лінії 
він мав сподіватися того від сусідньої інтелігенції.

Давнє привілля, багатство землі й її дарів проминуло без сліду. В сусід-
стві тісних нив Богатировичівської околиці утворилася більша маєтність, 
що з часом прийшла до панів Корчинських.

Серед загальної темноти й егоїзму місцевої шляхти то була родина 
визначна. “На ґрунті панщизнянім, що достарчав готового достатку, під 
камінним склепінням, що ограничало розмах зору й рух рук, суспільство було 
стоячою водою, повною мікробів одуріння, божевільності, ліноти й апатії... 
Сила людей їм улягало, певне число, зазброєне до боротьби одідиченими 
чи здобутими силами, боронилося щасливо”. До них належав і батько Кор-
чинських, син наполеонського легіонера, освічений тим промінням, що йшло 
з колишнього краєвого огнища — Виленського університету. Трьох синів 
своїх він вирядив також до вищих шкіл, що в тих сферах траплялося рідко. 
Один з них вийшов кар’єристом, пішов урядовою дорогою російською, 
двоє, найстарший Андрій і найменший Бенедикт, вернулися на батьків-
ський ґрунт. Вони були перейняті патріотичними й демократичними мріями, 
увійшли в ближчі зносини з сусідньою околичною шляхтою, будили серед 
неї свідомість та ширили освіту. Особливо Андрій вмів зійтися, зблизи-
тися з людом, але й брат не зіставався поза ним. В старім корчинськім 
домі, де осівся на господарстві Бенедикт по укінченні агрономічної школи 
по смерті батька, бували й Богатировичі; перед межи ними вели Анзельм 
з братом Юрком. Бенедикт був ще тоді кавалєром, але дім його оживляла 
своячка — Марта, вічно весела і діяльна. В ній кохався Анзельм, і вона 
кохала його. Але те все перервало повстання 1863 р.* Андрій Корчинський 
разом з Юрком Богатировичем й багатьма іншими полягли під кулями 
в сусіднім наднеманськім борі. Бенедикт оцілів, але буря, що пронеслася 
над краєм, примусила його боязко схилитися над своїм кусником землі. 
До того й нові інтереси з’явились у нього: він оженився з гарною, поетич-
ною панною. Батьківський його маєток, хоч гарний, був обтяжений посагом 
сестри, а делікатно вихована жінка вимагала від життя багато. Бенедикт 
все глибше уходив в сферу господарських клопотів; се було конечним задля 
жінки, а заразом їй було страшно противно: вона розчаровувалася в своїм 
Бенедикті, колись такім поетичнім, знеохочувалася до сільського життя, 
вічно нудилася й хорувала, остатніми роками цілими днями лежала в ліжку 
в своїм будуарі, зайнята ріжними гарними ручними роботами та читанням 
романів і подорожей по далеких світах. Читати їй самій було трудно і вона 
мала до того dame de compagnie [компаньйонку], перестарілу панну, що була 
заразом спільницею її мрій про світ, де живуть чи жили люди, віддалені від 

була теж русинка, але на той час дві крови, мешкаючи на одній землі, часто 
мішалися між собою, і не виникала з того нікому жадна образа або ганьба. 
Звідки сини брали жінок, звідти ж приходили чоловіки для доньок і оже-
нившися, не йшли нікуди, але собі тут-таки будували хати та, вирубуючи 
ліс далі, виробляли поля”.

І от за яких вісімдесят років по тім приході трапилося переїздити вели-
кому князю тодішньому литовському Жиґимонтові Авґустові. Припадком 
натрапив він на осаду Яна й Цецилії й здивувався великості, заможності 
й порядності тієї осади. На жадання його вивели осадники перед очі в[е-
ликого] князя своїх патріархів, більш як столітніх; “в сніжистих льняних 
сукнях, якби два голуби, один коло одного”, виступили вони перед в[еликим] 
князем, а той на здивування всіх глибоко їм уклонився і спитав Яна, хто він 
і звідки. Але старий на те відповів йому сміло:

“Прийшов я з тих країв, де пливе Вісла: ім’я своє скажу одному Богу, 
коли стану перед святим його судом, а стан мій був низький, доки я не при-
йшов до пущі, де всі сотворіння однаково є дітьми спільної матері-землі. 
З народу походжу і простим чоловіком на світ прийшов; але отся жінка моя 
з високого дому виступила, аби ділити моє життя вигнанця”.

Тоді в[еликий] князь, нарадившись з своїми сенаторами, заявив, що нобі-
літує рід сей за вложену в управу землі працю, “і той рід, що йде від чоловіка 
з простого роду, порівнюється з прирожденною шляхтою краєвою і має 
уживати всіх прав, що належать стану шляхетському, і користати з них 
аж до вигаснення свого”, і подав їм ім’я Богатировичів і герб Помян*. 

“Діялося то року, написаного на монументі, 1547”.
“Всяке бувало пізнішими часами з тим нашим родом, заснованим Яном 

та Цецилією. Маєтностей не малисьмо ніколи і крові ані поту не витискали... 
Найбільше, можна сказати, — всі, сиділисьмо в своїх затишках, власними 
руками здобуваючи хліб від своєї загальної матері. Кусні землі, якби ризи 
Христові, ділилися все між нами, а часом — за попущенням Божим, або 
лихими людьми, і цілком пропадали. Одначе більшою частію держалися 
ми своїх гнізд, більших чи менших, і додержались доти. Тепер шляхетство 
наших прадідів знято з нас; хлопами називають нас, і такими єсьмо... Але 
то нехай там. Всі ми кілки з одного плота... Біда лише, що убожество наше 
зростає і задушлива пітьма щодалі, то більше нас огортає”...

Так оповідав один з видатніших осадників шляхетської околиці — 
Анзельм Богатирович. Розмножена родина шляхетська зблизилася цілковито 
до селянського рівня, і достатком і освітою небагато ріжнячись від нього. Лише 
декотрі заможніші одиниці мали з яких 20 моргів, деякі не мали й п’ятьох, 
а освіта навіть визначніших не вивищалась над кілька припадково перечита-
них книжок, що заблукали до хати — также припадком. Навіть ту родинну 
легенду знали лише декотрі...
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По другім Корчинськім — Андрію зісталася молода вдова з маленьким 
сином Жиґмунтом. Втративши несподівано укоханого чоловіка, вона зробила 
собі культ з нього й із тих ідей, яким він служив за життя і яким і вона сама 
спочувала, хоч сила окруження, призвичаєння ніяк не позволяла їй, при 
всій добрій волі, зійтися на практиці з тою масою народною, що з нею так 
близько сходився Андрій. З свого сина хотіла вона виховати спадчика ідей 
і героїзму Андрія, проводира народного; оберігаючи ідеальний напрям його, 
охороняючи, аби не пристав до нього якийсь бруд і негідність звичайного 
життя, вона старанно виключила його з усякої стичності з народними масами, 
з щоденним життям, з окруженням місцевим. Даремно нарікав на се його 
опікун Бенедикт, вона не відступала від свого плану. Молода ще й гарна, 
вона виреклася нового супружества і весь інтерес скупила на своїм сині. Свою 
спільність з ідеалами чоловіка виявляла вона в тім, що шила одіж для селян, 
закликала до себе селянських дітей і вчила їх; але ввійти в ближчу стичність 
з народом по колишніх нещасливих пробах вже більше й не старалась.

Так порвалися цілковито зв’язки з народом, що пробувано нав’язати, 
й прикро се відчули видатніші з околиці. Анзельм Богатирович по тім краху 
тяжко розхорував на іпохондрію, ледве не вмер, і лікарі йому пояснили, що та 
хороба була більш духовна, ніж фізична: він занадто боляче відчув упадок 
своїх мрій. Лише виховання сироти по Юрку — малого Янка прив’язувало 
його до життя; але він — колись веселий, енергічний — перетворивсь 
на цілковитого іпохондрика, що все роздумував над невірністю людських 
мрій та над тяжким упадком своєї околичної братії.

— Хлопами бути чи панами, то єднаково; але в худобу обернутися, 
то смутно й тяжко, — казав він. Але в нім жила надія на ліпшу будучність.

V
Ту будучність повинно було сотворити молодше покоління. Для того 

виховувала Андрієва Корчинська свого укоханого Жиґмунта, але виховання 
дало наслідки цілком противні: з кандидата в народні вожді, завдяки тепляр-
няному вихованню, вийшов паничик, що не мав найменшого прив’язання 
до свого краю й народу, не мав найменших громадських ідеалів і почуття 
обов’язку, не був зовсім призвичаєним до праці й якогось серйознішого 
погляду на життя. З нього вийшов дегенерант чистої води, з категорії Пло-
шовських та Букацьких романів Сенкевича*, але ще гіршого сорту. В нього 
вмовили малярський талант, він марив про славу геніального артиста, але 
не мав до того ані хисту, ані навіть охоти до роботи над собою. Рідний край 
не давав йому відповідних вражінь, і він шукав їх по чужих світах, а коли, 
на жадання матері, осівся на батьківщині, бо в тім мати бачила його місію — 
роботу на своїм ґрунті й для свого народу, терпів то, якби заслання.

Інакше був поведений одинак-син Бенедикта Корчинського Витольд. 
При всім духовнім упадку, в яке прийшов серед гризот господарських старий 

усякої прози життєвої, поетичні, віддані коханню й поезії життя. Проби 
чоловіка якось поправити відносинн до жінки, поновити колишню сим-
патію обопільну до нічого не приводили. Той Бенедикт, що бачила вона 
його перед собою: осмалений від перебування на господарстві, осмалений 
сонцем, з важкою ходою, був цілковитим контрастом з тим молодиком 
гарним, струнким, сміливим, з блискучими очима, паничем, що опанував 
її серце перед літами; його клопоти й страхи матеріальні були для неї чужими, 
ще більше — признаками цілковитого упадку духових інтересів. Бенедикт 
переконався, що вона його ніколи не зрозуміє, і мусив назавсігди виректися 
надії — знайти якесь співчуття в жінки. Він не скаржився. А коли вона 
одного разу спокійно і смутно, як завсігди, зажадала від нього, аби випла-
чував їй з половини посагу 8% в трьох ратах річно на її особисті потреби, 
Бенедикт галантно заявив свою готовість і попросив лише означити докладно 
речинці виплат. Тільки зіставшися сам потому, засміявся він сміхом, зразу 
коротким, нервовим, далі довшим, а потім таким довгим, що не міг перестати.

Від того часу кождий жив собі в своїм осібнім світі — п. Бенедиктова 
в своїх двох покоїках з п. Тересою. “Світом Бенедикта став ширший від 
покоїв його жінки, але також не дуже широкий Корчин. Крок за кроком, 
і щодалі, то скорше тих 40 волок гіршого й ліпшого ґрунту заступали перед 
ним цілу кулю земляну, зі всім, що на ній є й було. Засівав щороку двіста 
моргів збіжжям і травами кормовими; на пісках садив картоплю й спрода-
вав її з зиском сусіднім гуральням; старанно заховував інвентар; у дворі 
все знаходив щось, що треба було направляти та підтримувати; з сусідами 
за кожний прут землі, за кожну потравлену травину, за кожну в лісі зрубану 
галузь перед судами й без судів уїдався щодалі, то все завзятіше”.

Серед того господарського клопоту, серед тої неустанної думки про сплату 
процентів банкових з посагу сестри, з посагу жінки, без сліду зникали колишні 
інтереси вищої категорії, погубилися колишні зв’язки з народною масою, 
ба більше того: на ґрунті економічнім, в суперечках про потрави, про сусідні 
ґрунти він завівся з своїми сусідами, Богатировичівськими шляхтичами; поча-
лись нескінченні процеси, гостра ворожнеча, де пішли в непам’ять колишні 
приятельські зносини. Спочатку се гризло Бенедикта, “щось мов плакало” 
в ньому, коли приходилось процесуватися з сими колишніми спільниками 
колишніх ідеалів; але й се минуло — все заслоняв інтерес земельний, а в нім 
ще світився якийсь слід ідеї в формі бажання: будь-що-будь задержати в своїх 
руках, не упустити в чужі руки того кусника землі.

Не вийшло нічого й із колишнього приятельства Анзельма Богатировича 
з панною Мартою; вона любила його, але злякалася перспективи перейти 
з панського двору до шляхетської загороди, побоялася хліборобської праці, 
й ще більше — глузування панських кругів; воліла зістати в домі Бенедикта 
господинею, на услугах цілого дому, і старітися старою холерою, як себе 
сама вона з гіркою іронією називала.
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По другім Корчинськім — Андрію зісталася молода вдова з маленьким 
сином Жиґмунтом. Втративши несподівано укоханого чоловіка, вона зробила 
собі культ з нього й із тих ідей, яким він служив за життя і яким і вона сама 
спочувала, хоч сила окруження, призвичаєння ніяк не позволяла їй, при 
всій добрій волі, зійтися на практиці з тою масою народною, що з нею так 
близько сходився Андрій. З свого сина хотіла вона виховати спадчика ідей 
і героїзму Андрія, проводира народного; оберігаючи ідеальний напрям його, 
охороняючи, аби не пристав до нього якийсь бруд і негідність звичайного 
життя, вона старанно виключила його з усякої стичності з народними масами, 
з щоденним життям, з окруженням місцевим. Даремно нарікав на се його 
опікун Бенедикт, вона не відступала від свого плану. Молода ще й гарна, 
вона виреклася нового супружества і весь інтерес скупила на своїм сині. Свою 
спільність з ідеалами чоловіка виявляла вона в тім, що шила одіж для селян, 
закликала до себе селянських дітей і вчила їх; але ввійти в ближчу стичність 
з народом по колишніх нещасливих пробах вже більше й не старалась.

Так порвалися цілковито зв’язки з народом, що пробувано нав’язати, 
й прикро се відчули видатніші з околиці. Анзельм Богатирович по тім краху 
тяжко розхорував на іпохондрію, ледве не вмер, і лікарі йому пояснили, що та 
хороба була більш духовна, ніж фізична: він занадто боляче відчув упадок 
своїх мрій. Лише виховання сироти по Юрку — малого Янка прив’язувало 
його до життя; але він — колись веселий, енергічний — перетворивсь 
на цілковитого іпохондрика, що все роздумував над невірністю людських 
мрій та над тяжким упадком своєї околичної братії.

— Хлопами бути чи панами, то єднаково; але в худобу обернутися, 
то смутно й тяжко, — казав він. Але в нім жила надія на ліпшу будучність.

V
Ту будучність повинно було сотворити молодше покоління. Для того 

виховувала Андрієва Корчинська свого укоханого Жиґмунта, але виховання 
дало наслідки цілком противні: з кандидата в народні вожді, завдяки тепляр-
няному вихованню, вийшов паничик, що не мав найменшого прив’язання 
до свого краю й народу, не мав найменших громадських ідеалів і почуття 
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лися між Богатировичами й його батьком, задавали йому болю не помалу. 
Уваги, з якими він виступив перед батьком щодо його поводження з людьми 
й щодо способу виховання сестри, яку немилосердно псовано в якомусь 
пансіоні, привели до сварки, до цілковитого відчуження між батьком і сином, 
такими близькими своїми ідеалами — сучасними і колишніми, але однаково 
горячими та гоноровитими, аж щасливий випадок привів до гармонії. Але 
не будемо з тим наперед забігати.

Витольд Корчинський є, отже, запорукою поліпшення в будучності; 
в теоретичній схемі роману він, отже, займає перше місце. Але в укладі 
акції перше місце належить дівочій постаті, на якій скупив автор цілу свою 
увагу, цілу симпатію свою й своїх читачів. Є то своячка Бенедикта Юстина 
Оржельська, вихована в його домі.

Вона була донькою заможного пана, що мав в житті дві пристрасті — 
скрипку й любощі; сі дві пристрасті зруйнували його маєток і розбили навіки 
серце його жінки, Юстининої матері; востаннє втік він з учителькою своєї 
доньки в заграничну подорож, а жінка його, окружена кредиторами, удалася 
до свого свояка — Бенедикта Корчинського, просячи, аби на себе взяв опіку 
її доньки. Скоро вона вмерла, полишивши доньку, що узяв Бенедикт, а з нею 
й старого Оржельського, що вернувсь з своєї подорожі постарілим значно, 
без надій на дальші любовні авантюри, але тим більше прив’язаним до своєї 
другої пристрасті — скрипки. В домі Корчинського він нічим не журивсь, 
грав неустанно на скрипці й легко переносив глузування сусідів над собою.

Тим часом з маленької Юстинки виросла прекрасна, сильна, енергічна 
дівчина. Андрієва Корчинська хотіла також брати участь в вихованні своячки 
свого чоловіка; Юстина не раз довший час перебувала у неї, і тут прийшло 
до любові між нею й Жиґмунтом, тоді ще молодим хлопцем, “напіввипещеним 
паничем, а напівекзальтованим артистом”. Але та «поема скінчилася дуже 
прозаїчно! Вправді герой поеми вимовив голосно слово “шлюб”, і навіть 
цілих два місяці повторяв, зразу енергійно й уперто, а потім — все слабше», 
але в тих кругах розумілося само собою, що такий пан, як Жиґмунт Кор-
чинський, не міг оженитися з збіднілою панною, дочкою дивака-артиста, 
що не вміла навіть поправно говорити по-французьки, і тітка Жиґмунтова 
зовсім щиро се заявила: “Ти повинна була знати, моя Юстинко, що такі 
люди, як Жиґмунт, з такими, як ти, дівчатами романсують часто, але 
не женяться майже ніколи”.

Звідки то вона мала знати, не пояснили їй, але тепер вона відчула всю 
болячу правду тих слів дуже живо. Жиґмунт, не зробивши жадної опозиції, 
поїхав за границю, звідки по двох літах повернувся з молоденькою, зако-
ханою в нім, щирою й простою, як дитина, жінкою, славною піаністкою 
й багатою дідичкою. Юстина зісталася надалі в домі Бенедикта бідною 
своячкою, удержуваною з ласки, з своїм диваком батьком.

“Часом коли вона затуляла очі й думала над тим, що з нею діється 
й що бути може, здавалося їй, що дивиться в якусь безграничну порож-

Бенедикт, одно просвічувало йому — се прив’язання до родинного ґрунту 
й бажання передати його синові. Не раз підсовував йому середній брат, що тим 
часом високо зайшов по щаблях російської бюрократії, облесливу думку, 
аби кинув ту гризню господарську, але те прив’язання до землі рятувало 
Бенедикта. І він передав його синові. Хлопець без всяких демократичних 
теорій виріс в близькій стичності з сусідньою околицею, на лоні природи, 
і перейнявся батьківським прив’язанням до родинної землі. Бенедикт послав 
і його до науки в агрономічну школу, а звідти молодий Корчинський привіз 
разом з планами раціонального господарства плани підвигнення й народної 
освіти. Се була хвиля поворотна, як її назвав Бенедикт, що вертала з новою 
силою, ще з більшою ясністю й глибиною позабуті ідеали попереднього 
покоління.

То, одначе, не самі світлі мрії молодості; невідрадне минуле, невтішна 
сучасність не були тайною для тих молодечих очей і тяжким смутком наля-
гали на душу.

— Думаєш, батьку, — сказав він Бенедиктові, — що ті, в яких моло-
дість готова справді кождої яснішої хвилі пурхнути своєволею й сміхом, 
не розглядаються навколо себе, не розуміють, не чують конвульсій знева-
жених гордощів, не мають милосердя, що плаче в них, і страху за дорогі 
речі, що кричить в них: “Рятуйте!” й задля того рятунку каже їм питатись 
у всіх доріг діяльності й усіх безодень думки? Хто так думає, нехай запитає 
наших зрання прив’ялених лиць, очей, завчасу знужених вдивлюванням в вид 
науки, і того, чого ніхто не зможе зобачити, тих вулканів жалю, образи, 
даремних поривів і клятьб, що киплять в наших грудях! Я молодий, що з 
того? Коли ж я за життя виссав стільки полинових соків, скільки треба, аби 
в голові шуміли питання: “Звідки? Нащо? Для чого?” В таких питаннях 
дозрівають скоро!..

Його мусило при тім, розуміється, прикро вразити те окруження, яке він 
знаходив в Корчині й навколо. Коли він до одного сусіда з категорії паразитів 
пана Ружица, слава якого полягала головно на тім, що він за дуже короткий 
час потрапив промарнувати мільйонову спадщину, приступив з запитан-
ням, які поліпшення хоче він в своїх посілостях запровадити, і став казати 
за потребу зближення з народом, за ідеї часу, — його попросту висміяли. 
До інших не мав охоти з такими запитаннями й удаватись — як до свого 
стриєчного брата або вуйка Даржецького, що удавав з себе європейського 
аристократа й марив лише про різні аристократичні коліґації. Але що най-
більше боліло його — і в поводженні гаряче улюбленого батька знаходив 
він не одно таке, що його глибоко ображало: з робітниками він поводивсь 
брутально, а з сусідами околичними вів сварку й безпощадну війну. Ся війна 
не перешкоджала Витольдові вчащати до Богатировичівської околиці, 
де він мав давніх приятелів, не перешкоджала йому нав’язувати [контакти] 
з головними навіть ворогами батька, не перешкоджала застановлятись над 
їх положенням і давати різні господарські ради, але відносини, які уложи-
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лися між Богатировичами й його батьком, задавали йому болю не помалу. 
Уваги, з якими він виступив перед батьком щодо його поводження з людьми 
й щодо способу виховання сестри, яку немилосердно псовано в якомусь 
пансіоні, привели до сварки, до цілковитого відчуження між батьком і сином, 
такими близькими своїми ідеалами — сучасними і колишніми, але однаково 
горячими та гоноровитими, аж щасливий випадок привів до гармонії. Але 
не будемо з тим наперед забігати.

Витольд Корчинський є, отже, запорукою поліпшення в будучності; 
в теоретичній схемі роману він, отже, займає перше місце. Але в укладі 
акції перше місце належить дівочій постаті, на якій скупив автор цілу свою 
увагу, цілу симпатію свою й своїх читачів. Є то своячка Бенедикта Юстина 
Оржельська, вихована в його домі.

Вона була донькою заможного пана, що мав в житті дві пристрасті — 
скрипку й любощі; сі дві пристрасті зруйнували його маєток і розбили навіки 
серце його жінки, Юстининої матері; востаннє втік він з учителькою своєї 
доньки в заграничну подорож, а жінка його, окружена кредиторами, удалася 
до свого свояка — Бенедикта Корчинського, просячи, аби на себе взяв опіку 
її доньки. Скоро вона вмерла, полишивши доньку, що узяв Бенедикт, а з нею 
й старого Оржельського, що вернувсь з своєї подорожі постарілим значно, 
без надій на дальші любовні авантюри, але тим більше прив’язаним до своєї 
другої пристрасті — скрипки. В домі Корчинського він нічим не журивсь, 
грав неустанно на скрипці й легко переносив глузування сусідів над собою.

Тим часом з маленької Юстинки виросла прекрасна, сильна, енергічна 
дівчина. Андрієва Корчинська хотіла також брати участь в вихованні своячки 
свого чоловіка; Юстина не раз довший час перебувала у неї, і тут прийшло 
до любові між нею й Жиґмунтом, тоді ще молодим хлопцем, “напіввипещеним 
паничем, а напівекзальтованим артистом”. Але та «поема скінчилася дуже 
прозаїчно! Вправді герой поеми вимовив голосно слово “шлюб”, і навіть 
цілих два місяці повторяв, зразу енергійно й уперто, а потім — все слабше», 
але в тих кругах розумілося само собою, що такий пан, як Жиґмунт Кор-
чинський, не міг оженитися з збіднілою панною, дочкою дивака-артиста, 
що не вміла навіть поправно говорити по-французьки, і тітка Жиґмунтова 
зовсім щиро се заявила: “Ти повинна була знати, моя Юстинко, що такі 
люди, як Жиґмунт, з такими, як ти, дівчатами романсують часто, але 
не женяться майже ніколи”.

Звідки то вона мала знати, не пояснили їй, але тепер вона відчула всю 
болячу правду тих слів дуже живо. Жиґмунт, не зробивши жадної опозиції, 
поїхав за границю, звідки по двох літах повернувся з молоденькою, зако-
ханою в нім, щирою й простою, як дитина, жінкою, славною піаністкою 
й багатою дідичкою. Юстина зісталася надалі в домі Бенедикта бідною 
своячкою, удержуваною з ласки, з своїм диваком батьком.

“Часом коли вона затуляла очі й думала над тим, що з нею діється 
й що бути може, здавалося їй, що дивиться в якусь безграничну порож-

Бенедикт, одно просвічувало йому — се прив’язання до родинного ґрунту 
й бажання передати його синові. Не раз підсовував йому середній брат, що тим 
часом високо зайшов по щаблях російської бюрократії, облесливу думку, 
аби кинув ту гризню господарську, але те прив’язання до землі рятувало 
Бенедикта. І він передав його синові. Хлопець без всяких демократичних 
теорій виріс в близькій стичності з сусідньою околицею, на лоні природи, 
і перейнявся батьківським прив’язанням до родинної землі. Бенедикт послав 
і його до науки в агрономічну школу, а звідти молодий Корчинський привіз 
разом з планами раціонального господарства плани підвигнення й народної 
освіти. Се була хвиля поворотна, як її назвав Бенедикт, що вертала з новою 
силою, ще з більшою ясністю й глибиною позабуті ідеали попереднього 
покоління.

То, одначе, не самі світлі мрії молодості; невідрадне минуле, невтішна 
сучасність не були тайною для тих молодечих очей і тяжким смутком наля-
гали на душу.

— Думаєш, батьку, — сказав він Бенедиктові, — що ті, в яких моло-
дість готова справді кождої яснішої хвилі пурхнути своєволею й сміхом, 
не розглядаються навколо себе, не розуміють, не чують конвульсій знева-
жених гордощів, не мають милосердя, що плаче в них, і страху за дорогі 
речі, що кричить в них: “Рятуйте!” й задля того рятунку каже їм питатись 
у всіх доріг діяльності й усіх безодень думки? Хто так думає, нехай запитає 
наших зрання прив’ялених лиць, очей, завчасу знужених вдивлюванням в вид 
науки, і того, чого ніхто не зможе зобачити, тих вулканів жалю, образи, 
даремних поривів і клятьб, що киплять в наших грудях! Я молодий, що з 
того? Коли ж я за життя виссав стільки полинових соків, скільки треба, аби 
в голові шуміли питання: “Звідки? Нащо? Для чого?” В таких питаннях 
дозрівають скоро!..

Його мусило при тім, розуміється, прикро вразити те окруження, яке він 
знаходив в Корчині й навколо. Коли він до одного сусіда з категорії паразитів 
пана Ружица, слава якого полягала головно на тім, що він за дуже короткий 
час потрапив промарнувати мільйонову спадщину, приступив з запитан-
ням, які поліпшення хоче він в своїх посілостях запровадити, і став казати 
за потребу зближення з народом, за ідеї часу, — його попросту висміяли. 
До інших не мав охоти з такими запитаннями й удаватись — як до свого 
стриєчного брата або вуйка Даржецького, що удавав з себе європейського 
аристократа й марив лише про різні аристократичні коліґації. Але що най-
більше боліло його — і в поводженні гаряче улюбленого батька знаходив 
він не одно таке, що його глибоко ображало: з робітниками він поводивсь 
брутально, а з сусідами околичними вів сварку й безпощадну війну. Ся війна 
не перешкоджала Витольдові вчащати до Богатировичівської околиці, 
де він мав давніх приятелів, не перешкоджала йому нав’язувати [контакти] 
з головними навіть ворогами батька, не перешкоджала застановлятись над 
їх положенням і давати різні господарські ради, але відносини, які уложи-
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“Панночка і знати того не може, що я на неї часом дивлюся, і різні 
думки приходять мені в голову. Сонце малої пташини не бачить, а, одначе, 
вона починає співати, як воно зійде, і ніхто їй того не зможе заборонити, 
бо хоч вона живе в низенькому кущі, але має свою пісню і свою волю!..”

Ян відважився тепер, при тій стрічі, заговорити до неї, а проводжаючи 
до двору, запросити й до своєї загороди, де мешкав з стриєм та нерідною 
сестрою. Анзельм прийняв її чемно, але без охоти: по тих нещасливих мріях 
і пробах братерства з панами він дізнав такого розчарування, що не мали 
для нього ніякої приємності зносини з панами з Корчинського двору. Але 
Юстина не зважала на те і, довідавшись, що обидва Богатировичі вибира-
ються на могилу Яна й Цецилії, де поновляли монумент, упрошується з ними. 
Тут і чує вона оповідання про ту легендарну пару, що вже його оповів я.

Ми можемо собі представити, як мусив вплинути на сю енергічну й щиру 
дівчину контраст між бездільністню й фальшою остогидлих для неї панських 
кругів та простою, натуральною поезією хліборобського життя, контраст 
в її положенні, що була нічим там, а тут з’являлася сонцем, до якого з любов’ю 
й вірою оберталося щире й не замазане серце парубоче; контраст між тою 
любов’ю, про яку оповідав самотній монумент над мовчазними берегами 
Неману, і тими освідченнями, які підносили їй ті паничі, “що з такими дівчатами 
романсують, але не женяться майже ніколи”, і їх любов могла бути схарактери-
зована тими віршами, що прочитала Юстина в присланій їй Жиґмунтом книжці 
Мюссе — колись їх улюбленого поета:

Aimer, c’est douter d’un autre et de soi-même,
C’ect se voir tour à tour dédaigné et trahi...1

Ся візита, можна сказати, порішила її долю. Коли трохи пізніше по ній 
Жиґмунт прислав Юстині ту книжку Мюссе й листи, “пробуючи воскресити 
давню Юстинку”, вистачило спогаду про Янка Богатировича, про Яна 
й Цецилію, аби відігнати сю спокусу.

Під час жнив Юстина вибралася знову до околиці, а здибавши Янкову 
мати, що, бувши за іншим чоловіком, прийшла в поміч на синове господар-
ство, попросила її навчити жати, і жала з ними потім, а при іншій нагоді 
брала науку, як молоти жорнами, і т. ін. Чи здавала собі ясно справу з того, 
куди зайде вона сією дорогою? Досить, що Марта перестерігала її, аби 
не крутила хлопцеві голови даремно, але вона не перервала по тому своїх 
візит до Богатировичів.

В дальшім розвої акції відіграє важну ролю весілля сусідки Яна 
Ельжусі Богатировичівни з шляхтичем з іншої околиці — Ясмонтом. 
На весілля се прибуває Юстина з Мартою, прибуває Витольд і перша 
приклонниця проповідуваних ним ідей молоденька Кирлівна. Се мовби 

1 Любити — се бути непевним щодо другого й до себе самого, се — бачити, що тебе 
раз по раз то зневажають, то притягають до себе.

няву, де, мов фантоми, засмучені, надломані, блукали молоді сили її тіла 
й духу...” “Ким була вона? Яке було її місце й значіння посеред тих, що з 
ними упливало її життя? О! натурально, сказано то їй вже, і сама вона 
то признавала: була вона не знати ким!”

Товариство се, де вона була осуджена бути “нічим”, розуміється, осто-
гидло їй до болю, а ніякої мети, ніякого інтересу не знаходила вона в сім житті. 
В будучності стояла перед нею перспектива стати другим екземпляром 
холери — Марти, як та її страхала.

VI
Така сцена і дієві люди. Акція п’єси не визначається особливо зложе-

ністю.
Повість починається поворотом Юстини разом з Мартою в свято 

з костелу до двору пішки, між полями, на початку літа. Дві стрічі трапи-
лися тут їм: до Корчинського двору перегнали їх фаетоном двоє сусідів — 
славнозвісний пан Ружиц в товаристві бідного шляхтича Кирла, старого 
трутня, що зложивши господарство з клопотами про родину на плечі жінки, 
неустанно кружив по сусідніх домах панських, і спеціально був великим 
приклонником пані Бенедиктової. За фаетоном нагнав їх віз сільський, 
переповнений дівчатами з Богатировичівської околиці, а поганяв Ян Бога-
тирович, братанич Анзельма, сильний і гарний парубок, з ясним, як золото, 
волоссям. Ті стрічі не минули дурно. Юстина впала в око Ружицу, і сей 
пережитий морфініст заінтересувався нею, скільки ще ставало в нього 
взагалі сили чимсь інтересуватись. Розуміється, для нього то не була від-
повідна пара: по з’їденім мільйоні в нього ще зістався гарний маєток, великі 
конекси, а вона, як знаємо, була “нічим”, і він, інтересуючись нею, ніяких 
серйозних замірів ще до неї не мав. Але його кузина Кирлова, жалуючи 
свого доброго, хоч і непорядного кузена, не на жарт ухопилася за думку, 
що женячка з такою гарною, доброю, розумною дівчиною, як Юстина, 
могла б ще вирятувати його.

Він був не одиноким аспірантом. Жиґмунт Корчинський, що вже вспів 
цілком скучити[ся] своєю жінкою, і ще більше — життям на селі, почув 
наново сильний афект до колишньої своєї симпатії. На іменинах пані Бене-
диктової (се був одинокий день, коли Бенедикт, отрусивши з себе щоденні 
гризоти господарські, уряджував рік річно гучний бенкет для сусідів) 
освідчився він до неї, але для Юстини те освідчення не могло бути нічим, 
як тільки образою, і вона рішучо відперла залицяння кузена. А по тій від-
праві чекав її з якимись освідченнями, яких вона не розібрала докладно, 
але відчула нове почуття урази — пан Ружиц.

Кинувши гучне товариство, вийшла вона між укриті недозрілим житом 
поля, і тут спіткала знову того гарного парубчака з околиці — Яна Бога-
тировича. Вона знала сю родину з оповідань тітки Марти, але не відала, 
що той Ян від якогось часу очима стежить її всюди.
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“Панночка і знати того не може, що я на неї часом дивлюся, і різні 
думки приходять мені в голову. Сонце малої пташини не бачить, а, одначе, 
вона починає співати, як воно зійде, і ніхто їй того не зможе заборонити, 
бо хоч вона живе в низенькому кущі, але має свою пісню і свою волю!..”

Ян відважився тепер, при тій стрічі, заговорити до неї, а проводжаючи 
до двору, запросити й до своєї загороди, де мешкав з стриєм та нерідною 
сестрою. Анзельм прийняв її чемно, але без охоти: по тих нещасливих мріях 
і пробах братерства з панами він дізнав такого розчарування, що не мали 
для нього ніякої приємності зносини з панами з Корчинського двору. Але 
Юстина не зважала на те і, довідавшись, що обидва Богатировичі вибира-
ються на могилу Яна й Цецилії, де поновляли монумент, упрошується з ними. 
Тут і чує вона оповідання про ту легендарну пару, що вже його оповів я.

Ми можемо собі представити, як мусив вплинути на сю енергічну й щиру 
дівчину контраст між бездільністню й фальшою остогидлих для неї панських 
кругів та простою, натуральною поезією хліборобського життя, контраст 
в її положенні, що була нічим там, а тут з’являлася сонцем, до якого з любов’ю 
й вірою оберталося щире й не замазане серце парубоче; контраст між тою 
любов’ю, про яку оповідав самотній монумент над мовчазними берегами 
Неману, і тими освідченнями, які підносили їй ті паничі, “що з такими дівчатами 
романсують, але не женяться майже ніколи”, і їх любов могла бути схарактери-
зована тими віршами, що прочитала Юстина в присланій їй Жиґмунтом книжці 
Мюссе — колись їх улюбленого поета:

Aimer, c’est douter d’un autre et de soi-même,
C’ect se voir tour à tour dédaigné et trahi...1

Ся візита, можна сказати, порішила її долю. Коли трохи пізніше по ній 
Жиґмунт прислав Юстині ту книжку Мюссе й листи, “пробуючи воскресити 
давню Юстинку”, вистачило спогаду про Янка Богатировича, про Яна 
й Цецилію, аби відігнати сю спокусу.

Під час жнив Юстина вибралася знову до околиці, а здибавши Янкову 
мати, що, бувши за іншим чоловіком, прийшла в поміч на синове господар-
ство, попросила її навчити жати, і жала з ними потім, а при іншій нагоді 
брала науку, як молоти жорнами, і т. ін. Чи здавала собі ясно справу з того, 
куди зайде вона сією дорогою? Досить, що Марта перестерігала її, аби 
не крутила хлопцеві голови даремно, але вона не перервала по тому своїх 
візит до Богатировичів.

В дальшім розвої акції відіграє важну ролю весілля сусідки Яна 
Ельжусі Богатировичівни з шляхтичем з іншої околиці — Ясмонтом. 
На весілля се прибуває Юстина з Мартою, прибуває Витольд і перша 
приклонниця проповідуваних ним ідей молоденька Кирлівна. Се мовби 

1 Любити — се бути непевним щодо другого й до себе самого, се — бачити, що тебе 
раз по раз то зневажають, то притягають до себе.

няву, де, мов фантоми, засмучені, надломані, блукали молоді сили її тіла 
й духу...” “Ким була вона? Яке було її місце й значіння посеред тих, що з 
ними упливало її життя? О! натурально, сказано то їй вже, і сама вона 
то признавала: була вона не знати ким!”

Товариство се, де вона була осуджена бути “нічим”, розуміється, осто-
гидло їй до болю, а ніякої мети, ніякого інтересу не знаходила вона в сім житті. 
В будучності стояла перед нею перспектива стати другим екземпляром 
холери — Марти, як та її страхала.

VI
Така сцена і дієві люди. Акція п’єси не визначається особливо зложе-

ністю.
Повість починається поворотом Юстини разом з Мартою в свято 

з костелу до двору пішки, між полями, на початку літа. Дві стрічі трапи-
лися тут їм: до Корчинського двору перегнали їх фаетоном двоє сусідів — 
славнозвісний пан Ружиц в товаристві бідного шляхтича Кирла, старого 
трутня, що зложивши господарство з клопотами про родину на плечі жінки, 
неустанно кружив по сусідніх домах панських, і спеціально був великим 
приклонником пані Бенедиктової. За фаетоном нагнав їх віз сільський, 
переповнений дівчатами з Богатировичівської околиці, а поганяв Ян Бога-
тирович, братанич Анзельма, сильний і гарний парубок, з ясним, як золото, 
волоссям. Ті стрічі не минули дурно. Юстина впала в око Ружицу, і сей 
пережитий морфініст заінтересувався нею, скільки ще ставало в нього 
взагалі сили чимсь інтересуватись. Розуміється, для нього то не була від-
повідна пара: по з’їденім мільйоні в нього ще зістався гарний маєток, великі 
конекси, а вона, як знаємо, була “нічим”, і він, інтересуючись нею, ніяких 
серйозних замірів ще до неї не мав. Але його кузина Кирлова, жалуючи 
свого доброго, хоч і непорядного кузена, не на жарт ухопилася за думку, 
що женячка з такою гарною, доброю, розумною дівчиною, як Юстина, 
могла б ще вирятувати його.

Він був не одиноким аспірантом. Жиґмунт Корчинський, що вже вспів 
цілком скучити[ся] своєю жінкою, і ще більше — життям на селі, почув 
наново сильний афект до колишньої своєї симпатії. На іменинах пані Бене-
диктової (се був одинокий день, коли Бенедикт, отрусивши з себе щоденні 
гризоти господарські, уряджував рік річно гучний бенкет для сусідів) 
освідчився він до неї, але для Юстини те освідчення не могло бути нічим, 
як тільки образою, і вона рішучо відперла залицяння кузена. А по тій від-
праві чекав її з якимись освідченнями, яких вона не розібрала докладно, 
але відчула нове почуття урази — пан Ружиц.

Кинувши гучне товариство, вийшла вона між укриті недозрілим житом 
поля, і тут спіткала знову того гарного парубчака з околиці — Яна Бога-
тировича. Вона знала сю родину з оповідань тітки Марти, але не відала, 
що той Ян від якогось часу очима стежить її всюди.
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“В таких амфібіях, як наша Юстина, кохатися можна дуже, але жени-
тися з ними неможливо”.

— Амфібії! — крикнула Кирлова. — Женщину прирівнювати до жаби!..
— Натурально, — перервав Ружиц. — Сама подумай: благородна 

(urodzonа) і неблагородна, вихована й невихована, бідна й небідна... Одно 
слово — не знати хто...

Але ідея, що здалася йому на перший раз такою дикою, з часом стала 
виглядати інакше, розуміється, не без впливу й Кирлової, до якої мав він 
щиру повагу й прив’язання.

Для Юстини то не було цілковитою тайною; могла вона то помітити і з 
переміни в відносинах до неї декого з сусід і домашніх навіть. Бідна своячка, 
“не знати хто” має стати панею Ружицовою! Хто міг би сподіятися для неї 
такої блискучої партії”! Але що ніхто не адресувався до неї в сій справі без-
посередньо, то не мала вона й нагоди свої погляди на сю справу висловити; 
могла хіба про себе повторяти прислів’я Янкової матері: Wy wiecie jedno, 
a ja drugie [Ви знаєте своє, а я — своє]...

Доперва кілька днів по тім славнім весіллі Ельжусі прибула, кажу, сваха — 
пані Кирлова, велика симпатія Юстинина, з своїм чоловіком і дітьми, 
вертаючись з гостини в Ружица, і в повнім зборі родини Корчинських 
переказала Юстині освідчення Ружица.

Розуміється, відповідь згори можна було знати — її поспішила висловити 
в імені Юстини пані Бенедиктова, а Кирло завчасу заявив свою покірність 
“будучій пані Ружицовій”, але яке було зачудування, коли Юстина, подяку-
вавши, заявила, що не може того освідчення прийняти, бо від учорашнього 
дня заручена — з ким? — з Яном Богатировичом. Розуміється, стався 
страшенний заколот. Вправді Бенедикт не дуже трагічно се прийняв; а спи-
тавши Юстину, чи не буде її праця затяжкою й чи не буде для неї прикрою 
різниця в освіті, він зауважив:

— Ви молоді всі тепер в одну дудку граєте! Але, — додав, — маєте 
правду за собою, нема що казати! Маєте правду.

Витольд ентузіастично повітав замір Юстини, а й Кирлова, хоч жалу-
вала кузина, не знайшла слова осуду для заміру Юстини:

— Коли розгосподарюєшся вже в своїй хаті, — потиху промовила 
вона, — віддам до тебе мою Рузю (другу дочку)... до твоєї хати віддам, 
щоб була тобі помічницею й ученицею та училася власними руками робити 
коло землі й привикала. — І крізь сльози усміхаючись, додала: — А, може, 
з часом знайдеш і для неї, як для себе знайшла, якогось гарного й чесного 
хлопця.

Марта також заявила охоту переїхати з Юстиною до Богатировичів, 
уважаючи себе безпотрібною в Корчинському дворі; але запевнення Бене-
дикта, що нею ще той дім і держиться, утішило й спинило її. І по тій мові 
Бенедикт з Юстиною пішли разом в гостину до Богатировичів.

поновляються так немилосердно колись перервані зносини Богатирови-
чівської околиці з т. зв. інтелігенцією. По довгих роках Анзельм ходив 
з Мартою, показуючи їй своє господарство. Юстина з Яном тішилися 
першим розцвітом свого кохання, в якім ледве ще собі признавалися; того 
щастя не порушила незручна авантюра, зроблена найбагатшою “актор-
кою” (дідичкою) околиці панною Домунтівною, що сподівалася колись 
мати Яна своїм женихом і тепер завистно дивилася на його відносини 
до Юстини; джентльменське поводження Яна, що вигородив нещасливу 
панну перед публікою, залагодило справу. Інша роля випала Витольдові: 
під час весілля дізналася околиця, що їх процес з Бенедиктом за суперечні 
ґрунти, в який вложили вони стільки грошей, програний безповоротно, 
і ще Корчинському признано значну суму коштів судових; учасникам 
процесу се грозило цілковитою руїною. Вони звернулися до Витольда 
і просили бути його посередником між ними та Корчинським.

Пройшла бурхлива сцена між батьком та сином. То було по довгім 
відчуженні після попередньої суперечки. Витольд застав батька серед 
вражінь від нового листа середнього брата, що зістав російським сенато-
ром; колись в такій самій ситуації вирятувала його любов до сина й надія 
на нього — і от знову він приходить до нього, але зі скаргами і доріканнями 
людей, що з ними він став ворогом, замість стати провідником та другом. 
Ані гарячі поклики, ані широкі теорії не здолали пробити муру, який утво-
рився між батьком і сином: Бенедикт з гіркою іронією й погордою приймав 
все те, і Витольд з розпуки береться за рушницю, не хотячи прожити тієї 
останньої проби примирення з батьком. Та ся трагічна хвиля розбила кригу 
на серці старого. “Поворотна хвиля” колишніх ідеалів захопила й понесла 
його; міцне зворушення скинуло з його душі роками зібрану шкаралупу. 
Справа з Богатировичами була залагоджена: Бенедикт вирікся судових 
коштів. Спільно з сином цілий день укладав він плани господарства наново, 
з новими задачами, а ввечері разом поїхали до бору на могилу Андрія, 
що його й імені довгими роками не згадував Бенедикт, перестрашений 
сучасними обставинами, загребаний господарськими гризотами.

Тим часом наближалася до розв’язки й історія Юстини. Історія з Жиґ-
мунтом була полагоджена; по нещасливім листі з томом Мюссе він ще раз 
приїздив до неї, але, вернувшись не з більшим поспіхом додому, постановив 
виїхати доконче за границю і умовляв мати, аби спродала маєток і разом 
з ним перенеслася до більш цікавих і поетичних країв. Для його матері 
се було ударом: перед нею вперше цілковито голим виглянув безкраїй егоїзм 
сина й його цілковита нездатність ні до якої громадської користі, але вона 
не здалася.

За Жиґмунтом прибула до Юстини вже формально сваха від Ружица. 
Він противився спочатку намовам своєї кузинки, прийняв їх зо сміхом: взяти 
за себе дівчину з кулявою фанцузчиною і з диваком татком на придачу.
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“В таких амфібіях, як наша Юстина, кохатися можна дуже, але жени-
тися з ними неможливо”.

— Амфібії! — крикнула Кирлова. — Женщину прирівнювати до жаби!..
— Натурально, — перервав Ружиц. — Сама подумай: благородна 

(urodzonа) і неблагородна, вихована й невихована, бідна й небідна... Одно 
слово — не знати хто...

Але ідея, що здалася йому на перший раз такою дикою, з часом стала 
виглядати інакше, розуміється, не без впливу й Кирлової, до якої мав він 
щиру повагу й прив’язання.

Для Юстини то не було цілковитою тайною; могла вона то помітити і з 
переміни в відносинах до неї декого з сусід і домашніх навіть. Бідна своячка, 
“не знати хто” має стати панею Ружицовою! Хто міг би сподіятися для неї 
такої блискучої партії”! Але що ніхто не адресувався до неї в сій справі без-
посередньо, то не мала вона й нагоди свої погляди на сю справу висловити; 
могла хіба про себе повторяти прислів’я Янкової матері: Wy wiecie jedno, 
a ja drugie [Ви знаєте своє, а я — своє]...

Доперва кілька днів по тім славнім весіллі Ельжусі прибула, кажу, сваха — 
пані Кирлова, велика симпатія Юстинина, з своїм чоловіком і дітьми, 
вертаючись з гостини в Ружица, і в повнім зборі родини Корчинських 
переказала Юстині освідчення Ружица.

Розуміється, відповідь згори можна було знати — її поспішила висловити 
в імені Юстини пані Бенедиктова, а Кирло завчасу заявив свою покірність 
“будучій пані Ружицовій”, але яке було зачудування, коли Юстина, подяку-
вавши, заявила, що не може того освідчення прийняти, бо від учорашнього 
дня заручена — з ким? — з Яном Богатировичом. Розуміється, стався 
страшенний заколот. Вправді Бенедикт не дуже трагічно се прийняв; а спи-
тавши Юстину, чи не буде її праця затяжкою й чи не буде для неї прикрою 
різниця в освіті, він зауважив:

— Ви молоді всі тепер в одну дудку граєте! Але, — додав, — маєте 
правду за собою, нема що казати! Маєте правду.

Витольд ентузіастично повітав замір Юстини, а й Кирлова, хоч жалу-
вала кузина, не знайшла слова осуду для заміру Юстини:

— Коли розгосподарюєшся вже в своїй хаті, — потиху промовила 
вона, — віддам до тебе мою Рузю (другу дочку)... до твоєї хати віддам, 
щоб була тобі помічницею й ученицею та училася власними руками робити 
коло землі й привикала. — І крізь сльози усміхаючись, додала: — А, може, 
з часом знайдеш і для неї, як для себе знайшла, якогось гарного й чесного 
хлопця.

Марта також заявила охоту переїхати з Юстиною до Богатировичів, 
уважаючи себе безпотрібною в Корчинському дворі; але запевнення Бене-
дикта, що нею ще той дім і держиться, утішило й спинило її. І по тій мові 
Бенедикт з Юстиною пішли разом в гостину до Богатировичів.

поновляються так немилосердно колись перервані зносини Богатирови-
чівської околиці з т. зв. інтелігенцією. По довгих роках Анзельм ходив 
з Мартою, показуючи їй своє господарство. Юстина з Яном тішилися 
першим розцвітом свого кохання, в якім ледве ще собі признавалися; того 
щастя не порушила незручна авантюра, зроблена найбагатшою “актор-
кою” (дідичкою) околиці панною Домунтівною, що сподівалася колись 
мати Яна своїм женихом і тепер завистно дивилася на його відносини 
до Юстини; джентльменське поводження Яна, що вигородив нещасливу 
панну перед публікою, залагодило справу. Інша роля випала Витольдові: 
під час весілля дізналася околиця, що їх процес з Бенедиктом за суперечні 
ґрунти, в який вложили вони стільки грошей, програний безповоротно, 
і ще Корчинському признано значну суму коштів судових; учасникам 
процесу се грозило цілковитою руїною. Вони звернулися до Витольда 
і просили бути його посередником між ними та Корчинським.

Пройшла бурхлива сцена між батьком та сином. То було по довгім 
відчуженні після попередньої суперечки. Витольд застав батька серед 
вражінь від нового листа середнього брата, що зістав російським сенато-
ром; колись в такій самій ситуації вирятувала його любов до сина й надія 
на нього — і от знову він приходить до нього, але зі скаргами і доріканнями 
людей, що з ними він став ворогом, замість стати провідником та другом. 
Ані гарячі поклики, ані широкі теорії не здолали пробити муру, який утво-
рився між батьком і сином: Бенедикт з гіркою іронією й погордою приймав 
все те, і Витольд з розпуки береться за рушницю, не хотячи прожити тієї 
останньої проби примирення з батьком. Та ся трагічна хвиля розбила кригу 
на серці старого. “Поворотна хвиля” колишніх ідеалів захопила й понесла 
його; міцне зворушення скинуло з його душі роками зібрану шкаралупу. 
Справа з Богатировичами була залагоджена: Бенедикт вирікся судових 
коштів. Спільно з сином цілий день укладав він плани господарства наново, 
з новими задачами, а ввечері разом поїхали до бору на могилу Андрія, 
що його й імені довгими роками не згадував Бенедикт, перестрашений 
сучасними обставинами, загребаний господарськими гризотами.

Тим часом наближалася до розв’язки й історія Юстини. Історія з Жиґ-
мунтом була полагоджена; по нещасливім листі з томом Мюссе він ще раз 
приїздив до неї, але, вернувшись не з більшим поспіхом додому, постановив 
виїхати доконче за границю і умовляв мати, аби спродала маєток і разом 
з ним перенеслася до більш цікавих і поетичних країв. Для його матері 
се було ударом: перед нею вперше цілковито голим виглянув безкраїй егоїзм 
сина й його цілковита нездатність ні до якої громадської користі, але вона 
не здалася.

За Жиґмунтом прибула до Юстини вже формально сваха від Ружица. 
Він противився спочатку намовам своєї кузинки, прийняв їх зо сміхом: взяти 
за себе дівчину з кулявою фанцузчиною і з диваком татком на придачу.
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— З яким же щастям внесу я його між них!... О! З яким щастям буду 
я держати над ними мій убогий світоч, аби їм трошки видніше, ясніше, 
веселіше було!..

Тут є певний ідейний елемент, як бачимо, але слабонький. Справа 
передовсім полягає на ґрунті безпосереднім, на любові і на певній, цілком 
благородній амбіції — ліпше бути сонцем для малої загороди, ніж скніти 
в панських кругах і наводити своєю французчиною спазми на високородних 
тіток п. Ружица (як він колись казав).

Але з таким мотивуванням факт сей тратить багато з свого ідейного, 
громадського значіння. Та й для Юстини, може, було б ліпше, якби громад-
ського елементу було більше в ній і її поступованні. Дорога, якою вона пішла, 
не рожами постелена, і легше було жити Яну й Цецилії серед неманського 
бору, ніж в такій Богатировичівській околиці, із панськими сусідами наоколо. 
Ми віримо з Юстиною, що те сонце любові її ніколи не згасне, але, може, 
до помочі здалися інші мотиви, особливо при певній ріжниці інтелігенції.

І Юстина, і автор беруть собі ту ріжницю трохи легко: а ми знаємо, 
що вона головно становить камінь, де розбиваються такі супружества людей 
з різних верств. Юстина заспокоює, що вона ані вчена, ані артистка, і взагалі 
не вивищується значно над рівнем свого чоловіка. Хто зна — чи власне 
се добре. Чи не легше було б, якби Юстина була надзвичайно інтелігент-
ною людиною, щоб могла більше в собі світу мати й для себе, й для свого 
родинного круга. Для нього — бо то здалося б для піднесення інтелігенції, 
для себе — бо власне треба дуже значної інтелігенції, аби покопати ті межі 
й загороди, що поробили людські руки між людьми. Несвідомо для себе 
кожда середня людина з т. зв. інтелігенції тягає за собою певний багаж 
призвичаєнь, поглядів, забобонів, які власне найбільше утруднюють збли-
ження людей ріжних верств або груп. Чи позбудеться його Юстина? Чи не 
перешкоджатиме він їй?

Ми зичимо їй того, ми кличемо їй: Будь щаслива, аби ніколи не жалу-
вала того, що лишила. Але для безпечності, може, ще здалося б не одно.

Наче щоб полегшити той крок Юстини, автор переводить її не в сферу 
народну, а в сферу околичної шляхти, здрібнілої, але все-таки колись нобіліто-
ваної, що ставить себе без порівняння вище від селянства, претендує на панську 
політуру й едукацію, і силкується як можна наблизитися до панського життя.

Автор задивляється на сю людність симпатично.
“Було то селянство, але селянство, що ніколи не несло страшного тягару 

примусової праці, ані не припадало до землі лицем перед пекельною сра-
мотою кари на тілі. То було селянство, але селянство, що за ним з далекої 
минулості ясніло сонце людських прав і гідності, і досі стлало йому по дорозі 
життя зблідніле, але не згасле проміння. Було то селянство, пристрасно, 
неповздержно, до гризливих сварок, аж до переступу часом жадне тієї землі, 
що подібно до крота копало тихенько й смиренно, але селянство, злучене 

VII
Ся чудесна історія про панну з високого двору, що вийшла за загородника, 

становить, як я вже сказав, центральний образ в повісті. Вона змальована 
на прекрасному тлі картини гарної наднеманської околиці, перевита уривками 
пісень, оповита покровом поезії. Від неї віє чаром молодості, любові, щирості... 
Се якби прекрасне видіння, Маргарита за прялкою*, показане засушеному 
в теоретичних рефлексіях сучасному інтелігенту. І читач хоче вірити в сю пое-
тичну ілюзію, боїться розвіяти її цупким доторкненням рефлексії...

Автор зробив все можливе, аби надати ілюзію правдивості оповіда-
ній тут історії. Він усунув які-небудь теоретичні, принципіальні мотиви 
з поступовання Юстини. Добре зробив, бо в правдивість існування, в мож-
ливість навіть їх у Юстини занадто трудно було б увірити. Головним стиму-
лом є любов. Прекрасна двадцятичотирилітня дівчина полюбила гарного, 
не покаліченого тяжкою хліборобською працею парубка з села. Ріжниця між 
ними можливо зменшена: вона — бідна панна, “не знати хто”, призначена 
на ролю господині в високому дворі, він — не простий хлоп, а потомок 
шляхетського роду, властитель і спадчик якихось 20 моргів ґрунту, людина 
з претензіями на існування ліпше від робочої худоби. В особі Марти бачила 
Юстина, що її жде, коли схоче триматися панського круга. Освідчення 
Жиґмунта не можуть іти в рахубу — оженитися з “такою” дівчиною він 
не міг, а пізніше був жонатий, значить, не міг дати їй імені й становища. 
Морфініст Ружиц з предложенням руки й серця прийшов вже по тому, 
як любов Юстини з Яном вияснилася і опанувала обох. Кажучи словами 
Бенедикта Корчинського:

“Ті всі чуда, таємничості, загадки не мають ані за гріш значіння! Подо-
балася паничеві чесна й гарна дівчина — дивне чудо! Дівчина закохалася 
в гарнім і, може, чеснім хлопці — теж таємничість і загадка! То не варто 
й фунта вичісок... В тім то важне, моя дитино, що, може, не знаєш добре 
того життя, в яке пускаєшся...”

Але вона вже придивилася, і воно, з своєю працею, не виглядало так 
страшно... В панськім дворі “брак праці власне було віддавна отрутою 
й соромом” для неї. А при тім вона переставала бути нічим і ставала всім 
на тім малім клаптику землі, і ще до того їй світило сонце любові.

Відповідаючи на запитання Бенедикта про ріжницю інтелігенції, вона каже:
— Нема її; хто б таку невідповідність знайшов, судив би поверхово. 

Я не вчена, ані артистка; жадних надзвичайних здібностей або талантів 
не маю, і лише стільки маю розуму, щоб то знати. З того, що вмію, без 
вагання й жалю відкину дрібниці, що ані мені, ані, як мені здається, нікому 
не принесли б жадної користі. А коли добутого з твоєї ласки, вую, світла 
в мене ще трошки більше, ніж він... ніж вони мають...

Заворушення перервало голос її, але з піднесеним і проясненим чолом 
вона закінчила:
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— З яким же щастям внесу я його між них!... О! З яким щастям буду 
я держати над ними мій убогий світоч, аби їм трошки видніше, ясніше, 
веселіше було!..

Тут є певний ідейний елемент, як бачимо, але слабонький. Справа 
передовсім полягає на ґрунті безпосереднім, на любові і на певній, цілком 
благородній амбіції — ліпше бути сонцем для малої загороди, ніж скніти 
в панських кругах і наводити своєю французчиною спазми на високородних 
тіток п. Ружица (як він колись казав).

Але з таким мотивуванням факт сей тратить багато з свого ідейного, 
громадського значіння. Та й для Юстини, може, було б ліпше, якби громад-
ського елементу було більше в ній і її поступованні. Дорога, якою вона пішла, 
не рожами постелена, і легше було жити Яну й Цецилії серед неманського 
бору, ніж в такій Богатировичівській околиці, із панськими сусідами наоколо. 
Ми віримо з Юстиною, що те сонце любові її ніколи не згасне, але, може, 
до помочі здалися інші мотиви, особливо при певній ріжниці інтелігенції.

І Юстина, і автор беруть собі ту ріжницю трохи легко: а ми знаємо, 
що вона головно становить камінь, де розбиваються такі супружества людей 
з різних верств. Юстина заспокоює, що вона ані вчена, ані артистка, і взагалі 
не вивищується значно над рівнем свого чоловіка. Хто зна — чи власне 
се добре. Чи не легше було б, якби Юстина була надзвичайно інтелігент-
ною людиною, щоб могла більше в собі світу мати й для себе, й для свого 
родинного круга. Для нього — бо то здалося б для піднесення інтелігенції, 
для себе — бо власне треба дуже значної інтелігенції, аби покопати ті межі 
й загороди, що поробили людські руки між людьми. Несвідомо для себе 
кожда середня людина з т. зв. інтелігенції тягає за собою певний багаж 
призвичаєнь, поглядів, забобонів, які власне найбільше утруднюють збли-
ження людей ріжних верств або груп. Чи позбудеться його Юстина? Чи не 
перешкоджатиме він їй?

Ми зичимо їй того, ми кличемо їй: Будь щаслива, аби ніколи не жалу-
вала того, що лишила. Але для безпечності, може, ще здалося б не одно.

Наче щоб полегшити той крок Юстини, автор переводить її не в сферу 
народну, а в сферу околичної шляхти, здрібнілої, але все-таки колись нобіліто-
ваної, що ставить себе без порівняння вище від селянства, претендує на панську 
політуру й едукацію, і силкується як можна наблизитися до панського життя.

Автор задивляється на сю людність симпатично.
“Було то селянство, але селянство, що ніколи не несло страшного тягару 

примусової праці, ані не припадало до землі лицем перед пекельною сра-
мотою кари на тілі. То було селянство, але селянство, що за ним з далекої 
минулості ясніло сонце людських прав і гідності, і досі стлало йому по дорозі 
життя зблідніле, але не згасле проміння. Було то селянство, пристрасно, 
неповздержно, до гризливих сварок, аж до переступу часом жадне тієї землі, 
що подібно до крота копало тихенько й смиренно, але селянство, злучене 

VII
Ся чудесна історія про панну з високого двору, що вийшла за загородника, 

становить, як я вже сказав, центральний образ в повісті. Вона змальована 
на прекрасному тлі картини гарної наднеманської околиці, перевита уривками 
пісень, оповита покровом поезії. Від неї віє чаром молодості, любові, щирості... 
Се якби прекрасне видіння, Маргарита за прялкою*, показане засушеному 
в теоретичних рефлексіях сучасному інтелігенту. І читач хоче вірити в сю пое-
тичну ілюзію, боїться розвіяти її цупким доторкненням рефлексії...

Автор зробив все можливе, аби надати ілюзію правдивості оповіда-
ній тут історії. Він усунув які-небудь теоретичні, принципіальні мотиви 
з поступовання Юстини. Добре зробив, бо в правдивість існування, в мож-
ливість навіть їх у Юстини занадто трудно було б увірити. Головним стиму-
лом є любов. Прекрасна двадцятичотирилітня дівчина полюбила гарного, 
не покаліченого тяжкою хліборобською працею парубка з села. Ріжниця між 
ними можливо зменшена: вона — бідна панна, “не знати хто”, призначена 
на ролю господині в високому дворі, він — не простий хлоп, а потомок 
шляхетського роду, властитель і спадчик якихось 20 моргів ґрунту, людина 
з претензіями на існування ліпше від робочої худоби. В особі Марти бачила 
Юстина, що її жде, коли схоче триматися панського круга. Освідчення 
Жиґмунта не можуть іти в рахубу — оженитися з “такою” дівчиною він 
не міг, а пізніше був жонатий, значить, не міг дати їй імені й становища. 
Морфініст Ружиц з предложенням руки й серця прийшов вже по тому, 
як любов Юстини з Яном вияснилася і опанувала обох. Кажучи словами 
Бенедикта Корчинського:

“Ті всі чуда, таємничості, загадки не мають ані за гріш значіння! Подо-
балася паничеві чесна й гарна дівчина — дивне чудо! Дівчина закохалася 
в гарнім і, може, чеснім хлопці — теж таємничість і загадка! То не варто 
й фунта вичісок... В тім то важне, моя дитино, що, може, не знаєш добре 
того життя, в яке пускаєшся...”

Але вона вже придивилася, і воно, з своєю працею, не виглядало так 
страшно... В панськім дворі “брак праці власне було віддавна отрутою 
й соромом” для неї. А при тім вона переставала бути нічим і ставала всім 
на тім малім клаптику землі, і ще до того їй світило сонце любові.

Відповідаючи на запитання Бенедикта про ріжницю інтелігенції, вона каже:
— Нема її; хто б таку невідповідність знайшов, судив би поверхово. 

Я не вчена, ані артистка; жадних надзвичайних здібностей або талантів 
не маю, і лише стільки маю розуму, щоб то знати. З того, що вмію, без 
вагання й жалю відкину дрібниці, що ані мені, ані, як мені здається, нікому 
не принесли б жадної користі. А коли добутого з твоєї ласки, вую, світла 
в мене ще трошки більше, ніж він... ніж вони мають...

Заворушення перервало голос її, але з піднесеним і проясненим чолом 
вона закінчила:
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Все се наївно, цікаво, але воно далеко понижає сю шляхту в порівнянні 
з селянином перед нами; і скільки перехід улегшений для Юстини, стільки 
знову повість програє на ідейнім інтересі.

Щодо укладу її можна зауважити ще, що плани нових відносин між 
інтелігенцією й селянством ледве зарисовані натяками. Нова інтеліген-
ція ще ледве в зав’язках. Витольд при всій симпатичності — ще дитина, 
що говорить вивченими з книжок фразами, як зауважав автор, говорить 
ще гучно й риторично. Взагалі він змальований не конче дбало, і його роля 
апостола перед маленькою Кирлівною викликає вражіння дитячих забавок. 
Будем сподіватись, що з тих дітей будуть люди, яких треба!..

Може б, бажали ми й того, щоб Ян Богатирович був змальований 
трохи більш виразними фарбами. А то в його мові забагато солодечі, трохи 
сантиментальності, і автор більш звернув уваги на його гарну фігуру, ніж 
на його духову природу.

Можна б було обмежити ролю інших фігур; забагато місця дано Жиґ-
мунту. Ми розуміємо гадку автора. Він хотів і в ряді фігур представити 
нам, до чого приводить відірваність від землі й народу, і наводить цілий 
ряд таких калік, як Жиґмунт, Ружиц, шваґер Бенедикта Даржецький, 
жінка Бенедикта, Кирло, Оржельський навіть. Навіть благородніші фігури, 
як Бенедикт, Андрієва, тратять на тому й терплять, що не вміють відпо-
відно урядити своїх відносин до народу й землі. Але, повторяю, при тім 
всім Жиґмунту надано занадто багато місця, — більше, ніж того вимагала 
та антитеза і вияснення особи Юстини.

Задовгі часом бувають картини природи; є деякі неконсеквенції в харак-
теристиці (напр., сестри Яна Антольки), є дещо упущено з причин цензур-
них, очевидно. А з всім тим повість дає надзвичайно гарне і миле вражіння 
своєю поетичністю, своєю гуманною тенденцією, нарешті — ріжнорідністю 
своїх осіб, тією стичністю світу панського з світом околичним.

VIII
В повісті “Nad Niemnem” ми бачимо, як в панських кругах доперва 

зав’язуються якісь поступові напрями, народолюбні заміри, змагання до збли-
ження з ним і подвигнення культурного й економічного. Се доперва якісь 
загадки, ферменти. В одному горнці кипить і ріжне пережите панське шмаття, 
як Даржецькі, Жиґмунти, Ружици, і люди, що їм належить будучність. Але 
ті мрії, ті плани повинні з часом прийти до реалізації. Як тоді виглядатимуть 
трутні з табору панського й люди з табору народного одні коло одних, як сі 
два світи дивитимуться на себе? Ся гадка, очевидно, дуже зайняла поважну 
авторку, так що вона присвятила їй аж дві повісті. Є се якби варіації одної 
теми, так багато між ними спільного. Се улегшить нам і перегляд їх.

Для повісті “Dwa bieguny” автор вибрав форму оповідання головного 
героя, вже старшого чоловіка, про стрічу, що трапилася йому перед якими 

з тою землею, як з матір’ю, що відчувало удари її живчика і долі у власних 
жилах. Було то селянство обсмалене, прилите буйним потом, з цупкою 
шкірою на лицях і руках, але з поставою вільною й простою, з сильними 
руками й оком, що дивилося хоч на тісний краєвид, але сміливо й жваво”.

На іншому знову місці подає автор таку характеристику того люду 
в уста Яна Богатировича.

“Пияцтва помежи нами нема, ані розпусти жадної, ані злодійства. 
Хату можна хоч на цілий день кинути відчиненою, а ніхто й марного угля 
не вийме з печі. За те кожду грудку землі кождий з горла видер би другому, 
а за найменшу шкоду або образу беруться за чуби або до суду тягнуть. 
А шкода й образа часто трапляються, де ниви перемішані, як горох в мішку, 
а вікно в вікно дивиться”.

Тієї околичної сварливості і амбітності дає кілька сцен і сам автор. 
Почуття власної гідності й певна амбіція, розуміється, ознаки добрі, але 
з ними зв’язана у сієї шляхти пиха шляхетська й пристрасть до панства. 
Правда, Анзельм не раз висловляв, що хлопом бути чи паном — то одна-
ково, аби заховати в собі людський образ; але околиця в дійсності жила 
зовсім іншими поглядами, і автор сам, говорячи про неї, стає на тій же точці.

Оповідаючи про жнива, автор подає образок сварки за пережатий 
хліб між батьком Ельжусі і одним з найбідніших Богатировичів, ожененим 
з селянкою.

— Ото правда! З хамкою оженився, і сам хамом став, а тепер ще й 
батька хоче скалічити! — кричала Ельжуся, а сусіди, між ними й Ян Бога-
тирович, розбороняючи їх, гамовали.

— Сором, Богові кривда! Б’ються, як хами!
А от ще апострофа з весілля, коли з поводу Домунтівни ледве не при-

йшло до бійки: тимчасом як завзятіші жалували, що до того не прийшло, 
а один признавався, що минулої ночі снилося йому, ніби рвав грушки 
з дерева, з чого виводив, що на тім весіллі будуть і ґулі, — спокійніші 
тішились згідним закінченням, доводячи, “що лише хами за всяку вся-
чину за чуби беруться, а для доброї компанії такі галаси, або — борони 
Боже — бійки, зовсім не надаються”.

Сі й подібні апострофи, хоч рідкі, але характерні: вони свідчать, як гли-
боко в околичнім чоловіці сиділо почуття своєї вищості від “хама”. Вкінці, 
автор сам се добре знає і присвятив навіть осібну повість “Шляхетні” (“Веnе 
nаtі”) сьому дрібношляхетському гонору. На чім же полягало се почуття 
вищості — на тій політурі, на тім замилуванні до панства? Автор, розказу-
ючи про найбільшого льва тих околичних верств, межи тими прерогативами, 
якими імпонував своїй братії, згадує, що сусіда одної неділі вступивши 
до нього рано в якійсь справі, застав його в шляфроку. “В шляфроці собі 
сидів, палив люльку на цибуху і гербату пив, як найперший аристократ. 
От як! Чому то іншим таке щастя не засвітить ніколи!”
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інтелігенцією й селянством ледве зарисовані натяками. Нова інтеліген-
ція ще ледве в зав’язках. Витольд при всій симпатичності — ще дитина, 
що говорить вивченими з книжок фразами, як зауважав автор, говорить 
ще гучно й риторично. Взагалі він змальований не конче дбало, і його роля 
апостола перед маленькою Кирлівною викликає вражіння дитячих забавок. 
Будем сподіватись, що з тих дітей будуть люди, яких треба!..

Може б, бажали ми й того, щоб Ян Богатирович був змальований 
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сантиментальності, і автор більш звернув уваги на його гарну фігуру, ніж 
на його духову природу.

Можна б було обмежити ролю інших фігур; забагато місця дано Жиґ-
мунту. Ми розуміємо гадку автора. Він хотів і в ряді фігур представити 
нам, до чого приводить відірваність від землі й народу, і наводить цілий 
ряд таких калік, як Жиґмунт, Ружиц, шваґер Бенедикта Даржецький, 
жінка Бенедикта, Кирло, Оржельський навіть. Навіть благородніші фігури, 
як Бенедикт, Андрієва, тратять на тому й терплять, що не вміють відпо-
відно урядити своїх відносин до народу й землі. Але, повторяю, при тім 
всім Жиґмунту надано занадто багато місця, — більше, ніж того вимагала 
та антитеза і вияснення особи Юстини.

Задовгі часом бувають картини природи; є деякі неконсеквенції в харак-
теристиці (напр., сестри Яна Антольки), є дещо упущено з причин цензур-
них, очевидно. А з всім тим повість дає надзвичайно гарне і миле вражіння 
своєю поетичністю, своєю гуманною тенденцією, нарешті — ріжнорідністю 
своїх осіб, тією стичністю світу панського з світом околичним.
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ження з ним і подвигнення культурного й економічного. Се доперва якісь 
загадки, ферменти. В одному горнці кипить і ріжне пережите панське шмаття, 
як Даржецькі, Жиґмунти, Ружици, і люди, що їм належить будучність. Але 
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трутні з табору панського й люди з табору народного одні коло одних, як сі 
два світи дивитимуться на себе? Ся гадка, очевидно, дуже зайняла поважну 
авторку, так що вона присвятила їй аж дві повісті. Є се якби варіації одної 
теми, так багато між ними спільного. Се улегшить нам і перегляд їх.
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героя, вже старшого чоловіка, про стрічу, що трапилася йому перед якими 
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руками й оком, що дивилося хоч на тісний краєвид, але сміливо й жваво”.

На іншому знову місці подає автор таку характеристику того люду 
в уста Яна Богатировича.

“Пияцтва помежи нами нема, ані розпусти жадної, ані злодійства. 
Хату можна хоч на цілий день кинути відчиненою, а ніхто й марного угля 
не вийме з печі. За те кожду грудку землі кождий з горла видер би другому, 
а за найменшу шкоду або образу беруться за чуби або до суду тягнуть. 
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а вікно в вікно дивиться”.

Тієї околичної сварливості і амбітності дає кілька сцен і сам автор. 
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сидів, палив люльку на цибуху і гербату пив, як найперший аристократ. 
От як! Чому то іншим таке щастя не засвітить ніколи!”
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університету загинув в якійсь політичній катастрофі, далеко від родинного 
дому. Северина опинилась сама, без батьків, властителькою більшої маєт-
ності. Смерть брата трохи не привела її до божевільства, бо любила його 
незвичайно й підлягала його впливу цілковито. Але ся любов дала їй й 
світло путеводне. Вона постановила, що маєток, зіставлений Адасем, має 
послужити до переведення його ідей, є лише депозитом в її руках, і зайня-
лася тими планами за поміччю згаданого Боґурського, дуже талановитого 
економіста, що не міг зайняти катедри з політичних причин в своїх краях і, 
не схотівши іти на чужину, прийняв на себе ролю управителя її маєтності. 
Ідея їх була така: більша маєтність має помогти середнім посідачам пере-
бути тяжкі часи і задержатися при володінні землі (пригадую, що ми маємо 
все ту важну для поляків російських і прусських — ідею задержання землі 
в своїх руках*), а знову сі середні посідачі мали послужити культурними 
матеріалами для селянської людності. Піднесення господарської культури 
й народної освіти в околиці лучилися таким чином в одну мету. Аби дістати 
деякі відомості в сих справах, їде Северина до Варшави і тут попадає серед 
того цивілізованого світу.

Ґрановський стрічає її в салоні своєї кузини (заразом кузини Северини-
ної) Ідальки, серед вибраного товариства, і тут перед ним Северина витворює 
цілий ряд цілком диких речей, — почувши між гістьми ім’я редактора одної 
поступової газети, просить представити її йому; удається до зібраних паничів 
за порадою в справі “усовершення землі й люду”... Розуміється, чекало 
її гірке розчарування, за яке вона помстилася над товариством, заспівавши 
їм на прохання неможливу колискову пісню — з пущі.

Але ся “бушменка” була з високої фамілії, молода, гарна, багата, тож 
не вважаючи на всі екстраваганції, на передпотопову сукню і нецивілізовані 
манери, вона притягла до себе увагу цивілізованих паничів. Ґрановський, 
що доводивсь їй якимсь далеким кузином, особливо зацікавивсь тим ори-
гінальним явищем. Випадок, що він виступив оборонцем тієї “дикої” перед 
посміхом інших панів, звернув і її увагу на нього, а що мешкала в домі 
Ідальки, де Ґрановський був звичайним гостем, легше міг зблизитися 
до неї. Вона й смішила його своїми наївностями, й цікавила, уносила ори-
гінальністю й свіжістю своєї натури. Се вражіння він сам означив пізніше, 
сказавши, що по тих дивоглядних екземплярах з пущі зістається “запах 
живиці й туга за небесними шляхами; живиця знову гоїть і розширює легкі, 
а дороги небесні, як то кажуть поети, дороги надії, розтягнені над темною 
просторонею, аби люди не вірили, що темнота буде вічно тривати, й мали 
відвагу жити до ранку”.

Розуміється, — всі ті ідеї, що їми вона жила й дихала, і без них не могла 
існувати, були для нього лише дивацтвом, “мортифікаціями”, що перешкоджа-
ють чоловіку уживати життя. Але сама її істота, не вважаючи на подражнення 
нервові, яких дізнавав через її непоправну французчину, великі й не досить 
випещені руки, брак шику в манерах і т. ін., все більш будила в ньому чуття 

двадцяти літами. Отже, оповідання се переносить нас в часи значно попе-
редні від акції “Nad Niemnem”, але се не більше, як спосіб представлення. 
Без жадної зміни можна б се переставити о двацять літ пізніше і уважати 
дальшим розвитком ідей, заложених в основу попередньої повісті.

Перед нами виступає панок з варшавського beaux monde’а [вищого 
світу], на ім’я Здзіслав Ґрановський, розуміється, — шляхетно уродже-
ний, заможний і вицивілізований до nec plus ultra [до неможливості]. Він 
мав маєток, де проживав по кілька місяців, не мішаючись нічим в госпо-
дарство, що вів дуже добре його управитель; решта часу упливала почасти 
в Варшаві, почасти в подорожах. Розуміється, якоїсь роботи, затруднення 
не мав він ніякого, бо в тих кругах робота уважається клятвою Божою, 
що лежить ліпше на бідаках і ріжних людях з категорії rien du tout [пов-
них нікчем]. Головним затрудненням пана Ґрановського, як він сам дуже 
дотепно означив, було “ліплення бабок з піску для затикання порожняви, 
через яку налітав інакше до його душі вітер меланхолії”. Для того служили 
відносини приятельські, відносини “близькі і на обопільних послугах оперті 
з найвидатнішими заступницями хореографії й гіпподромії... відносини 
з заступницями найкращого розцвіту цівілізації салонової, найрізнішого роду 
спорти, гаряче уживання музики на фортеп’яні, зачитування поем, аж до 
вивчення їх, навіть — що скажеш — брання ріжних лекцій: гімнастики, 
фехтування, гри на найрідших струментах, найменш розповсюджених мов...” 
При тім смакування штуки в різних родах, знайомість з інтересами дня, 
аби про них — чи то про дарвінізм, чи то про емансипацію жіночу — вміти 
поговорити чи то поважно, чи дотепно, а над всім — наймиліша з усіх при-
ємностей “для чоловіка досить морального і цілком естетичного” — флірт.

З тієї коротенької характеристики вже можна бачити, що то наш старий 
знайомий, і ми можемо з побіжного погляду, не заглубляючись, пізнати 
його — се той же Лєон Плошовський Сенкевича, тільки без репутації 
генія, просто собі — порядний і цивілізований панич.

І от в круг, де повертався сей п. Ґрановський, в товаристві подібних 
до нього вицивілізованих і приємних панів і пань, влазить нараз цілком 
неподібна особа, з породи “бушменів”, позбавлена всякої цивілізації, — 
“дика” панна “з пущі”, в “антиділювіяльнім” убранні і з передпотоповим 
світоглядом.

Звалась вона Северина Здройовська, була молода ще й дуже гарна 
панна, багата властителька, а походила, як ми вже знаємо, “з пущі” і з 
“родини маньяків”. Дід її був наполеонський легіонер*, що доживав свій 
вік в глибині тієї пущі, в мріях про Францію, як про рай, де принципи 
Великої революції*, разом з високою культурою, знищили неволю, нужду 
і все зле; син його Адам вийшов також диваком, що виховував свого сина 
якби якого бідака, разом з його молочним братом Боґурським; сей Адась, 
як оповідано, вийшов екзальтованим хлопцем, перейнятим ідеями про 
громадські обов’язки, працю коло землі й народу, але зараз по укінченні 

68 СТАТТІ, ВИСТУПИ, ПЕРЕДМОВИ, ЗАМІТКИ (Елізи Ожешкової: “Nad Niemnem”, “Dwa bieguny”, “Australczyk”) 69



університету загинув в якійсь політичній катастрофі, далеко від родинного 
дому. Северина опинилась сама, без батьків, властителькою більшої маєт-
ності. Смерть брата трохи не привела її до божевільства, бо любила його 
незвичайно й підлягала його впливу цілковито. Але ся любов дала їй й 
світло путеводне. Вона постановила, що маєток, зіставлений Адасем, має 
послужити до переведення його ідей, є лише депозитом в її руках, і зайня-
лася тими планами за поміччю згаданого Боґурського, дуже талановитого 
економіста, що не міг зайняти катедри з політичних причин в своїх краях і, 
не схотівши іти на чужину, прийняв на себе ролю управителя її маєтності. 
Ідея їх була така: більша маєтність має помогти середнім посідачам пере-
бути тяжкі часи і задержатися при володінні землі (пригадую, що ми маємо 
все ту важну для поляків російських і прусських — ідею задержання землі 
в своїх руках*), а знову сі середні посідачі мали послужити культурними 
матеріалами для селянської людності. Піднесення господарської культури 
й народної освіти в околиці лучилися таким чином в одну мету. Аби дістати 
деякі відомості в сих справах, їде Северина до Варшави і тут попадає серед 
того цивілізованого світу.

Ґрановський стрічає її в салоні своєї кузини (заразом кузини Северини-
ної) Ідальки, серед вибраного товариства, і тут перед ним Северина витворює 
цілий ряд цілком диких речей, — почувши між гістьми ім’я редактора одної 
поступової газети, просить представити її йому; удається до зібраних паничів 
за порадою в справі “усовершення землі й люду”... Розуміється, чекало 
її гірке розчарування, за яке вона помстилася над товариством, заспівавши 
їм на прохання неможливу колискову пісню — з пущі.

Але ся “бушменка” була з високої фамілії, молода, гарна, багата, тож 
не вважаючи на всі екстраваганції, на передпотопову сукню і нецивілізовані 
манери, вона притягла до себе увагу цивілізованих паничів. Ґрановський, 
що доводивсь їй якимсь далеким кузином, особливо зацікавивсь тим ори-
гінальним явищем. Випадок, що він виступив оборонцем тієї “дикої” перед 
посміхом інших панів, звернув і її увагу на нього, а що мешкала в домі 
Ідальки, де Ґрановський був звичайним гостем, легше міг зблизитися 
до неї. Вона й смішила його своїми наївностями, й цікавила, уносила ори-
гінальністю й свіжістю своєї натури. Се вражіння він сам означив пізніше, 
сказавши, що по тих дивоглядних екземплярах з пущі зістається “запах 
живиці й туга за небесними шляхами; живиця знову гоїть і розширює легкі, 
а дороги небесні, як то кажуть поети, дороги надії, розтягнені над темною 
просторонею, аби люди не вірили, що темнота буде вічно тривати, й мали 
відвагу жити до ранку”.

Розуміється, — всі ті ідеї, що їми вона жила й дихала, і без них не могла 
існувати, були для нього лише дивацтвом, “мортифікаціями”, що перешкоджа-
ють чоловіку уживати життя. Але сама її істота, не вважаючи на подражнення 
нервові, яких дізнавав через її непоправну французчину, великі й не досить 
випещені руки, брак шику в манерах і т. ін., все більш будила в ньому чуття 

двадцяти літами. Отже, оповідання се переносить нас в часи значно попе-
редні від акції “Nad Niemnem”, але се не більше, як спосіб представлення. 
Без жадної зміни можна б се переставити о двацять літ пізніше і уважати 
дальшим розвитком ідей, заложених в основу попередньої повісті.

Перед нами виступає панок з варшавського beaux monde’а [вищого 
світу], на ім’я Здзіслав Ґрановський, розуміється, — шляхетно уродже-
ний, заможний і вицивілізований до nec plus ultra [до неможливості]. Він 
мав маєток, де проживав по кілька місяців, не мішаючись нічим в госпо-
дарство, що вів дуже добре його управитель; решта часу упливала почасти 
в Варшаві, почасти в подорожах. Розуміється, якоїсь роботи, затруднення 
не мав він ніякого, бо в тих кругах робота уважається клятвою Божою, 
що лежить ліпше на бідаках і ріжних людях з категорії rien du tout [пов-
них нікчем]. Головним затрудненням пана Ґрановського, як він сам дуже 
дотепно означив, було “ліплення бабок з піску для затикання порожняви, 
через яку налітав інакше до його душі вітер меланхолії”. Для того служили 
відносини приятельські, відносини “близькі і на обопільних послугах оперті 
з найвидатнішими заступницями хореографії й гіпподромії... відносини 
з заступницями найкращого розцвіту цівілізації салонової, найрізнішого роду 
спорти, гаряче уживання музики на фортеп’яні, зачитування поем, аж до 
вивчення їх, навіть — що скажеш — брання ріжних лекцій: гімнастики, 
фехтування, гри на найрідших струментах, найменш розповсюджених мов...” 
При тім смакування штуки в різних родах, знайомість з інтересами дня, 
аби про них — чи то про дарвінізм, чи то про емансипацію жіночу — вміти 
поговорити чи то поважно, чи дотепно, а над всім — наймиліша з усіх при-
ємностей “для чоловіка досить морального і цілком естетичного” — флірт.

З тієї коротенької характеристики вже можна бачити, що то наш старий 
знайомий, і ми можемо з побіжного погляду, не заглубляючись, пізнати 
його — се той же Лєон Плошовський Сенкевича, тільки без репутації 
генія, просто собі — порядний і цивілізований панич.

І от в круг, де повертався сей п. Ґрановський, в товаристві подібних 
до нього вицивілізованих і приємних панів і пань, влазить нараз цілком 
неподібна особа, з породи “бушменів”, позбавлена всякої цивілізації, — 
“дика” панна “з пущі”, в “антиділювіяльнім” убранні і з передпотоповим 
світоглядом.

Звалась вона Северина Здройовська, була молода ще й дуже гарна 
панна, багата властителька, а походила, як ми вже знаємо, “з пущі” і з 
“родини маньяків”. Дід її був наполеонський легіонер*, що доживав свій 
вік в глибині тієї пущі, в мріях про Францію, як про рай, де принципи 
Великої революції*, разом з високою культурою, знищили неволю, нужду 
і все зле; син його Адам вийшов також диваком, що виховував свого сина 
якби якого бідака, разом з його молочним братом Боґурським; сей Адась, 
як оповідано, вийшов екзальтованим хлопцем, перейнятим ідеями про 
громадські обов’язки, працю коло землі й народу, але зараз по укінченні 
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IX
Повість “Dwa bieguny” має мотто з Байронового Каїна: ними уривався 

переклад, що читав Ґрановський Северині:
— Я ангельського роду, чи хочеш стати до мене подібним?
— Бачу твою силу й красу, але ти вказуєш мені речі, що перевищують 

мої сили, хоч і не перевищують мого розуміння.
Се мотто добре характеризує відносини Ґрановського до того ідей-

ного світу, куди його звала Северина. Він помічав в собі не раз двоїстість, 
і тимчасом як один чоловік сміявся з диких фантазій і наївних поглядів своєї 
кузинки, другий хотів впасти перед нею побожно, може, найбільше через 
ту її віру і любов до речей, які були лише — щонайбільше — ляльками 
до гри, предметами до салонової або приятельської балачки для того циві-
лізованого світу, де повертався Ґрановський. Очевидно, ті “мортифікації” 
ще знаходили якийсь хоч слабий відгомін в його серці, і ми зовсім можемо 
йому вірити, коли він сказав Северині:

— Прошу — вибач, кузинко, сердечно прошу: я злий, плохий, нікчем-
ний і все таке в тім роді, лише не вважай мене за ідіота та негідника! Коли 
ти розмовляла з професором, я був зворушений, і твої почуття й змагання 
розбуркали в глибинах моєї істоти — таких глибинах, що за них я сам, 
може, не знав або не чув в собі, — якнайсимпатичніше ехо. Я знаю, що ти 
серцем і розумом перебуваєш в сфері благородній і високій, часом жалую, 
що сам не можу перебувати...

А коли вона спитала, чому не може, пояснив, що так само, як риба 
не може жити деінде, лише в воді, а інші сотворіння там умирають, він 
не признає волі за чоловіком, лише уважає його пасивним продуктом законів 
природи і впливів, що їм підлягає.

Ми не можемо знати, в якій мірі щиро висказано було сей песимістичний 
погляд на чоловічу натуру, але причину, що Ґрановський не здобувся на якесь 
більш активне спочуття до Северининих ідеалів, будемо шукати в слабості 
сього спочуття, в ослабленні духових інтересів; спочував він тим ідеалам голо-
вою, але, як сам признавався, не мав до них чуття жадного. Тим часом до свого 
звичайного способу життя, хоч воно зовсім не давало йому задоволення й 
щастя, прив’язаний був тисячними нитками і перервати їх не чув в собі сили 
й охоти навіть під впливом того почуття, яке мав до Северини. Очевидно, 
се саме почуття в нім не було так сильне; але хто зна — чи й могло воно 
бути сильнішим у чоловіка, спеціалізованого у флірті.

Але міг на його місці трапитися чоловік з менш ослабленою духовою 
організацією, менш глибоко підпорядкований своєю сферою життя, і для нього 
стріча з людьми, перейнятими ідейними інтересами, любов до дівчини з тих 
ідеалістичних кругів могла бути таким сильним імпульсом, що він почув би в 
собі сили порвати з попереднім життям і перейти й собі з цивілізованого світу 
в табір “диких” і з ними разом розпочати життя наново. Сю можливість взяла 
п. Ожешкова темою для іншої, недавно виданої своєї повісті — “Australczyk”.

вже далеко сильніше від простої цікавості. Не можучи зійтися на ґрунті тих 
страшних слів, як “суспільність, загал, мета життя, співчуття, обов’язок, праця, 
жертва”, він знайшов дорогу до неї в сфері штуки, що й вона любила, а він 
був знавцем краси природи, поезії. Придався й переклад Каїна*, що кілька 
років лежав в шухляді Ґрановського, але ніяк не міг скінчитись, і тепер був 
майстерно відчитаний Северині перекладчиком... Северина спостерегла, що до 
сього чоловіка, не вважаючи на цілковиту ріжницю в поглядах на життя 
й її мету, зростає в її душі любов. Але для любові вона уважала доконечним 
солідарність в сфері поглядів і інтересів, а, розуміється, не могла дурити себе 
думкою про сього панича, що критерієм уважав: се мені подобається, а се не 
подобається. І от несподівано, коли Ідалька вже тішилася гадкою, що при-
веде своїх двох кузинків до шлюбу, Северина тікає з Варшави; тяжко се їй 
було, плакала, та, не сказавши нічого Ґрановському, виїхала “до пущі”. Але 
Ґрановський відчув в ту мить, що до Северини прив’язаний занадто міцно, 
аби міг з тим фактом погодитися. Маючи в сусідстві панни Здройовської 
одного свояка, він зараз же виїхав ніби до нього, не злякавшись перспективи 
пущі зимою, і за кілька день був в оселі Северини. Дотепно описує автор, 
як чудно відчував себе цивілізований чоловік, опинившись в царстві диких, 
в домі без льокаїв, окруженім сніжними заметами, серед котрих вночі вили 
вовки. Северину знайшов він в товаристві молодежі — господарських прак-
тикантів і практиканток, що вчилися під проводом п. Боґурського, людей 
зажурених працею, клопотами за хліб та іншими мортифікаційними речами. 
Гай-гай, на пункті вражінь від сього барлога п. Ґрановський цілковито 
зійшовся зі своїм льокаєм, бо й той признав, що “дім дійсно панський, але 
люди тутейшні якісь — дикі”.

Ґрановський, одначе, зістався — задля Северини. Для нього не було 
тайною, що вона втікла від своєї любові, і що вона його любить. Але між ним 
і нею стояли всі ті “робітні, роботи, культури, жертви й інші мортифікації”... 
Даремно “споріднена душа”, що він знайшов тут, на ім’я пані Брожкова, 
колись великосвітська звізда, загнана недолею в сей кут, підсовувала йому 
гадку — задля любові пуститися на гіпокризію*, удати з себе приклон-
ника тих всяких мортифікацій, аби розбити ту стіну, що виставляла проти 
нього Северина. На те Ґрановський не міг пристати. Він, може, часом 
і признавав повну ціну, поважність тих всіх речей, лише в собі не знаходив 
анітрошки серця для них, а удавати не хотів, бо не міг здобувати собі хоч 
би й найдорожчу душу дорогою обманства. Кілька розмов з Севериною 
вияснили сю справу докладно, і він, переконавшись, що нема чого йому 
сподіватись, постановив їхати назад. Прощання з Севериною стало зара-
зом його освідченням; вона в ту хвилю чекала його слова — одного слова, 
що давало б надію на спільність ідеалів і змагань, було б досить, але він 
і в такий рішучий момент не міг обіцяти того, чого дотримати не міг. І він 
поїхав, заховавши в собі до кінця образ тієї женщини, що впливав на нього, 
як “запах соснового бору, м’яти, материнки, поля, свіжопорушеного плугом”.
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IX
Повість “Dwa bieguny” має мотто з Байронового Каїна: ними уривався 

переклад, що читав Ґрановський Северині:
— Я ангельського роду, чи хочеш стати до мене подібним?
— Бачу твою силу й красу, але ти вказуєш мені речі, що перевищують 

мої сили, хоч і не перевищують мого розуміння.
Се мотто добре характеризує відносини Ґрановського до того ідей-

ного світу, куди його звала Северина. Він помічав в собі не раз двоїстість, 
і тимчасом як один чоловік сміявся з диких фантазій і наївних поглядів своєї 
кузинки, другий хотів впасти перед нею побожно, може, найбільше через 
ту її віру і любов до речей, які були лише — щонайбільше — ляльками 
до гри, предметами до салонової або приятельської балачки для того циві-
лізованого світу, де повертався Ґрановський. Очевидно, ті “мортифікації” 
ще знаходили якийсь хоч слабий відгомін в його серці, і ми зовсім можемо 
йому вірити, коли він сказав Северині:

— Прошу — вибач, кузинко, сердечно прошу: я злий, плохий, нікчем-
ний і все таке в тім роді, лише не вважай мене за ідіота та негідника! Коли 
ти розмовляла з професором, я був зворушений, і твої почуття й змагання 
розбуркали в глибинах моєї істоти — таких глибинах, що за них я сам, 
може, не знав або не чув в собі, — якнайсимпатичніше ехо. Я знаю, що ти 
серцем і розумом перебуваєш в сфері благородній і високій, часом жалую, 
що сам не можу перебувати...

А коли вона спитала, чому не може, пояснив, що так само, як риба 
не може жити деінде, лише в воді, а інші сотворіння там умирають, він 
не признає волі за чоловіком, лише уважає його пасивним продуктом законів 
природи і впливів, що їм підлягає.

Ми не можемо знати, в якій мірі щиро висказано було сей песимістичний 
погляд на чоловічу натуру, але причину, що Ґрановський не здобувся на якесь 
більш активне спочуття до Северининих ідеалів, будемо шукати в слабості 
сього спочуття, в ослабленні духових інтересів; спочував він тим ідеалам голо-
вою, але, як сам признавався, не мав до них чуття жадного. Тим часом до свого 
звичайного способу життя, хоч воно зовсім не давало йому задоволення й 
щастя, прив’язаний був тисячними нитками і перервати їх не чув в собі сили 
й охоти навіть під впливом того почуття, яке мав до Северини. Очевидно, 
се саме почуття в нім не було так сильне; але хто зна — чи й могло воно 
бути сильнішим у чоловіка, спеціалізованого у флірті.

Але міг на його місці трапитися чоловік з менш ослабленою духовою 
організацією, менш глибоко підпорядкований своєю сферою життя, і для нього 
стріча з людьми, перейнятими ідейними інтересами, любов до дівчини з тих 
ідеалістичних кругів могла бути таким сильним імпульсом, що він почув би в 
собі сили порвати з попереднім життям і перейти й собі з цивілізованого світу 
в табір “диких” і з ними разом розпочати життя наново. Сю можливість взяла 
п. Ожешкова темою для іншої, недавно виданої своєї повісті — “Australczyk”.

вже далеко сильніше від простої цікавості. Не можучи зійтися на ґрунті тих 
страшних слів, як “суспільність, загал, мета життя, співчуття, обов’язок, праця, 
жертва”, він знайшов дорогу до неї в сфері штуки, що й вона любила, а він 
був знавцем краси природи, поезії. Придався й переклад Каїна*, що кілька 
років лежав в шухляді Ґрановського, але ніяк не міг скінчитись, і тепер був 
майстерно відчитаний Северині перекладчиком... Северина спостерегла, що до 
сього чоловіка, не вважаючи на цілковиту ріжницю в поглядах на життя 
й її мету, зростає в її душі любов. Але для любові вона уважала доконечним 
солідарність в сфері поглядів і інтересів, а, розуміється, не могла дурити себе 
думкою про сього панича, що критерієм уважав: се мені подобається, а се не 
подобається. І от несподівано, коли Ідалька вже тішилася гадкою, що при-
веде своїх двох кузинків до шлюбу, Северина тікає з Варшави; тяжко се їй 
було, плакала, та, не сказавши нічого Ґрановському, виїхала “до пущі”. Але 
Ґрановський відчув в ту мить, що до Северини прив’язаний занадто міцно, 
аби міг з тим фактом погодитися. Маючи в сусідстві панни Здройовської 
одного свояка, він зараз же виїхав ніби до нього, не злякавшись перспективи 
пущі зимою, і за кілька день був в оселі Северини. Дотепно описує автор, 
як чудно відчував себе цивілізований чоловік, опинившись в царстві диких, 
в домі без льокаїв, окруженім сніжними заметами, серед котрих вночі вили 
вовки. Северину знайшов він в товаристві молодежі — господарських прак-
тикантів і практиканток, що вчилися під проводом п. Боґурського, людей 
зажурених працею, клопотами за хліб та іншими мортифікаційними речами. 
Гай-гай, на пункті вражінь від сього барлога п. Ґрановський цілковито 
зійшовся зі своїм льокаєм, бо й той признав, що “дім дійсно панський, але 
люди тутейшні якісь — дикі”.

Ґрановський, одначе, зістався — задля Северини. Для нього не було 
тайною, що вона втікла від своєї любові, і що вона його любить. Але між ним 
і нею стояли всі ті “робітні, роботи, культури, жертви й інші мортифікації”... 
Даремно “споріднена душа”, що він знайшов тут, на ім’я пані Брожкова, 
колись великосвітська звізда, загнана недолею в сей кут, підсовувала йому 
гадку — задля любові пуститися на гіпокризію*, удати з себе приклон-
ника тих всяких мортифікацій, аби розбити ту стіну, що виставляла проти 
нього Северина. На те Ґрановський не міг пристати. Він, може, часом 
і признавав повну ціну, поважність тих всіх речей, лише в собі не знаходив 
анітрошки серця для них, а удавати не хотів, бо не міг здобувати собі хоч 
би й найдорожчу душу дорогою обманства. Кілька розмов з Севериною 
вияснили сю справу докладно, і він, переконавшись, що нема чого йому 
сподіватись, постановив їхати назад. Прощання з Севериною стало зара-
зом його освідченням; вона в ту хвилю чекала його слова — одного слова, 
що давало б надію на спільність ідеалів і змагань, було б досить, але він 
і в такий рішучий момент не міг обіцяти того, чого дотримати не міг. І він 
поїхав, заховавши в собі до кінця образ тієї женщини, що впливав на нього, 
як “запах соснового бору, м’яти, материнки, поля, свіжопорушеного плугом”.
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така двоїстість була неможлива, і він нарешті рішучо перейшов до нового 
табору; від часу свого виїзду ніколи вже не заглянув до Дарнівки. Скінчивши 
університет, не мав охоти вертати до своїх країв: яка кар’єра могла його там 
чекати! Завдяки впливу баронеси він посувавсь досить добре по сходцях 
бюрократичних, а в момент оповідання несподівано дістав незвичайно щасли-
вий аванс, що переносив його кудись на далекий полудень, над Чорне море.

Що поводження, кар’єра, великий світ не робили щасливим Романа, міг 
він досі об’ясняти се тим, що не вийшов ще “на становище”, де б розпоряд-
жав грошем і всякими вигодами досхочу. Але й вість про той славний аванс 
не відкрила перед ним виглядів щастя. Правда, щастя не бачив він і довкола 
себе, у тих, що стояли на верхніх щаблях, були улюбленцями золотого ідола. 
Той Домунт, що імпонував так своїми великанськими кроками по світовій 
драбині, називав себе невільником, запряженим до важкої тачки, Аґасфе-
ром*. Та баронеса, що вела Романа по дорозі щастя, плакала, признаючи 
себе бідною, нещасливою, позбавленою родинного щастя, з страшною 
марою смерті перед очима. “Невже правдою життя було загальне людське 
горе, що скрізь притаїлося й скаче людям на плечі навіть з-за найгарніших 
в світі хинських парабанів?”

З такими незадовольненими питаннями, з такими хробаками непевності 
в душі виїздить Дарновський до свого стрия, задумавши загостити в нього 
на кілька днів чи тижнів перед виїздом в далеку дорогу. Він не був вже з яких 
десять років в Дарнівці, і вона робить на нього вражіння якоїсь казкової 
сторони; він наново розпитує про все, стягаючи від маленької кузинки назву 
“Австральчика”, що попав в Європу. Безперечно, що є тут певна неправ-
доподібність: за яких десять літ Роман не міг забути, як дзвонить коса, 
свірчать коники і т. ін., і се робить трохи комічне вражіння, пригадуючи того 
школяра, що забув, як звуться граблі, доки вони не вдарили його по лобі.

Але вразила його особливо родина стрия: він застав його за плугом; 
його стриєчний брат Стефан косив також власноручно траву; кузинка сама 
господарює й робить все — до підмітання підлоги. Спершу Роман думав, 
чи не збідніли його свояки; але так не було, очевидно — то був якийсь 
принцип. І не лише в Дарнівці. По кількох днях Роман стрічає меншого 
Домунта Казимира, колись також щасливого улюбленця фортуни, що, 
одначе, закінчив крахом і ув’язненням з ріжними іншими учасниками бан-
кового краху; вернувшись додому, Казимир з гризоти хотів повіситись, але 
його вирятував Стефан, вказавши дорогу до примирення з своїм минулим, 
дорогу праці для свого краю; Казимир осів на клаптику землі і працював 
також власними руками.

Роман мусив довго крутити голову над розгадкою сих фантазій, що на 
початку просто здавалися йому дурними, нераціональними. Чи не могли ті люди 
заступити власної праці одним наймитом, бувши своєю освітою приготованими 
до чогось вищого? Що воно було? “Простість Цинцинатова*? Демагогія 
Робесп’єрова*? Ні; бо все те робилося занадто просто, як на Цинцината, 

Як і в попередній, так і в сій повісті центр становить фігура молодого 
чоловіка, властиво — його духовне життя, його психологія. Тільки оповідання 
ведеться вже не від самої особи його, а від автора. Події переходять в сучас-
ності, але в сфері трохи одмінній: в попередній повісті бачили ми безжурну 
польську аристократію, що сидить собі спокійно на рідній землі, пожира-
ючи або й ногами топчучи її плоди. Тих плодів тоді ще вистачало в порів-
нянні з апетитами й числом самих пожирачів, хоч уже й тоді були Домініки 
Корчинські*, що шукали собі щастя деінде. В новій повісті виступає менш 
багата, лише заможна шляхта, що не задовольняючись своїм господарством, 
пустилася в широкий світ, зіставивши на ґрунті лише старих та малих, або, 
як висловлюється один добродій в повісті, — “рідна земля стала смітником, 
куди лише то попадає, що деінде забруднилося або подерлося, а все, що свіже 
й сильне, — тікає!” Одні копають гори на Уралі, другі управляють чужі маєт-
ності над Білим морем, треті урядникують десь — чи не в Курляндії, інші 
удаються по кар’єру до Азії і т. ін. Се загалом гоньба з усіх сил за кар’єрою, 
грошем, вигодами, “за паштетом”, як називає то іронічно один з героїв. Одним 
се удається, інші голови на тім скручують, але їх місце заступлять нові.

От як висловлюється один з найсильніших і найщасливіших репре-
зентантів сього спорту — Марцель Домунт: “Чи коли люди що робили 
інше, окрім плавання за золотим руном? Все іде до того, мій коханий, все! 
Золоті руна в різних формах! Звідти царства, війни, великі міста, викриття, 
винаходи...”

— Кохання, — з легенькою іронією додав Роман.
— Натурально, в тій мірі цінне, в якій достачає втіхи... Сила, втіха — 

дві осі світу... світу їй треба все більше, все більше, все більше... Тепер 
більш, як коли-небудь, і до того треба доконче припасуватися, бо інакше 
крах! Часом трудно, тяжко, голова тріщить, але треба... На те життя!

В круг сих людей, що з таким запалом скачуть довкола золотого теляти, 
вступає молодик з далекого сільського закутка, Роман Дарновський. Був 
то син збанкрутованого шляхтича, вихований стриєм, чоловіком честним 
і господарем ревним, в глухім кутку, — здається, Литви чи Білої Русі. Був 
з нього в вищій гімназії гарячий і красномовний резонер; в громаді подібних, 
де перед вів його стриєчний брат Стефан, “критикували все, що здавалося 
їм злим або дурним, ставили олтарі тому, що викликало в їх повагу або 
любов; в мріях і довгих мовах переіначували, попирали, усовершали, вза-
галі перевертали землю в її основах”. До учасників тих молодечих розмов 
належала і їх кузинка Ірена, що була ідеалом жіночої краси для Романа, 
і вони вдвох читали собі під липою ріжні поезії і біографії Плутарха.

Але гімназія скінчена, Роман поїхав в університет до Петербурга, тут 
сусідські рекомендації відчинили йому двері одного з пишних салонів — 
баронеси Лямоні, і він увійшов в вир того привабного, блискучого життя. 
Вир ухопив і Дарновського; минуле блідло перед його очима; якийсь час, 
справді, він ще тримавсь товаришів-спільників колишніх мрій і планів, але 
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така двоїстість була неможлива, і він нарешті рішучо перейшов до нового 
табору; від часу свого виїзду ніколи вже не заглянув до Дарнівки. Скінчивши 
університет, не мав охоти вертати до своїх країв: яка кар’єра могла його там 
чекати! Завдяки впливу баронеси він посувавсь досить добре по сходцях 
бюрократичних, а в момент оповідання несподівано дістав незвичайно щасли-
вий аванс, що переносив його кудись на далекий полудень, над Чорне море.

Що поводження, кар’єра, великий світ не робили щасливим Романа, міг 
він досі об’ясняти се тим, що не вийшов ще “на становище”, де б розпоряд-
жав грошем і всякими вигодами досхочу. Але й вість про той славний аванс 
не відкрила перед ним виглядів щастя. Правда, щастя не бачив він і довкола 
себе, у тих, що стояли на верхніх щаблях, були улюбленцями золотого ідола. 
Той Домунт, що імпонував так своїми великанськими кроками по світовій 
драбині, називав себе невільником, запряженим до важкої тачки, Аґасфе-
ром*. Та баронеса, що вела Романа по дорозі щастя, плакала, признаючи 
себе бідною, нещасливою, позбавленою родинного щастя, з страшною 
марою смерті перед очима. “Невже правдою життя було загальне людське 
горе, що скрізь притаїлося й скаче людям на плечі навіть з-за найгарніших 
в світі хинських парабанів?”

З такими незадовольненими питаннями, з такими хробаками непевності 
в душі виїздить Дарновський до свого стрия, задумавши загостити в нього 
на кілька днів чи тижнів перед виїздом в далеку дорогу. Він не був вже з яких 
десять років в Дарнівці, і вона робить на нього вражіння якоїсь казкової 
сторони; він наново розпитує про все, стягаючи від маленької кузинки назву 
“Австральчика”, що попав в Європу. Безперечно, що є тут певна неправ-
доподібність: за яких десять літ Роман не міг забути, як дзвонить коса, 
свірчать коники і т. ін., і се робить трохи комічне вражіння, пригадуючи того 
школяра, що забув, як звуться граблі, доки вони не вдарили його по лобі.

Але вразила його особливо родина стрия: він застав його за плугом; 
його стриєчний брат Стефан косив також власноручно траву; кузинка сама 
господарює й робить все — до підмітання підлоги. Спершу Роман думав, 
чи не збідніли його свояки; але так не було, очевидно — то був якийсь 
принцип. І не лише в Дарнівці. По кількох днях Роман стрічає меншого 
Домунта Казимира, колись також щасливого улюбленця фортуни, що, 
одначе, закінчив крахом і ув’язненням з ріжними іншими учасниками бан-
кового краху; вернувшись додому, Казимир з гризоти хотів повіситись, але 
його вирятував Стефан, вказавши дорогу до примирення з своїм минулим, 
дорогу праці для свого краю; Казимир осів на клаптику землі і працював 
також власними руками.

Роман мусив довго крутити голову над розгадкою сих фантазій, що на 
початку просто здавалися йому дурними, нераціональними. Чи не могли ті люди 
заступити власної праці одним наймитом, бувши своєю освітою приготованими 
до чогось вищого? Що воно було? “Простість Цинцинатова*? Демагогія 
Робесп’єрова*? Ні; бо все те робилося занадто просто, як на Цинцината, 

Як і в попередній, так і в сій повісті центр становить фігура молодого 
чоловіка, властиво — його духовне життя, його психологія. Тільки оповідання 
ведеться вже не від самої особи його, а від автора. Події переходять в сучас-
ності, але в сфері трохи одмінній: в попередній повісті бачили ми безжурну 
польську аристократію, що сидить собі спокійно на рідній землі, пожира-
ючи або й ногами топчучи її плоди. Тих плодів тоді ще вистачало в порів-
нянні з апетитами й числом самих пожирачів, хоч уже й тоді були Домініки 
Корчинські*, що шукали собі щастя деінде. В новій повісті виступає менш 
багата, лише заможна шляхта, що не задовольняючись своїм господарством, 
пустилася в широкий світ, зіставивши на ґрунті лише старих та малих, або, 
як висловлюється один добродій в повісті, — “рідна земля стала смітником, 
куди лише то попадає, що деінде забруднилося або подерлося, а все, що свіже 
й сильне, — тікає!” Одні копають гори на Уралі, другі управляють чужі маєт-
ності над Білим морем, треті урядникують десь — чи не в Курляндії, інші 
удаються по кар’єру до Азії і т. ін. Се загалом гоньба з усіх сил за кар’єрою, 
грошем, вигодами, “за паштетом”, як називає то іронічно один з героїв. Одним 
се удається, інші голови на тім скручують, але їх місце заступлять нові.

От як висловлюється один з найсильніших і найщасливіших репре-
зентантів сього спорту — Марцель Домунт: “Чи коли люди що робили 
інше, окрім плавання за золотим руном? Все іде до того, мій коханий, все! 
Золоті руна в різних формах! Звідти царства, війни, великі міста, викриття, 
винаходи...”

— Кохання, — з легенькою іронією додав Роман.
— Натурально, в тій мірі цінне, в якій достачає втіхи... Сила, втіха — 

дві осі світу... світу їй треба все більше, все більше, все більше... Тепер 
більш, як коли-небудь, і до того треба доконче припасуватися, бо інакше 
крах! Часом трудно, тяжко, голова тріщить, але треба... На те життя!

В круг сих людей, що з таким запалом скачуть довкола золотого теляти, 
вступає молодик з далекого сільського закутка, Роман Дарновський. Був 
то син збанкрутованого шляхтича, вихований стриєм, чоловіком честним 
і господарем ревним, в глухім кутку, — здається, Литви чи Білої Русі. Був 
з нього в вищій гімназії гарячий і красномовний резонер; в громаді подібних, 
де перед вів його стриєчний брат Стефан, “критикували все, що здавалося 
їм злим або дурним, ставили олтарі тому, що викликало в їх повагу або 
любов; в мріях і довгих мовах переіначували, попирали, усовершали, вза-
галі перевертали землю в її основах”. До учасників тих молодечих розмов 
належала і їх кузинка Ірена, що була ідеалом жіночої краси для Романа, 
і вони вдвох читали собі під липою ріжні поезії і біографії Плутарха.

Але гімназія скінчена, Роман поїхав в університет до Петербурга, тут 
сусідські рекомендації відчинили йому двері одного з пишних салонів — 
баронеси Лямоні, і він увійшов в вир того привабного, блискучого життя. 
Вир ухопив і Дарновського; минуле блідло перед його очима; якийсь час, 
справді, він ще тримавсь товаришів-спільників колишніх мрій і планів, але 
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власної вини, почуття, що відчувалося глухо, невиразно й давніше; але тепер 
воно виросло до таких розмірів, що він змалів сам перед ним цілковито. Під 
впливом тих почуттів, під впливом того окруження в його душі твориться 
переміна. «Йому здалося, що його серце, його власне мале серце входило 
в інше, превелике, що заповняло собою костел з долу й до верху. Те мале 
серце лучилося з тим великим, разом з ним билося, горіло, плакало і разом 
з ним з цілої сили кричало: “Помилуй нас!”»

Наслідком було, що Роман одної ночі вислав листи скрізь, де треба, 
вирікаючись посади, і заявив Дарновським, що лишається в них, поки 
не знайде собі роботи на ґрунті. Ся хвиля була заразом моментом його поро-
зуміння з Іреною: без слів вони висловили собі обопільну любов, і Роман 
почув, що для нього сходить радісне свято життя.

X

Таким чином в подібній ситуації герой “Австральчика” приходить 
до результату цілком відмінного, ніж в попередній повісті: тут цивілізова-
ний чоловік переходить в табір “диких”, там він вертається в цивілізований 
світ, з признанням моральної вищості людей з пущі, але з свідомістю своєї 
безсильності виступити на новий шлях. Ріжниця залежить від значних 
відмін в самій особі героїв: Дарновський в порівнянні з Ґрановським — 
одиниця, значно менше заїдена “цивілізацією”; він виріс сам в сфері праці 
й замолоду був тих самих ідей, що привели його стрия й кузина до цілковитої 
реформи свого життя; тих десять років, що він помалу відбивався і нарешті 
зовсім відбився й перейшов в ряди кар’єристів, не могли цілковито знищити 
в його душі інших інтересів, інших поглядів; вони лише приглушили, укрили 
їх новими поглядами й фразами — до певного часу. Коли зустрівся він 
наново з колишніми близькими людьми, сі старі вражіння стали вилазити 
нагору й цілковито чоловіка опанували. Інакше було з Ґрановським: син 
багатого егоїста, що належав від уродження до аристократичних кругів, він 
ніколи не мав, правдоподібно, періодів праці й ідейних інтересів, відразу 
сформувавшися в трутня й сибарита. Тому й вражіння від Северини й його 
окруження могли впливати лише на його естетичне чуття, вражали його своєю 
оригінальністю, але не ворушили в його істоті ніяких глибших моральних 
основ — в значній часті попросту атрофованих вихованням і життям.

Сею ріжницею поясняється й певна відміна в конструкції повістей: 
в “Dwa bieguny” на першім плані стоїть женщина й її вплив на Ґрановського, 
в “Australczyk-y” — нові люди, їх життя й погляди; Ірена має своєю особою, 
розуміється, також важний вплив на духовий процес Дарновського, але 
вона стоїть на другім плані: для чоловіка з невигаслими до решти інтересами 
ідейними, з потребою примирення з собою, нових основ життя — важні-
ший був ідейний зміст життя, те прояснення життєвої проблеми, що він 
знаходив у нових людей, і се в першій лінії тягне його. Любов виступає 

і занадто добродушно, як на Робесп’єра. Не чути було зовсім ані римської 
тоги, ані червоної шапки”.

Загадку було тим трудніше розгадати, що її учасники ніби виминали 
яких-небудь теоретичних пояснень. Стефан взагалі якось ухилявся цілком 
від розмов з Романом, а коли Роман витягав його на щирість, той попросту 
дав до зрозуміння, що між їх поглядами така велика ріжниця, аж всяке 
поспільне розуміння трудне. Стрий — той говорив багато, але все в жартів-
ливім тоні: вихваляв культурне життя, називаючи його гоньбою за паштетом, 
признавав кар’єру єдиною метою життя для освічених людей, сміявся над 
простацьким життям селян, називаючи їх антропоморфами, чи подібними 
до чоловіка малпами; і все се так, що Роман часом не міг розібрати, чи він 
говорить серйозно, чи сміється з його поглядів, бо власно ті погляди стрия 
були лише карикатурою поглядів Романа, і як карикатура — давали від-
чувати хиби оригіналу.

Якийсь час Роман повторяв витверджені фрази про те, що освічений 
чоловік не може держатись на своїм властивім рівні, попадаючи в сферу, 
нижчу від нього; що індивідуум мусить здобувати для себе щастя, і що сума 
його задовольнень побільшує цифру загального багатства і т. ін., але несві-
домо тратив сам віру в сі фрази, і коли кілька днів пізніше те саме почав 
висловляти перед ним один з його товаришів — Росновський, несвідомо для 
себе опинився Роман по стороні опонентів, по стороні Стефана й молодшого 
Домунта.

Згадана отсе розмова цікава й тим, що Стефан тут вперше докладніше 
висловляє свої погляди. Підставою для них є християнство: “ми христи-
яни”... Першою підвалиною життя є обов’язок, що виринає з любові; “треба 
вміти кохати й служити, хоч би ся служба була й тяжка”; чоловіку найліпше 
зістатися в згоді з своїми обов’язками й совістю, “скинувши пиху з серця” 
і віддавшися звичайній, простій роботі. Загальних програм в тім напрямі 
Стефан не ставить, але нехай кождий сповняє свій обов’язок, нехай шукає 
способів, а будучність сама їх покаже.

Потайна боротьба, що переходить тим часом в душі Романа, закінчується 
перемогою принципів Стефана над теорією паштету та хинських парабанів. 
Окрім теоретичного підкладу, розв’язання життєвої проблеми, сей процес 
має підклад і в почутті — на ґрунті відносин до кузинки Ірени. Коли Роман 
її побачив, давніше чуття до неї прокинулося в нім відразу. Але вона, як і 
Стефан, якось уникала його, хоч і заховувала чемність і привітність. Роман 
шукав розгадки в тім, що до неї сватався згаданий Росновський, але Ірена 
відправила його, і то будило наново надію у Романа.

Недільна подорож в околицю рішає вагання Романа; він заїздить поба-
чити сусідній палац — “сторожеву вежу й огнище околиці”, і знаходить 
мерзість запустіння в сім кутку, покиненім своїми хазяєвами; потому іде він 
до костела, де стає свідком молитви “антропоморфів”. Його огортає почуття 

74 СТАТТІ, ВИСТУПИ, ПЕРЕДМОВИ, ЗАМІТКИ (Елізи Ожешкової: “Nad Niemnem”, “Dwa bieguny”, “Australczyk”) 75



власної вини, почуття, що відчувалося глухо, невиразно й давніше; але тепер 
воно виросло до таких розмірів, що він змалів сам перед ним цілковито. Під 
впливом тих почуттів, під впливом того окруження в його душі твориться 
переміна. «Йому здалося, що його серце, його власне мале серце входило 
в інше, превелике, що заповняло собою костел з долу й до верху. Те мале 
серце лучилося з тим великим, разом з ним билося, горіло, плакало і разом 
з ним з цілої сили кричало: “Помилуй нас!”»

Наслідком було, що Роман одної ночі вислав листи скрізь, де треба, 
вирікаючись посади, і заявив Дарновським, що лишається в них, поки 
не знайде собі роботи на ґрунті. Ся хвиля була заразом моментом його поро-
зуміння з Іреною: без слів вони висловили собі обопільну любов, і Роман 
почув, що для нього сходить радісне свято життя.

X
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й мудріше взятого, ніж приймалося воно звичайно в тих шляхетських кругах. 
Запорукою щастя є для неї любов, поважання до неї в першій лінії; вже 
в другій, мабуть, стоїть незалежність, праця, і тут злегка приходять елементи 
громадські, — про світ, що вона вносить в околичні круги. Вправді, поруч 
з Юстиною стоїть Витольд з ідеєю служби землі, громаді, але се доперва 
зав’язок.

Сей зав’язок доходить до свого розвитку в “Dwa bieguny”. Громадська 
ідея цілковито панує в кругу Северини. Я позволю собі навести уривок 
з розмови Ґрановського з Боґурським, співробітником і учителем Севе-
рини. На увагу Ґрановського, що поступ завсігди обіймає лише маленьку, 
верхню частину громади, відповідає Боґурський, що верхи громадські 
й цивілізація зовсім не те саме, і пастух буває часто більш цивілізованим, 
ніж який князь, — “у всіх тих випадках, коли пастух більш громадянин 
(uspołeczniony), ніж князь.

— Але що ж таке, на вашу думку, бути громадянином?
— Жити не лише для себе, а також і для інших; коротше кажучи, бути 

добрим і корисним для інших. В такім значінні пастух, садячи дерево, що буде 
давати тінь і овочі тоді, як самого його вже не буде на світі, є більше цивілі-
зованим в порівнянні з князем, що для побільшення своїх утіх вирубає ліси”.

Ідея зовсім ясна, хоч трохи притемнена спеціальними місцевими обставинами, 
через котрі надзвичайної важності громадської набирає, напр., задержання 
в польських руках земельної власності, піддержання середньої шляхетської 
посілості, що деінде зовсім ніякої принципіальної вартості не мають.

Знаючи, як трудно ті громадські ідеї на реальнім ґрунті перепровадити, 
які з дійсних обставин виникають перешкоди, колізії, серед яких гинуть 
і заникають найкращі заміри і зістаються безплодними найкращі слова, 
ми дуже б цікаві знати, як в дійсності ті громадські ідеї перепроваджувались; 
цікаві також, чи національний патріотизм тих діячів не входив в конфлікт 
з змаганнями народних мас, часом іншої національності. Але того автор нам 
не показує, і ми заглублятися в них не маємо права, хоч мусимо зазначити 
тяжкі моральні конфлікти, коли в народолюбство починають удаватися 
колоністи іншої національності, з своїм патріотизмом національним. Зіста-
ючись в границях самої теорії, ми тому пієтизму перед громадською ідеєю 
повинні висловити всяке признання.

В “Australczyk-y” знову на перший план виступає індивідуальність. 
Ставляється питання: що забезпечує чоловікові більшу суму щастя, чи гоньба 
за утіхами, кар’єрою, чи повне тяжкої праці й упокорення життя на ґрунті? 
Дарновський чує себе нещасливим з першою; не щасливіші були й інші 
учасники тієї гоньби. — Чи вони щасливі? — питає він, дивлячись на життя 
родини стрия й меншого Домунта, і приходить до переконання, що хоч 
життя сих людей також не було рожевою ідилією, багате було ріжними 
прикростями, зв’язаними з зриванням з старими відносинами й формами 
життя, — одначе, мали далеко більше щастя, задовольнення. Коли теорії 

лише як осолода тих жертв, яких вимагає та цілковита переміна життя. Для 
Ґрановського всі ідеї, плани, жертви і т. ін. були те ж, що фарба для сліпого; 
вони могли займати його лише в тій мірі, в якій відбивалися вони на особі 
Северини; ніщо інше, окрім неї, не могло б зворушити такого атрофованого 
чоловіка, як він.

Щодо артистичної вартості, то я поставив би на першім місці “Dwa 
bieguny”, вище і від “Австральчика”, і від “Над Неманом”. Форма опо-
відання старшого чоловіка, що з певною іронією споглядає на своє минуле 
життя й на його окруження, кажу, — певною, бо поза тим життям йому, 
одначе, світу не стало, дуже добре прислужилась автору. Оповідання стає 
сатирою на той спосіб життя, сатирою, яка тим більш робить вражіння, 
що ведеться в тоні ніби поважнім, чоловіка, що стоїть сам ніби на ґрунті 
принципів того життя. Розуміється, при такім способі головне місце в повісті 
займає сам герой і його цивілізований світ; “дикі” люди з антиподів того 
світу виступають лише епізодично. Одначе положивши в основу повісті 
любов Ґрановського до Северини й його спостереження над нею й її життям, 
автор дав все-таки досить ясний малюнок того “дикого” світу й його ідеалів. 
Контраст “Двох бігунів”: одного, де панує лише уподоба, з цілковитим 
браком почуття громадського й обов’язку, другого, де особисті симпатії 
й інстинкти цілковито підпорядковано громадській ідеї, виступає виразно, 
хоч моглибисьмо жадати собі більш виразного малюнка, більш конкретності 
в представленні діяльності тих громадян.

Щодо повісті “Nad Niemnem”, то я вже зауважив, що деякі епізоди, дру-
горядні для головного плану, шкодять суцільності складу — така історія Жиґ-
мунта Корчинського, образки околичного життя (при всій своїй цікавості); 
задовгі часом і описі природи. Трошки разить і декламація молодого Корчин-
ського, хоч то можна в значній мірі оправдати — дійсним резонерством тих 
молодечих років. Як зауважив я також, програма нового напряму тут пред-
ставлена дуже невиразно, більш натяками, більш відчувається, ніж дійсно 
представляється.

В “Australczyk-y”почувається трохи брак акції; є се психологічна студія, 
але знову автор не переводить свого аналізу психологічного крок за кроком, 
очевидно, — не хотячи зробити з повісті психологічного протоколу; той 
момент, де герой, не цілком свідомо може сам для себе, перемінює позицію 
й переходить з боку оборонців “паштету” на сторону його противників, якось 
трохи непримітно й невиразно переходить в повісті; автор в значній мірі 
зіставляє то відгадувати й доповняти своїм читачам. Неправдоподібність 
в поводженні “Австральчика”, в його короткій пам’яті я вже зазначив. 
Ще додам, що візита до спустілого палацу займає занадто багато місця, 
а автор не поясняє нам докладніше вплив сієї візити на психологічний процес 
Дарновського.

Щодо провідних ідей, вложених в повісті, є й тут певна ріжниця. 
Юстина іде в околицю з мотивами передовсім особистого щастя, інакше 

76 СТАТТІ, ВИСТУПИ, ПЕРЕДМОВИ, ЗАМІТКИ (Елізи Ожешкової: “Nad Niemnem”, “Dwa bieguny”, “Australczyk”) 77



й мудріше взятого, ніж приймалося воно звичайно в тих шляхетських кругах. 
Запорукою щастя є для неї любов, поважання до неї в першій лінії; вже 
в другій, мабуть, стоїть незалежність, праця, і тут злегка приходять елементи 
громадські, — про світ, що вона вносить в околичні круги. Вправді, поруч 
з Юстиною стоїть Витольд з ідеєю служби землі, громаді, але се доперва 
зав’язок.

Сей зав’язок доходить до свого розвитку в “Dwa bieguny”. Громадська 
ідея цілковито панує в кругу Северини. Я позволю собі навести уривок 
з розмови Ґрановського з Боґурським, співробітником і учителем Севе-
рини. На увагу Ґрановського, що поступ завсігди обіймає лише маленьку, 
верхню частину громади, відповідає Боґурський, що верхи громадські 
й цивілізація зовсім не те саме, і пастух буває часто більш цивілізованим, 
ніж який князь, — “у всіх тих випадках, коли пастух більш громадянин 
(uspołeczniony), ніж князь.

— Але що ж таке, на вашу думку, бути громадянином?
— Жити не лише для себе, а також і для інших; коротше кажучи, бути 

добрим і корисним для інших. В такім значінні пастух, садячи дерево, що буде 
давати тінь і овочі тоді, як самого його вже не буде на світі, є більше цивілі-
зованим в порівнянні з князем, що для побільшення своїх утіх вирубає ліси”.

Ідея зовсім ясна, хоч трохи притемнена спеціальними місцевими обставинами, 
через котрі надзвичайної важності громадської набирає, напр., задержання 
в польських руках земельної власності, піддержання середньої шляхетської 
посілості, що деінде зовсім ніякої принципіальної вартості не мають.

Знаючи, як трудно ті громадські ідеї на реальнім ґрунті перепровадити, 
які з дійсних обставин виникають перешкоди, колізії, серед яких гинуть 
і заникають найкращі заміри і зістаються безплодними найкращі слова, 
ми дуже б цікаві знати, як в дійсності ті громадські ідеї перепроваджувались; 
цікаві також, чи національний патріотизм тих діячів не входив в конфлікт 
з змаганнями народних мас, часом іншої національності. Але того автор нам 
не показує, і ми заглублятися в них не маємо права, хоч мусимо зазначити 
тяжкі моральні конфлікти, коли в народолюбство починають удаватися 
колоністи іншої національності, з своїм патріотизмом національним. Зіста-
ючись в границях самої теорії, ми тому пієтизму перед громадською ідеєю 
повинні висловити всяке признання.

В “Australczyk-y” знову на перший план виступає індивідуальність. 
Ставляється питання: що забезпечує чоловікові більшу суму щастя, чи гоньба 
за утіхами, кар’єрою, чи повне тяжкої праці й упокорення життя на ґрунті? 
Дарновський чує себе нещасливим з першою; не щасливіші були й інші 
учасники тієї гоньби. — Чи вони щасливі? — питає він, дивлячись на життя 
родини стрия й меншого Домунта, і приходить до переконання, що хоч 
життя сих людей також не було рожевою ідилією, багате було ріжними 
прикростями, зв’язаними з зриванням з старими відносинами й формами 
життя, — одначе, мали далеко більше щастя, задовольнення. Коли теорії 

лише як осолода тих жертв, яких вимагає та цілковита переміна життя. Для 
Ґрановського всі ідеї, плани, жертви і т. ін. були те ж, що фарба для сліпого; 
вони могли займати його лише в тій мірі, в якій відбивалися вони на особі 
Северини; ніщо інше, окрім неї, не могло б зворушити такого атрофованого 
чоловіка, як він.

Щодо артистичної вартості, то я поставив би на першім місці “Dwa 
bieguny”, вище і від “Австральчика”, і від “Над Неманом”. Форма опо-
відання старшого чоловіка, що з певною іронією споглядає на своє минуле 
життя й на його окруження, кажу, — певною, бо поза тим життям йому, 
одначе, світу не стало, дуже добре прислужилась автору. Оповідання стає 
сатирою на той спосіб життя, сатирою, яка тим більш робить вражіння, 
що ведеться в тоні ніби поважнім, чоловіка, що стоїть сам ніби на ґрунті 
принципів того життя. Розуміється, при такім способі головне місце в повісті 
займає сам герой і його цивілізований світ; “дикі” люди з антиподів того 
світу виступають лише епізодично. Одначе положивши в основу повісті 
любов Ґрановського до Северини й його спостереження над нею й її життям, 
автор дав все-таки досить ясний малюнок того “дикого” світу й його ідеалів. 
Контраст “Двох бігунів”: одного, де панує лише уподоба, з цілковитим 
браком почуття громадського й обов’язку, другого, де особисті симпатії 
й інстинкти цілковито підпорядковано громадській ідеї, виступає виразно, 
хоч моглибисьмо жадати собі більш виразного малюнка, більш конкретності 
в представленні діяльності тих громадян.

Щодо повісті “Nad Niemnem”, то я вже зауважив, що деякі епізоди, дру-
горядні для головного плану, шкодять суцільності складу — така історія Жиґ-
мунта Корчинського, образки околичного життя (при всій своїй цікавості); 
задовгі часом і описі природи. Трошки разить і декламація молодого Корчин-
ського, хоч то можна в значній мірі оправдати — дійсним резонерством тих 
молодечих років. Як зауважив я також, програма нового напряму тут пред-
ставлена дуже невиразно, більш натяками, більш відчувається, ніж дійсно 
представляється.

В “Australczyk-y”почувається трохи брак акції; є се психологічна студія, 
але знову автор не переводить свого аналізу психологічного крок за кроком, 
очевидно, — не хотячи зробити з повісті психологічного протоколу; той 
момент, де герой, не цілком свідомо може сам для себе, перемінює позицію 
й переходить з боку оборонців “паштету” на сторону його противників, якось 
трохи непримітно й невиразно переходить в повісті; автор в значній мірі 
зіставляє то відгадувати й доповняти своїм читачам. Неправдоподібність 
в поводженні “Австральчика”, в його короткій пам’яті я вже зазначив. 
Ще додам, що візита до спустілого палацу займає занадто багато місця, 
а автор не поясняє нам докладніше вплив сієї візити на психологічний процес 
Дарновського.

Щодо провідних ідей, вложених в повісті, є й тут певна ріжниця. 
Юстина іде в околицю з мотивами передовсім особистого щастя, інакше 
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ДО СПРАВИ ШЕВЧЕНКОВИХ ПРОВИН 

В студії О.Кониського про заcлання Шевченка (Записки, ХІІІ, 
C. 36–37*) на підставі слів самого Шевченка в його “Записках”* і листах, 
що він “за цілий свій вік не вивів ніже єдиної злочинної риси”*, висловлено 
гадку, ніби обвинувачення Шевченка в малюванні карикатур було лише 
непорозумінням імп[ератора] Миколая*, і ніяких карикатур Шевченко 
в дійсності не малював.

З поводу сього уважаю до речі заявити, що чув я з поважного джерела 
про карикатуру Шевченка: в актах суду над Шевченком*, що перехову-
ються в архіві ІІІ отділенія імператорської канцелярії*, є карикатурний 
образок імператриці Александри Федорівни (жінки імп[ератора] Миколая) 
в виді чаплі*. Чому ж Шевченко, як се показано в студії д. Кониського, 
не признавав за собою вини малювання “злочинних” малюнків? Він міг 
або забути про сей малюнок, або не надавати йому значіння. В своїм “Сні” 
Шевченко прирівнює царицю до “чаплі між птахами”*; чи згаданий образок 
не був ілюстрацією де-небудь на маргінесі віршів?* Хоч се буде і сміло, але 
пригадаю, що запорожці зовсім не зневажали чаплі: відомі вірші, де вона 
порівнюється з дівчиною:

Славні хлопці пани запорожці,
Побачили вони чаплю на болоті;
Отаман і каже: оце ж, браття, дівка!
А осавул каже: я з нею кохався,
А кошовий каже: а я й повінчався.
     O.

Даючи місце сій замітці В[исоко]п[оважаного] ученого з України росій-
ської, ми разом з тим висловляєм бажання, аби люди, що бачили акти 
з процесу Шевченкового, вияснили сю справу. Бо з огляду на існування 
порівняння з чаплею в “Сні” не виключена можливість, що при усних пере-
казах се порівняння могло перетворитися в карикатуру Шевченка.

Стефана взяли цілковиту перевагу над попередніми поглядами Романа, 
для нього ще зіставалося невиясненим, що могло осолодити ту сувору 
боротьбу і прикрості, які приносило се нове життя? Розв’язання сієї 
загадки знаходить він в релігії, що стає для нього релігією терпіння, і — 
в любові, що стає бальзамом ласки для людської жертви.

Розв’язання проблеми, отже, переходить цілковито на ґрунті індивідуаль-
них почувань. Коли Роман стоїть на роздоріжжі між старим і новим життям, 
вибір йому представлявся так: “треба або зістатися спочивати на гладкій хвилі 
життя, що приємно тіло пестила, хоч на дні, як то він добре знав, була холодна 
й трохи брудна; або взяти життя за барки і, борючись з ним, мати тіло в поті 
й прикростях часто, а лише душу в сферах теплих і чистих”.

Громадського елементу, отже, не бачимо тут. Правда, він потроху прохо-
плюється деінде: в ідеї служення своїй землі, голошеній устами Стефана, і в 
ідеї обов’язку; в словах Домунта, що натякає на світ, який кидають навколо 
такі освічені робітники, сідаючи на ґрунт; в короткій згадці, що до Стефана 
удавалася сусідня людність в ріжних справах, а Ірена вчила селянських 
дітей і т. ін. Все се показує, що люди сі мали в собі громадську ідею, але, 
повторяю, вона стоїть в повісті десь на дуже далекім плані, а все переходить 
на розв’язанні задачі особистого життя.

Підвалиною її є християнська ідея, і то християнства як релігії терпіння. 
Мотто повісті взято з Євангелія: “Щасливі ті, що страждають задля любові, 
бо їм належить Царство Небесне”, і сі слова під час роздумувань Романа 
на роздоріжжі стають для нього путеводним світлом.

Християнство, безперечно, є релігією в великій мірі соціальною; однак 
висовування на перший план особистого усовершення не раз приводило 
до занедбання її громадської сторони, де воно передовсім є релігією любові, 
а не страждання; так було, напр., не раз і з тим покликом до особистого 
усовершення, що йде в Росії з іменем Льва Толстого і стоїть в близькім 
спорідненні з ідеями тілько що переказаної повісті. Безперечно, добрий 
і моральний чоловік — є дуже добра річ, але доперва тоді набирає він 
своєї повної вартості, коли приносить свої скарби духовні на службу гро-
маді. Користаючи з вищенаведеного порівняння п. Ожешкової, ми могли 
б сказати, що пастух, що садовить дерева для будучих поколінь, не тільки 
корисніший, а може, й симпатичніший від того анахорета, що під тим дере-
вом поставить собі келію і віддасться виключно заховуванню себе в правді 
й духовній чистоті.

14(26) 1896 року
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ДО СПРАВИ ШЕВЧЕНКОВИХ ПРОВИН 

В студії О.Кониського про заcлання Шевченка (Записки, ХІІІ, 
C. 36–37*) на підставі слів самого Шевченка в його “Записках”* і листах, 
що він “за цілий свій вік не вивів ніже єдиної злочинної риси”*, висловлено 
гадку, ніби обвинувачення Шевченка в малюванні карикатур було лише 
непорозумінням імп[ератора] Миколая*, і ніяких карикатур Шевченко 
в дійсності не малював.

З поводу сього уважаю до речі заявити, що чув я з поважного джерела 
про карикатуру Шевченка: в актах суду над Шевченком*, що перехову-
ються в архіві ІІІ отділенія імператорської канцелярії*, є карикатурний 
образок імператриці Александри Федорівни (жінки імп[ератора] Миколая) 
в виді чаплі*. Чому ж Шевченко, як се показано в студії д. Кониського, 
не признавав за собою вини малювання “злочинних” малюнків? Він міг 
або забути про сей малюнок, або не надавати йому значіння. В своїм “Сні” 
Шевченко прирівнює царицю до “чаплі між птахами”*; чи згаданий образок 
не був ілюстрацією де-небудь на маргінесі віршів?* Хоч се буде і сміло, але 
пригадаю, що запорожці зовсім не зневажали чаплі: відомі вірші, де вона 
порівнюється з дівчиною:

Славні хлопці пани запорожці,
Побачили вони чаплю на болоті;
Отаман і каже: оце ж, браття, дівка!
А осавул каже: я з нею кохався,
А кошовий каже: а я й повінчався.
     O.

Даючи місце сій замітці В[исоко]п[оважаного] ученого з України росій-
ської, ми разом з тим висловляєм бажання, аби люди, що бачили акти 
з процесу Шевченкового, вияснили сю справу. Бо з огляду на існування 
порівняння з чаплею в “Сні” не виключена можливість, що при усних пере-
казах се порівняння могло перетворитися в карикатуру Шевченка.

Стефана взяли цілковиту перевагу над попередніми поглядами Романа, 
для нього ще зіставалося невиясненим, що могло осолодити ту сувору 
боротьбу і прикрості, які приносило се нове життя? Розв’язання сієї 
загадки знаходить він в релігії, що стає для нього релігією терпіння, і — 
в любові, що стає бальзамом ласки для людської жертви.

Розв’язання проблеми, отже, переходить цілковито на ґрунті індивідуаль-
них почувань. Коли Роман стоїть на роздоріжжі між старим і новим життям, 
вибір йому представлявся так: “треба або зістатися спочивати на гладкій хвилі 
життя, що приємно тіло пестила, хоч на дні, як то він добре знав, була холодна 
й трохи брудна; або взяти життя за барки і, борючись з ним, мати тіло в поті 
й прикростях часто, а лише душу в сферах теплих і чистих”.

Громадського елементу, отже, не бачимо тут. Правда, він потроху прохо-
плюється деінде: в ідеї служення своїй землі, голошеній устами Стефана, і в 
ідеї обов’язку; в словах Домунта, що натякає на світ, який кидають навколо 
такі освічені робітники, сідаючи на ґрунт; в короткій згадці, що до Стефана 
удавалася сусідня людність в ріжних справах, а Ірена вчила селянських 
дітей і т. ін. Все се показує, що люди сі мали в собі громадську ідею, але, 
повторяю, вона стоїть в повісті десь на дуже далекім плані, а все переходить 
на розв’язанні задачі особистого життя.

Підвалиною її є християнська ідея, і то християнства як релігії терпіння. 
Мотто повісті взято з Євангелія: “Щасливі ті, що страждають задля любові, 
бо їм належить Царство Небесне”, і сі слова під час роздумувань Романа 
на роздоріжжі стають для нього путеводним світлом.

Християнство, безперечно, є релігією в великій мірі соціальною; однак 
висовування на перший план особистого усовершення не раз приводило 
до занедбання її громадської сторони, де воно передовсім є релігією любові, 
а не страждання; так було, напр., не раз і з тим покликом до особистого 
усовершення, що йде в Росії з іменем Льва Толстого і стоїть в близькім 
спорідненні з ідеями тілько що переказаної повісті. Безперечно, добрий 
і моральний чоловік — є дуже добра річ, але доперва тоді набирає він 
своєї повної вартості, коли приносить свої скарби духовні на службу гро-
маді. Користаючи з вищенаведеного порівняння п. Ожешкової, ми могли 
б сказати, що пастух, що садовить дерева для будучих поколінь, не тільки 
корисніший, а може, й симпатичніший від того анахорета, що під тим дере-
вом поставить собі келію і віддасться виключно заховуванню себе в правді 
й духовній чистоті.

14(26) 1896 року
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Микола Чікільдєєв, а натомість перечорнив селянське життя, підкинувши 
до нього всякого бруду.

Такий осуд здається несправедливим. Автору ніхто не закинув нере-
альності виведеного ним образу. Супроти нелюдської нужди й темноти 
селянського життя його герої зітхають не по міському бруду, а по тих бодай 
формальних, а все якихось ліпших формах міського побуту: в місті бодай 
не лаялись так страшно на кождім кроці, грубіянства було менше; бодай про 
око, були хоч початки якогось комфорту і достатку. Причини селянської 
дикості автор вказує не в людях, тільки в їх економічних та суспільних 
обставинах. Городянка Ольга, відчувши всі негативні сторони селянського 
життя, відчуває, одначе, що “в житті їх нема нічого такого, чого би не 
можна було оправдати”; матеріальна біда забиває селян, а помочі нізвідки. 
“Та чи й може бути яка-небудь поміч і приклад від людей користолюбних, 
захланних, розпусних, лінивих, що з’їжджають на село лише за тим, аби 
образити, обдерти, настрашити”.

Що автор собі зовсім не ідеалізує міста, се він дуже добре доказав своєю 
довшою повістю “Моя жизнь”, виданою в одній книжці з “Мужиками”. 
Невимовно сумно виглядає в ній міська “інтелігенція” і міщанство; порожнява, 
конвенціональність, дурнота сього життя змальована незвичайно виразно: 
тупоголовість, неморальність одних, дикість других, легкодушність і нагінка 
за утіхами третіх. “Нема людей, у котрих я міг би навчитися, як жити, аби 
не бути винуватим. В цілім місті ні одної чесної людини! Місто крамарів, трак-
тирників, канцеляристів, гіпокритів, безпотрібне, безкорисне місто, котрого 
не жалувала б ніяка душа, якби воно провалилось крізь землю”, — характе-
ризує його головна особа*, і автор попирає сю характеристику розвиненими 
перед очима читача образами. Супроти сього міського дрантя герой повісті 
в селянськім житті бачить щось вище: не вважаючи на бруд, п’янство, дурноту, 
обманство, він чує, що “селянське життя вкінці тримається на якійсь здоровій, 
міцній осі, в селянстві є те, чого не бачив він в інтелігентах, — “воно вірить, 
що головне на землі — правда, і що спасення його й усього народу тільки 
в правді, тому більш за все воно на світі любить справедливість”.

Коли зведемо докупи безпросвітний образ селянства, намальований 
в “Мужиках”, з таким же образом міста, показаним в повісті “Моя жизнь”, 
виходить зачарований круг, дуже характерний для песимістичного характеру 
автора. Село гине в матеріальній і духовній нужді, в нечуванім, нелюдськім 
упадку, але місто “крамарів і трактирників”, де не можна знайти чистої 
людини, розуміється, не прийде до помочі йому.

Але сей чарівний круг — тільки темна фантазія автора. В дійсності 
інтелігенція складається не з самих гіпокритів і егоїстів, і до всіх, у кого 
є любов до справедливості, почуття обов’язку перед народом, є любов 
до чоловіка — до всіх тих страшний образ, змальований автором в “Мужи-
ках”, кличе до помочі, до праці коло свого народу.

“МУЖИКИ”.

Оповідання Антона ЧЕХОВА

Антон Чехов належить до молодшої ґенерації в російській літературі, 
заразом — до визначніших їх репрезентантів разом з пок[ійним] Гаршиним 
і Володимиром Короленком. Дещо спільне внутрішнє також в’яже сих 
письменників, показуючи в них дітей одного покоління нашого нервового 
віку, виострених аналітиків і психологів, чутких на неправильності сучасного 
складу життя, на ті “кляті питання” без відповіді, що насовує воно на кождім 
кроці. З тих трьох письменників Чехов найбільш плідний; взагалі ж писали 
вони небагато, переважно в формі коротких оповідань. Головний літературний 
добуток Чехова* складається з кількох збірників таких коротких оповідань: 
“Пестрые рассказы”, “Рассказы”, “В сумерках”, “Хмурые люди”; крім 
того, має він кілька більших оповідань: “Дуель”, “Палата № 6”, “Моя 
жизнь”; драматичні проби Чехова не мали особливого успіху*. Як харак-
теристичне для фізіономії автора піднесемо, що він звідав особисто місце 
заслання для засуджених в Росії — острів Сахалін і описав його й життя 
засланців* в формі подорожі-мемуара.

Погляд автора на життя глибоко песимістичний*; його увагу звертають 
звичайно негативні сторони людського життя, прояви аномалії, що випли-
вають з самих обставин і від людей, з людської дурноти, тривіальності, 
більш як злоби. Природа, дитяче життя, часто описуване автором, своєю 
несвідомою правдою дають контраст сьому людському нерозуму й три-
віальності, на котрі автор не знає ліків, не вказує виходу. В деяких своїх 
утворах він дав невимовно прикрі в своїй невідрадності й безпорадності 
образи, і вони власне падають переважно на останні роки діяльності автора, 
що примітно все остріше бере життя в його аномаліях, — от як “Палата 
№ 6” (страшні непорядки в інститутах для божевільних), “Сахалін”, 
нарешті — “Мужики”.

Се оповідання з’явилось рік тому* (в часописі “Русская мысль”) і викли-
кало загальну сенсацію; від часів прославлених “Подлиповців” Решетникова* 
російська література не мала чогось подібного: з таким реалізмом намальо-
ваного образу повної, безпросвітної, остатньої духової й матеріальної нужди 
російського селянства. Голоси критики поділились: одні піднесли реальність 
і талановитість сього сумного образу, що виступив як протест проти ідеалі-
зування народного побуту у деяких народників, ідеалізування шкідливого 
тим, що присипляло увагу до народних потреб. Знов інші добачили якісь 
неприхильні народу тенденції у автора. Один з авторитетніших репрезен-
тантів поступової російської публіцистики критик Михайловський закинув 
Чехову*, що він зідеалізував міську трактирну цивілізацію, викинувши 
з неї весь той бруд і грубіянство, через котрі мусив перейти його герой — 
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Микола Чікільдєєв, а натомість перечорнив селянське життя, підкинувши 
до нього всякого бруду.

Такий осуд здається несправедливим. Автору ніхто не закинув нере-
альності виведеного ним образу. Супроти нелюдської нужди й темноти 
селянського життя його герої зітхають не по міському бруду, а по тих бодай 
формальних, а все якихось ліпших формах міського побуту: в місті бодай 
не лаялись так страшно на кождім кроці, грубіянства було менше; бодай про 
око, були хоч початки якогось комфорту і достатку. Причини селянської 
дикості автор вказує не в людях, тільки в їх економічних та суспільних 
обставинах. Городянка Ольга, відчувши всі негативні сторони селянського 
життя, відчуває, одначе, що “в житті їх нема нічого такого, чого би не 
можна було оправдати”; матеріальна біда забиває селян, а помочі нізвідки. 
“Та чи й може бути яка-небудь поміч і приклад від людей користолюбних, 
захланних, розпусних, лінивих, що з’їжджають на село лише за тим, аби 
образити, обдерти, настрашити”.

Що автор собі зовсім не ідеалізує міста, се він дуже добре доказав своєю 
довшою повістю “Моя жизнь”, виданою в одній книжці з “Мужиками”. 
Невимовно сумно виглядає в ній міська “інтелігенція” і міщанство; порожнява, 
конвенціональність, дурнота сього життя змальована незвичайно виразно: 
тупоголовість, неморальність одних, дикість других, легкодушність і нагінка 
за утіхами третіх. “Нема людей, у котрих я міг би навчитися, як жити, аби 
не бути винуватим. В цілім місті ні одної чесної людини! Місто крамарів, трак-
тирників, канцеляристів, гіпокритів, безпотрібне, безкорисне місто, котрого 
не жалувала б ніяка душа, якби воно провалилось крізь землю”, — характе-
ризує його головна особа*, і автор попирає сю характеристику розвиненими 
перед очима читача образами. Супроти сього міського дрантя герой повісті 
в селянськім житті бачить щось вище: не вважаючи на бруд, п’янство, дурноту, 
обманство, він чує, що “селянське життя вкінці тримається на якійсь здоровій, 
міцній осі, в селянстві є те, чого не бачив він в інтелігентах, — “воно вірить, 
що головне на землі — правда, і що спасення його й усього народу тільки 
в правді, тому більш за все воно на світі любить справедливість”.

Коли зведемо докупи безпросвітний образ селянства, намальований 
в “Мужиках”, з таким же образом міста, показаним в повісті “Моя жизнь”, 
виходить зачарований круг, дуже характерний для песимістичного характеру 
автора. Село гине в матеріальній і духовній нужді, в нечуванім, нелюдськім 
упадку, але місто “крамарів і трактирників”, де не можна знайти чистої 
людини, розуміється, не прийде до помочі йому.

Але сей чарівний круг — тільки темна фантазія автора. В дійсності 
інтелігенція складається не з самих гіпокритів і егоїстів, і до всіх, у кого 
є любов до справедливості, почуття обов’язку перед народом, є любов 
до чоловіка — до всіх тих страшний образ, змальований автором в “Мужи-
ках”, кличе до помочі, до праці коло свого народу.

“МУЖИКИ”.

Оповідання Антона ЧЕХОВА

Антон Чехов належить до молодшої ґенерації в російській літературі, 
заразом — до визначніших їх репрезентантів разом з пок[ійним] Гаршиним 
і Володимиром Короленком. Дещо спільне внутрішнє також в’яже сих 
письменників, показуючи в них дітей одного покоління нашого нервового 
віку, виострених аналітиків і психологів, чутких на неправильності сучасного 
складу життя, на ті “кляті питання” без відповіді, що насовує воно на кождім 
кроці. З тих трьох письменників Чехов найбільш плідний; взагалі ж писали 
вони небагато, переважно в формі коротких оповідань. Головний літературний 
добуток Чехова* складається з кількох збірників таких коротких оповідань: 
“Пестрые рассказы”, “Рассказы”, “В сумерках”, “Хмурые люди”; крім 
того, має він кілька більших оповідань: “Дуель”, “Палата № 6”, “Моя 
жизнь”; драматичні проби Чехова не мали особливого успіху*. Як харак-
теристичне для фізіономії автора піднесемо, що він звідав особисто місце 
заслання для засуджених в Росії — острів Сахалін і описав його й життя 
засланців* в формі подорожі-мемуара.

Погляд автора на життя глибоко песимістичний*; його увагу звертають 
звичайно негативні сторони людського життя, прояви аномалії, що випли-
вають з самих обставин і від людей, з людської дурноти, тривіальності, 
більш як злоби. Природа, дитяче життя, часто описуване автором, своєю 
несвідомою правдою дають контраст сьому людському нерозуму й три-
віальності, на котрі автор не знає ліків, не вказує виходу. В деяких своїх 
утворах він дав невимовно прикрі в своїй невідрадності й безпорадності 
образи, і вони власне падають переважно на останні роки діяльності автора, 
що примітно все остріше бере життя в його аномаліях, — от як “Палата 
№ 6” (страшні непорядки в інститутах для божевільних), “Сахалін”, 
нарешті — “Мужики”.

Се оповідання з’явилось рік тому* (в часописі “Русская мысль”) і викли-
кало загальну сенсацію; від часів прославлених “Подлиповців” Решетникова* 
російська література не мала чогось подібного: з таким реалізмом намальо-
ваного образу повної, безпросвітної, остатньої духової й матеріальної нужди 
російського селянства. Голоси критики поділились: одні піднесли реальність 
і талановитість сього сумного образу, що виступив як протест проти ідеалі-
зування народного побуту у деяких народників, ідеалізування шкідливого 
тим, що присипляло увагу до народних потреб. Знов інші добачили якісь 
неприхильні народу тенденції у автора. Один з авторитетніших репрезен-
тантів поступової російської публіцистики критик Михайловський закинув 
Чехову*, що він зідеалізував міську трактирну цивілізацію, викинувши 
з неї весь той бруд і грубіянство, через котрі мусив перейти його герой — 
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ПЕРШІ ВИДАННЯ “ЕНЕЇДИ” КОТЛЯРЕВСЬКОГО

Подаючи фототипію титулової картки першого видання „Енеїди” з нагоди 
його століття, додамо кілька слів про перші видання її.

Перші два видання “Енеїди” Котляревського, як він сам заявив в перед-
мові до третього видання — 1809 р., вийшли “без ведома и согласия” його*, 
більш того — він заявив, що видавці мали рукопись “со многими ошибками 
и опущениями” від переписування, а, окрім того, ще самі видавці переро-
били в ній багато “и почти испорченную” видали під його іменем. Дійсно, 
видання, зроблене самим Котляревським, має чимало варіантів, але деякі 
з них — то, напевно, авторські поправки свого власного тексту; з другого 
боку, напр., варіант до віршів: “Нептун дочувсь в скляних будинках...”, 
поданий при виданні 1798 р. в спростуваннях (“Нептун же давній був 
драпіка...”*), противиться гадці про якусь цензуру тексту. Правдоподібно, 
студії над старшими рукописами зможуть з часом докладно викрити, оскільки 
оправданий був закид Котляревського своїм видавцям, а поки що ми мусимо 
його приймати з маленьким granum salis [крупинкою солі].

Перше видання “Енеїди” вийшло в виді книжки в малу вісімку (при-
мірник бібліотеки Наук[ового] товариства ім. Шевченка має сторони 
великостию 11х18 ст., але вони досить обтяті); друкована вона досить 
неформеним письмом, на сірявім, лихім папері. Книжка зложена була 
з чотирьох частин: з трьох пісень, кожда має свою окладинку і пагінацію, 
потім наступає “Собрание малороссийских слов”, що має теж нову пагіна-
цію. По титуловій картці першої пісні наступає присвята книжки “Люби-
телям малороссийского слова”: се була присвята, розуміється, не автора, 
а видавця — у власнім виданні Котляревського її заступила інша: “С. М. 
К...ю (Семену Михайловичу Кочубею*) усерднейше посвящает Сочинитель”. 
Вірші надруковано в один стовпець, по дві десятивіршеві строфи на кождій 
стороні, так що сторони переділені посередині звіздками, що відділюють 
сі строфи. Словарець друковано двома стовпцями і дрібнішим друком. 
Всього нумерованих сторін 32+38+72+24. З нагоди століття, на пам’ятку 
ювілейних свят, Наукове товариство передрукувало се перше видання без 
переміни осібною книжкою.

Перше видання “Енеїди”, як значиться на обкладинці, вийшло коштом 
Максима Парпури. Ім’я сього чоловіка треба конче пом’янути, говорячи 
про нашого первенця. Багатий конотопський “дворянин” (з старого коза-
чого роду), він служив у Петербурзі1, мав незвичайну для тодішніх часів 
освіту*, сам працював на літературнім полі* — перекладами на російську 

1 В реєстрі конотопських дворян 1783 р. він записаний канцеляристом Державного 
петербурзького дворянського банку — Лазаревського “Описание старой Малороссии”*, 
ІІ, ст. 43.

ПЕРШІ ПРОБИ 
[Володимир Темницький]

Під сим загальним титулом редакція надумала подавати писання наших 
молодих (чи віком, чи тільки авторством) авторів, що хоч не відповідають 
всім тим вимогам, які ставить і повинен ставити наш журнал белетристичним 
утворам*, але мають в собі дещо позитивне, дещо таке, через що шкода над 
тими писаннями перейти попросту до дневного порядку. Редакція при тім 
виходила з тої гадки, що на тім зискає і молодий автор, коли його писання 
зверне на себе увагу, стане предметом критики і редакції, і читачів; зискають 
і читачі, бо в молодих писаннях, хоч і не витриманих в цілості, хоч не поз-
бавлених більших чи менших хиб, знайдуть не одно щасливе спостереження, 
оригінальну гадку, оригінальну манеру, щось взагалі свіже, відмінне, чого 
не знайдуть часом у вже звісних їм і своєю манерою, і кругом ідей і образів 
старших, рутинованих письменників. Та й література наша ще не прийшла 
до того щасливого стану, коли б могла помітувати такими “пробами”. Розу-
міється, при тім редакція буде вибирати тільки те, що, на її погляд, буде мати 
ті позитивні сторони, а заразом у своїх вступних примітках подаватиме свої 
уваги щодо сих позитивних і негативних прикмет поданих писань.

На початок подаємо два оповідання одного автора, цілком відмінні своїм 
характером, перше трагічне, друге гумористичне. В першім позитивною 
стороною уважали б ми самий замисл його — порив пімсти в пережитому 
дідусю над кривдником, по десятках літ. Се є ідея, як то кажуть. Оброблена 
вона слабенько; ціле оповідання досить шаблонове, є неконсеквенції (син 
дуже чулий для помершого батька, а згадує за могилу батька аж по кількох 
тижнях); вибух пімсти у дідуся неумотивований, і самий прояв її несмачний 
і не конче імовірний, бо наш нарід визначається взагалі пошануванням 
для небіжчика. Друге оповідання визначається легким, хоч і неглибоким 
гумором, подекуди дотепними, хоч і неглибокими спостереженнями; сей 
тип руського “політика”, нововитворений нашими обставинами, є живий 
і справді вдячний тип для літературного оброблення. Але зав’язка цілого 
оповідання плитка, гумор, як сказано, досить поверховий; психологія героя 
в його нагінці за жінкою утрирована. Оповідає автор взагалі легко, мова 
несогірша; варто, аби працював над собою далі.
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ПЕРШІ ВИДАННЯ “ЕНЕЇДИ” КОТЛЯРЕВСЬКОГО

Подаючи фототипію титулової картки першого видання „Енеїди” з нагоди 
його століття, додамо кілька слів про перші видання її.

Перші два видання “Енеїди” Котляревського, як він сам заявив в перед-
мові до третього видання — 1809 р., вийшли “без ведома и согласия” його*, 
більш того — він заявив, що видавці мали рукопись “со многими ошибками 
и опущениями” від переписування, а, окрім того, ще самі видавці переро-
били в ній багато “и почти испорченную” видали під його іменем. Дійсно, 
видання, зроблене самим Котляревським, має чимало варіантів, але деякі 
з них — то, напевно, авторські поправки свого власного тексту; з другого 
боку, напр., варіант до віршів: “Нептун дочувсь в скляних будинках...”, 
поданий при виданні 1798 р. в спростуваннях (“Нептун же давній був 
драпіка...”*), противиться гадці про якусь цензуру тексту. Правдоподібно, 
студії над старшими рукописами зможуть з часом докладно викрити, оскільки 
оправданий був закид Котляревського своїм видавцям, а поки що ми мусимо 
його приймати з маленьким granum salis [крупинкою солі].

Перше видання “Енеїди” вийшло в виді книжки в малу вісімку (при-
мірник бібліотеки Наук[ового] товариства ім. Шевченка має сторони 
великостию 11х18 ст., але вони досить обтяті); друкована вона досить 
неформеним письмом, на сірявім, лихім папері. Книжка зложена була 
з чотирьох частин: з трьох пісень, кожда має свою окладинку і пагінацію, 
потім наступає “Собрание малороссийских слов”, що має теж нову пагіна-
цію. По титуловій картці першої пісні наступає присвята книжки “Люби-
телям малороссийского слова”: се була присвята, розуміється, не автора, 
а видавця — у власнім виданні Котляревського її заступила інша: “С. М. 
К...ю (Семену Михайловичу Кочубею*) усерднейше посвящает Сочинитель”. 
Вірші надруковано в один стовпець, по дві десятивіршеві строфи на кождій 
стороні, так що сторони переділені посередині звіздками, що відділюють 
сі строфи. Словарець друковано двома стовпцями і дрібнішим друком. 
Всього нумерованих сторін 32+38+72+24. З нагоди століття, на пам’ятку 
ювілейних свят, Наукове товариство передрукувало се перше видання без 
переміни осібною книжкою.

Перше видання “Енеїди”, як значиться на обкладинці, вийшло коштом 
Максима Парпури. Ім’я сього чоловіка треба конче пом’янути, говорячи 
про нашого первенця. Багатий конотопський “дворянин” (з старого коза-
чого роду), він служив у Петербурзі1, мав незвичайну для тодішніх часів 
освіту*, сам працював на літературнім полі* — перекладами на російську 

1 В реєстрі конотопських дворян 1783 р. він записаний канцеляристом Державного 
петербурзького дворянського банку — Лазаревського “Описание старой Малороссии”*, 
ІІ, ст. 43.

ПЕРШІ ПРОБИ 
[Володимир Темницький]

Під сим загальним титулом редакція надумала подавати писання наших 
молодих (чи віком, чи тільки авторством) авторів, що хоч не відповідають 
всім тим вимогам, які ставить і повинен ставити наш журнал белетристичним 
утворам*, але мають в собі дещо позитивне, дещо таке, через що шкода над 
тими писаннями перейти попросту до дневного порядку. Редакція при тім 
виходила з тої гадки, що на тім зискає і молодий автор, коли його писання 
зверне на себе увагу, стане предметом критики і редакції, і читачів; зискають 
і читачі, бо в молодих писаннях, хоч і не витриманих в цілості, хоч не поз-
бавлених більших чи менших хиб, знайдуть не одно щасливе спостереження, 
оригінальну гадку, оригінальну манеру, щось взагалі свіже, відмінне, чого 
не знайдуть часом у вже звісних їм і своєю манерою, і кругом ідей і образів 
старших, рутинованих письменників. Та й література наша ще не прийшла 
до того щасливого стану, коли б могла помітувати такими “пробами”. Розу-
міється, при тім редакція буде вибирати тільки те, що, на її погляд, буде мати 
ті позитивні сторони, а заразом у своїх вступних примітках подаватиме свої 
уваги щодо сих позитивних і негативних прикмет поданих писань.

На початок подаємо два оповідання одного автора, цілком відмінні своїм 
характером, перше трагічне, друге гумористичне. В першім позитивною 
стороною уважали б ми самий замисл його — порив пімсти в пережитому 
дідусю над кривдником, по десятках літ. Се є ідея, як то кажуть. Оброблена 
вона слабенько; ціле оповідання досить шаблонове, є неконсеквенції (син 
дуже чулий для помершого батька, а згадує за могилу батька аж по кількох 
тижнях); вибух пімсти у дідуся неумотивований, і самий прояв її несмачний 
і не конче імовірний, бо наш нарід визначається взагалі пошануванням 
для небіжчика. Друге оповідання визначається легким, хоч і неглибоким 
гумором, подекуди дотепними, хоч і неглибокими спостереженнями; сей 
тип руського “політика”, нововитворений нашими обставинами, є живий 
і справді вдячний тип для літературного оброблення. Але зав’язка цілого 
оповідання плитка, гумор, як сказано, досить поверховий; психологія героя 
в його нагінці за жінкою утрирована. Оповідає автор взагалі легко, мова 
несогірша; варто, аби працював над собою далі.
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виданні, що вийшло в Харкові 1842 р.*, накладом Волохінова, котрому 
Котляревський продав перед смертю право видання за 2000 асигнаційних 
рублів (коло 500 руб. срібла). Се було перше повне видання “Енеїди”, 
видруковане на гарнім папері, гарним на той час друком, взагалі дуже 
старанно (ст. 38+42+75+71+77+90+32, великість 133×225 обтятої сто-
рони). Воно розійшлось дуже скоро. Нарешті, 1862 р. в Петербурзі Куліш 
видав* в компактнім томику 16° “Енеїду” разом з “Наталкою-Полтавкою” 
й “Москалем-Чарівником” і “Одою до князя Куракіна” (ст. 451, 16°), і від 
сього видання ведуть свій початок пізніші передруки.

наукових (медичних) книжок, і вславився як щедрий меценат — по теста-
менту він жертвував близько 100000 рублів на українські шпиталі й школи 
(між ними й на Харківський університет). Очевидно, й видання “Енеїди” 
Котляревського було у нього актом меценатства, проявом безкорисних сим-
патій до українського слова. Котляревський міг се зрозуміти інакше. В його 
власнім виданні “Енеїди” вставлена нова строфа вгадує між пекельними 
грішниками “мацапуру”, котрого мучили за те, що “натуру мав він дуже 
бридку*, кривив душею для прибитку, чужеє отдавав в печать, без сорома, 
без Бога бувши, і восьму заповідь забувши, чужим пустився промишлять”. 
Судячи по тому, що Котляревський в передмові згадує сі два видання — 1798 
і 1808 рр., і то не ласкаво, трудно інакше розуміти сі вірші, як розуміють 
звичайно: як алюзію до Парпури (мацапура); зрештою, Стеблин-Камен-
ський, що особисто знав автора*, категорично каже, що Котляревський 
писав се на Парпуру. Але се тільки показувало б, що Котляревський поми-
лився щодо мотивів, які кермували Парпурою; в усякім разі повторяти 
давні закиди на Парпуру по сто літах, без перевірки, як то ми бачили й у 
сьогорічній ювілейній літературі, не годиться. Хтозна, чи й сам Котлярев-
ський надумав би видати свою “Енеїду”, якби не видав її багатий меценат, 
і якби се видання не було прийняте публікою “с удовольствием”, так що по 
десяти літах з’явилося нове видання! Парпура, правдоподібно, спорядив 
і словарець, доданий в кінці “Енеїди”.

Друге видання було повторене з першого (тільки з поправленням 
“погрішностей”) і вийшло 1808 р. в друкарні Івана Глазунова в Петер-
бурзі, правдоподібно — накладом сього ж книгаря1, з означенням: Изда-
ние второе (ст. 148+26 малої вісімки, перші дві картки ненумеровані). 
Се нове видання, правдоподібно, й привело Котляревського до гадки — 
видати “Енеїду” власним накладом, і вона вийшла на другий рік (1809), 
теж в Петербурзі, “в медицинской типографии”; на обкладинці значи-
лося: “...вновь исправленная и дополненная противу прежних изданий”. 
Видання се далеко гарніше від двох попередніх, елєґантське як на той 
час; титул — гравірований; формат — трохи вузька вісімка (13х22 ст.), 
по 25 віршів на сторону. Але друковано його, здається, з попереднього 
видання, а не з рукописі, судячи по тому, що тільки тим способом міг 
статися такий поділ строф, як бачимо: злучено по дві строфи, розділені 
звіздками. Окрім трьох пісень, друкованих в попередніх виданнях, тут 
додано ще четверту. Кожна пісня і словарець мають осібну пагінацію 
(ст. 29+26+48+45+18+2 ненум.). В передмові Котляревський запо-
відає п’яту пісню, якщо се видання “принесет удовольствие читателям”, 
але п’ята і шоста пісні “Енеїди” вийшли аж по смерті його в четвертім 

1 Гадка, висловлена в сьогорічній ювілейній літературі, що й се друге видання вийшло 
від “нахабного” Парпури, не має ніякої підстави, скільки знаємо.
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звіздками. Окрім трьох пісень, друкованих в попередніх виданнях, тут 
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 НОВИНИ РОСІЙСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ:  
Л.Толстой; Чехов ...

В російській літературі вже від довшого часу, від яких кільканадцяти 
літ, стало звичайним словом — нарікання на брак оригінальних талантів, 
на сіренький рівень сеї літератури. Дійсно, корифеї російської літератури 
50–70 рр.: Тургенєв, Островський, Достоєвський, Салтиков, Гонча-
ров, Некрасов, зійшовши, не полишили по собі наступників тої ж міри. 
Останній з їх ряду — Лев Толстой стоїть старим крислатим дубом між 
молодою порослю і хащем, та й він перейшов на публіциста й мораліста*, 
артистична ж творчість його останніх років невелика і сумнівної артистич-
ної вартості. З молодших письменників 70–90-х рр. ні один не дорівняв 
корифеям старшої генерації й здебільшого не справдили вони надій, які 
на них покладались. Один тільки Антін Чехов все йде наперед і ще не завів 
надій — вийти на справді велику літературну фігуру. Зрештою, є таланти, 
талантики й здібності, і є їх досить, так що із зверхнього боку, з погляду 
квантитативної продукції справа не стоїть зле. Десяток “толстих” журналів, 
справді “толстих” (грубих), як ніде в Європі, — бо в Росії все ще літературна 
продукція переважно концентрується в журналах, і осібними книжками 
виходить те, що перед тим появляється в журналах, — журналів ріжних 
напрямів, від соціал-демократичних (як недавно закрите правительством 
“Новое слово”) до реакційних (як “Русский вестник”) і клерикально-об-
скурантних (як “Русское обозрение”), не кажучи вже за ріжні місячники 
меншого калібру, — приносять щомісяця купу повістей, оповідань і всяких 
інших фабрикатів. Правда, переважає безрадна мірнота, так що деякі критики 
готові порівняти новішу російську літературу з “безводною й безплодною 
Сахарою”, але се вже занадто сердито, і сим самим критикам від часу до часу 
трапляється дещо інтересніше. Правда, інтерес сей здебільшого, щоб так 
сказати, партикулярний, в зв’язку з певними місцевими або моментальними 
інтересами, більш публіцистичний, як артистичний. На публіцистичний інте-
рес літератури немало впливає та обставина, що при значнім ограниченні 
свободи преси, політичної діяльності й дебати, в формах белетристики, літе-
ратурної критики тощо часто виступають питання чисто політичні, і се надає 
їм спеціальний інтерес у своєї суспільності. В сумі над загальним рівнем 
мірноти і партикулярного інтересу підіймається дуже небагато такого, щоб 
дало інтерес ширший, загальний, для людини не перейнятої спеціальними 
російськими злобами дня.

Лев Толстой виступив в пресі з двома статтями літературно-публі-
цистичного характеру. Більша й важніша з них називається: “Что такое 
искусство?” (“Що таке штука?”) і друкувалась у московській часописі 

                        ; Боборикін; Мамін-Сибіряк й інші “сибіряки”; 
Потапенко; Микулич; Горький; ювілей Бєлінського

З ТАТАРСЬКИХ “ЛЕГЕНД” Д.МАМІНА-СИБІРЯКА

Дмитро Мамін, що пише під іменем Маміна-Сибіряка, належить 
до визначніших фігур в сучасній російській літературі й має свою оригі-
нальну письменницьку фізіономію. Бувши сам родом з Уральських гір*, 
він описує в своїх повістях і романах мало знане, часто оригінальне життя 
уральських і сибірських країв — сеї російської Каліфорнії з її промисловою 
гарячкою* (“Уральские рассказы”, “Сибирские рассказы”, “Черное гнездо”, 
“Золото”, “Три конца”, “Хлеб” і ін.); повісті сі визначаються багатою, 
часто скомплікованою фабулою, етнографічним колоритом*, отже, більш 
зверхньою манерою оповідання. Інша серія його оповідань — з дитячого 
життя й для дітей (“Детские тени”, “Детские рассказы и сказки”).

Подане тут оповідання взяте з найновішої його книжки: “Легенды”, 
СПб., 1898, де подано п’ять оповідань, взятих з переказів й життя татар 
полудневої Сибіри; конструкція їх досить примітивна, але вони талановито 
передають загальний колорит з того далекого й оригінального світу, тому 
й уважали ми корисним подати з них дещо для нашої публіки.

Д.Мамін, син уральського священика, родився 1852 р., вчився в духов-
ній школі, студіював медицину, права*, але не докінчивши студій, звернувся 
до літератури*. Перша визначніша його робота — роман “Приваловские 
миллионы” вийшов 1883 р. Пише багато, головно по журналах (“Русская 
мысль”, “Рус[ское] богатство”, “Мир Божий”, “Детское чтение” і ін.).
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 НОВИНИ РОСІЙСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ:  
Л.Толстой; Чехов ...
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ров, Некрасов, зійшовши, не полишили по собі наступників тої ж міри. 
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талантики й здібності, і є їх досить, так що із зверхнього боку, з погляду 
квантитативної продукції справа не стоїть зле. Десяток “толстих” журналів, 
справді “толстих” (грубих), як ніде в Європі, — бо в Росії все ще літературна 
продукція переважно концентрується в журналах, і осібними книжками 
виходить те, що перед тим появляється в журналах, — журналів ріжних 
напрямів, від соціал-демократичних (як недавно закрите правительством 
“Новое слово”) до реакційних (як “Русский вестник”) і клерикально-об-
скурантних (як “Русское обозрение”), не кажучи вже за ріжні місячники 
меншого калібру, — приносять щомісяця купу повістей, оповідань і всяких 
інших фабрикатів. Правда, переважає безрадна мірнота, так що деякі критики 
готові порівняти новішу російську літературу з “безводною й безплодною 
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мірноти і партикулярного інтересу підіймається дуже небагато такого, щоб 
дало інтерес ширший, загальний, для людини не перейнятої спеціальними 
російськими злобами дня.

Лев Толстой виступив в пресі з двома статтями літературно-публі-
цистичного характеру. Більша й важніша з них називається: “Что такое 
искусство?” (“Що таке штука?”) і друкувалась у московській часописі 

                        ; Боборикін; Мамін-Сибіряк й інші “сибіряки”; 
Потапенко; Микулич; Горький; ювілей Бєлінського

З ТАТАРСЬКИХ “ЛЕГЕНД” Д.МАМІНА-СИБІРЯКА

Дмитро Мамін, що пише під іменем Маміна-Сибіряка, належить 
до визначніших фігур в сучасній російській літературі й має свою оригі-
нальну письменницьку фізіономію. Бувши сам родом з Уральських гір*, 
він описує в своїх повістях і романах мало знане, часто оригінальне життя 
уральських і сибірських країв — сеї російської Каліфорнії з її промисловою 
гарячкою* (“Уральские рассказы”, “Сибирские рассказы”, “Черное гнездо”, 
“Золото”, “Три конца”, “Хлеб” і ін.); повісті сі визначаються багатою, 
часто скомплікованою фабулою, етнографічним колоритом*, отже, більш 
зверхньою манерою оповідання. Інша серія його оповідань — з дитячого 
життя й для дітей (“Детские тени”, “Детские рассказы и сказки”).

Подане тут оповідання взяте з найновішої його книжки: “Легенды”, 
СПб., 1898, де подано п’ять оповідань, взятих з переказів й життя татар 
полудневої Сибіри; конструкція їх досить примітивна, але вони талановито 
передають загальний колорит з того далекого й оригінального світу, тому 
й уважали ми корисним подати з них дещо для нашої публіки.

Д.Мамін, син уральського священика, родився 1852 р., вчився в духов-
ній школі, студіював медицину, права*, але не докінчивши студій, звернувся 
до літератури*. Перша визначніша його робота — роман “Приваловские 
миллионы” вийшов 1883 р. Пише багато, головно по журналах (“Русская 
мысль”, “Рус[ское] богатство”, “Мир Божий”, “Детское чтение” і ін.).
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ненормальних напрямів, призначених тільки для тісних кругів людей 
з подібно ж попсованим смаком, з другого боку — виходив із справедли-
вої й дуже старої гадки, що утвори штуки повинні оцінюватись не тільки 
мірою красоти, артизму, техніки, але й мірою своєї внутрішньої вартості, 
цінності з огляду на інтереси й мети [цілі] загальнолюдського поступу. Він 
і мав повне право критикувати сучасну штуку з сих поглядів та ставити 
певні desiderata [вимоги] на будуще, але він дуже стягнув свою теоретичну 
мірку, прикладаючи її на практиці, й для того майже вся нова штука опи-
нилась в категорії фальсифікатів, імітацій штуки, тимчасом як не можна 
ж заперечити, що артист може віддати певне почуття і “поетичним сюже-
том”, і реалізмом, і інтересом оповідання, й сі способи не перешкодять 
сьому утвору осягнути певне вражіння, а значить — бути утвором штуки; 
з другого боку — він безпотрібно вніс вимогу абсолютного універсалізму. 
Прецінь річ ясна, що абсолютно універсального, для всякого чоловіка 
однаково зрозумілого утвору штуки бути не може. Автор сам, очевидно, 
відчував сю трудність — признає в однім місці утворами справжньої, доброї 
штуки “Розбійників” Шіллера, романи Діккенса, Гюґо, Достоєвського, 
на інших же, згадавши за вимоги універсалізму, налягає на біблійну історію 
про прекрасного Йосифа; та очевидна річ, що для канібала, для котрого 
добро тільки в тім, щоб когось з’їсти, і зло тільки в тім — якби його хто 
небудь із’їв, артистичний вплив прекрасного Йосифа не існує, і він може 
зрозуміти його тільки дорогою духового розвою, приготування, як і зовсім 
некультурний європейський селянин може доступити утіхи і впливу Гюґо 
або Діккенса тільки дорогою подібного ж розвою, приготування... Се, 
розуміється, не виключає того, що утвір штуки тим цінніший з суспільного 
становища, що більшим кругам суспільності приступний без приготування.

Додам ще, що свої власні артистичні писання Толстой зачисляє в кате-
горію “злої (шкідної) штуки”, виключивши два маленькі оповідання (“Бог 
правду видит” і “Кавказский пленник”).

В другій статті, видрукуваній як передмова до перекладу статті Е.Кар-
пентера “Сучасна наука”*, Толстой нападає на сучасну науку; подібні 
гадки він висловляв уже й давніше, і при кінці своєї статті про штуку він 
їх розвиває навіть докладніше, як у сій статті. Головний зміст його поглядів 
той, що сучасні суспільні науки мають на меті головно оборону теперіш-
нього ненормального і неморального суспільного устрою, а науки матема-
тичні й природні займаються або речами безпотрібними, або результати 
їх служать тільки вигодам вищих верств; тим часом основні, кардинальні 
питання людського життя й суспільного устрою наука залишила. При тім, 
своїм звичаєм, Толстой не перебирає винних і невинних і, уживши сильного 
російського прислів’я, радий “з вошами викинути в піч і шубу”. Се дуже 
невірно впливає на читача, а се шкода, бо в обох статтях є багато справед-
ливих і інтересних, оригінальних гадок.

“Вопросы философии й психологии” (1897, V і 1898, І, осібно в XV т. 
його Писань*, ст. 240, 16°). Толстой каже, що почав був писати про се вже 
перед 15 літами, думав відтоді над сим і дав результат своїх довголітніх гадок 
у сій справі; дійсно, аналогічні з висловленими тут гадками стрічались і в 
давніших його писаннях. Він починає критикою естетичних теорій (познайо-
мившись з ними, як видно, здебільшого з других рук); сам він означає штуку 
так: штука є діяльність чоловіка, в котрій він свідомо, певними зверхніми 
знаками передає іншим почуття, які сам відчуває, а інші люди підпадають 
їм (заражаються — як в інфекції) й переживають їх. Задача штуки — 
лучити людей, передаючи певне почуття від автора публіці й злучаючи 
членів самої публіки одностію певного почуття; вона має служити способом 
до спільності людей. Справжня штука є лише та, що дійсно надає певне 
почуття, і то не якомусь певному кружку людей, а всім людям; справжня 
штука загальна, космополітична, всесвітня. При тім вона може бути доб-
рою й злою; добра вона тоді, коли надає або релігійні почуття — почуття 
своїх відносин до Бога і братерства всіх людей (в сім братерстві всіх людей 
Толстой бачить головний зміст сучасної людської релігії), або прості життєві 
почуття, спільні всім людям, — почуття веселості, розчулення, бадьорості, 
спокою і т. ін. Тільки сі два роди почувань можуть бути предметом доброї 
змістом сучасної штуки. 

Виходячи з сих поглядів на справжню штуку й її задачі, Толстой дуже 
остро бере сучасну. Насамперед, на його думку, тепер штуку заступають 
тільки імітаціями штуки, бо вона стала професією людей, джерелом доходу. 
Імітують її то повторяючи давні т. зв. поетичні сюжети, то надолужують реа-
лізмом — імітацією дійсності, то ефектами, то інтересним змістом, опертим 
на студіях, і т. д. Далі, ся сучасна штука служить потребам і зрозуміла тільки 
невеликому числу естетично розвинених; появляються напрями, приступні 
для розуміння все менших кругів адептів, як декаденти, символісти, імпре-
сіоністи, маги і т. д., і заноситься на утвори, що будуть зрозумілі тільки 
авторові. Головно ж, що у нової суспільності, позбавленої релігії, штука, 
замість тої двоїстої мети, яку ставить їй Толстой, служить виключно тільки 
для утіхи публіки, й критерієм її стала красота, а не доброта. В результаті він 
порівнює сучасну штуку з проституцією і її головний вплив бачить у розпу-
сті. Він заповідає упадок сій шкідній штуці й пророкує нову — всесвітню, 
загальну, непрофесіональну: в початкових школах будуть подаватись початки 
всіх штук, аби кождий, хто має талант, міг творити в кождій, і штука буде 
служити тільки тій двоїстій меті, яку їй ставить Толстой.

Розуміється, нема потреби розбирати сю теорію. Сильний артист, 
Толстой вже не раз показавсь дуже слабеньким філософом, і його нова 
теорія штуки в цілості не може видержати й найпоблажлившої критики. 
Він виходив, очевидно, з справедливих спостережень над деякими хоро-
бливими формами в сучасній штуці, над витворенням певних дивачних, 
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ненормальних напрямів, призначених тільки для тісних кругів людей 
з подібно ж попсованим смаком, з другого боку — виходив із справедли-
вої й дуже старої гадки, що утвори штуки повинні оцінюватись не тільки 
мірою красоти, артизму, техніки, але й мірою своєї внутрішньої вартості, 
цінності з огляду на інтереси й мети [цілі] загальнолюдського поступу. Він 
і мав повне право критикувати сучасну штуку з сих поглядів та ставити 
певні desiderata [вимоги] на будуще, але він дуже стягнув свою теоретичну 
мірку, прикладаючи її на практиці, й для того майже вся нова штука опи-
нилась в категорії фальсифікатів, імітацій штуки, тимчасом як не можна 
ж заперечити, що артист може віддати певне почуття і “поетичним сюже-
том”, і реалізмом, і інтересом оповідання, й сі способи не перешкодять 
сьому утвору осягнути певне вражіння, а значить — бути утвором штуки; 
з другого боку — він безпотрібно вніс вимогу абсолютного універсалізму. 
Прецінь річ ясна, що абсолютно універсального, для всякого чоловіка 
однаково зрозумілого утвору штуки бути не може. Автор сам, очевидно, 
відчував сю трудність — признає в однім місці утворами справжньої, доброї 
штуки “Розбійників” Шіллера, романи Діккенса, Гюґо, Достоєвського, 
на інших же, згадавши за вимоги універсалізму, налягає на біблійну історію 
про прекрасного Йосифа; та очевидна річ, що для канібала, для котрого 
добро тільки в тім, щоб когось з’їсти, і зло тільки в тім — якби його хто 
небудь із’їв, артистичний вплив прекрасного Йосифа не існує, і він може 
зрозуміти його тільки дорогою духового розвою, приготування, як і зовсім 
некультурний європейський селянин може доступити утіхи і впливу Гюґо 
або Діккенса тільки дорогою подібного ж розвою, приготування... Се, 
розуміється, не виключає того, що утвір штуки тим цінніший з суспільного 
становища, що більшим кругам суспільності приступний без приготування.

Додам ще, що свої власні артистичні писання Толстой зачисляє в кате-
горію “злої (шкідної) штуки”, виключивши два маленькі оповідання (“Бог 
правду видит” і “Кавказский пленник”).

В другій статті, видрукуваній як передмова до перекладу статті Е.Кар-
пентера “Сучасна наука”*, Толстой нападає на сучасну науку; подібні 
гадки він висловляв уже й давніше, і при кінці своєї статті про штуку він 
їх розвиває навіть докладніше, як у сій статті. Головний зміст його поглядів 
той, що сучасні суспільні науки мають на меті головно оборону теперіш-
нього ненормального і неморального суспільного устрою, а науки матема-
тичні й природні займаються або речами безпотрібними, або результати 
їх служать тільки вигодам вищих верств; тим часом основні, кардинальні 
питання людського життя й суспільного устрою наука залишила. При тім, 
своїм звичаєм, Толстой не перебирає винних і невинних і, уживши сильного 
російського прислів’я, радий “з вошами викинути в піч і шубу”. Се дуже 
невірно впливає на читача, а се шкода, бо в обох статтях є багато справед-
ливих і інтересних, оригінальних гадок.

“Вопросы философии й психологии” (1897, V і 1898, І, осібно в XV т. 
його Писань*, ст. 240, 16°). Толстой каже, що почав був писати про се вже 
перед 15 літами, думав відтоді над сим і дав результат своїх довголітніх гадок 
у сій справі; дійсно, аналогічні з висловленими тут гадками стрічались і в 
давніших його писаннях. Він починає критикою естетичних теорій (познайо-
мившись з ними, як видно, здебільшого з других рук); сам він означає штуку 
так: штука є діяльність чоловіка, в котрій він свідомо, певними зверхніми 
знаками передає іншим почуття, які сам відчуває, а інші люди підпадають 
їм (заражаються — як в інфекції) й переживають їх. Задача штуки — 
лучити людей, передаючи певне почуття від автора публіці й злучаючи 
членів самої публіки одностію певного почуття; вона має служити способом 
до спільності людей. Справжня штука є лише та, що дійсно надає певне 
почуття, і то не якомусь певному кружку людей, а всім людям; справжня 
штука загальна, космополітична, всесвітня. При тім вона може бути доб-
рою й злою; добра вона тоді, коли надає або релігійні почуття — почуття 
своїх відносин до Бога і братерства всіх людей (в сім братерстві всіх людей 
Толстой бачить головний зміст сучасної людської релігії), або прості життєві 
почуття, спільні всім людям, — почуття веселості, розчулення, бадьорості, 
спокою і т. ін. Тільки сі два роди почувань можуть бути предметом доброї 
змістом сучасної штуки. 

Виходячи з сих поглядів на справжню штуку й її задачі, Толстой дуже 
остро бере сучасну. Насамперед, на його думку, тепер штуку заступають 
тільки імітаціями штуки, бо вона стала професією людей, джерелом доходу. 
Імітують її то повторяючи давні т. зв. поетичні сюжети, то надолужують реа-
лізмом — імітацією дійсності, то ефектами, то інтересним змістом, опертим 
на студіях, і т. д. Далі, ся сучасна штука служить потребам і зрозуміла тільки 
невеликому числу естетично розвинених; появляються напрями, приступні 
для розуміння все менших кругів адептів, як декаденти, символісти, імпре-
сіоністи, маги і т. д., і заноситься на утвори, що будуть зрозумілі тільки 
авторові. Головно ж, що у нової суспільності, позбавленої релігії, штука, 
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перекладу; не повторяючи сказаного там, я тут тільки мушу піднести високу 
артистичну вартість сього оповідання. На двох аркушах вісімки автор зумів 
дати незвичайно широкий й многосторонній образ селянського життя: тут 
змальоване й родинне життя, й порядки сільської адміністрації, й економічний 
стан, і культурний розвій, релігійні погляди, психологічні спостереження, цілий 
ряд типів, живих, з кістьми і м’ясом, з своїми індивідуальними фізіономіями, 
і в додатку — ще настрій тихої, бідної, милої природи. Чехов зробив собі 
ім’я як незвичайно талановитий мініатюрист; одним штрихом часом уміє він 
дати цілий образ. Один критик висловивсь, що головка оселедця, з котрого 
варять у “Мужиках” юшку, малює цілий круг ідей. І в тім є правда. І власне 
тут цінно, що сей мініатюрист рядом таких дрібних штрихів потрафив дати 
великий образ, повний глибокого змісту (мініатюристи звичайно не йдуть 
далі мініатюрних сценок). Се — з чисто артистичного становища. Друге — 
що у Чехова маємо тут не бездушний протоколізм, що за сим нелюдським, 
диким життям чоловік чує чоловіка, і читач виносить не відразу, а співчуття, 
не хоробливе подражнення сим незвичайним брудом, а гуманний, ясний настрій.

Доповненням до сього оповідання служить більшенька повість “Моя 
жизнь”, названа автором скромно: “оповіданням провінціонала” й видру-
кована в досить незвичайнім місці: в місячних додатках до ілюстрованого 
журнальця “Нива”. “Моя жизнь” теж має незадовго появитись в перекладі 
в нашім журналі*. Чехов написав її наче у відповідь на критики “Мужиків”, 
що він, мовляв, понижає й чорнить селянське життя на користь міського. 
Чехов і дав панораму сього міського життя таку, що в порівнянні з нею, 
як він і сам висловив устами свого героя, селянський світ показується чимсь 
ліпшим, а головно — надійнішим. Перед очима читача переходять уряд-
ники, інженери, купці й міщани, дами аристократки й професіональні учені, 
життя родинне і відносини службові, і се все до того степеня тривіальне, 
некультурне, позбавлене якоїсь людської моралі, що тяжко стає. Правда, 
Чехову часто закидали песимізм, навмисне перечорнювання життя, але образ 
провінціонального життя, ним намальований, відповідає дійсному життю, хоч 
його приклади й зібрані тут в артистичному фокусі; се признала й критика.

Фабула повісті дуже проста: син міського архітекта Полознєв не може 
помиритись з пробитою колією урядницького існування й по довгих експе-
риментах над собою стає робітником-малярем в тім самім місті. Се звертає 
на нього увагу. Місцева grande-demoiselle [великосвітська дівиця] донька 
інженера Должінова знайомиться з ним, вони закохуються, побираються 
й розпочинають господарство в маєтності Должінова, самі працюючи. Але 
се скоро надокучає Должінівні, вона кидає чоловіка, вертає до розкішного 
світського життя. Полознєв вертається до свого малярства. До нього перехо-
дить сестра, зведена молодим лікарем, котрої виреклося через се товариство, 
але вона скоро вмирає, й Полознєв зістається самотнім робітником надалі, 
з маленькою сестрінничкою на руках.

Заговоривши за Толстого, випадає згадати одно писаннячко, котре 
звернуло на себе увагу преси тим, що в певній мірі дотикається його, — 
розумію оповідання сина Толстого — теж Льва на ймення, під назвою: 
“Прелюдія Шопена” (“Новое время”, ч. 7696, 8002, 8009). Толстой-мо-
лодший дебютував уже кількома оповіданьками*, переважно морального 
характеру в дусі теорій свого батька; але се нове є вже протестом против 
звісної “Крейцерової сонати” його славного батька*, котру він, не назива-
ючи ані її, ані імені свого батька, уважає шкідною устами одної з виведених 
осіб. Всім звісна “Крейцерова соната” — ся гаряча й софістична атака 
на супружество як неморальне, неприродне явище, що мусить бути знесене 
в інтересах морального поступу. Толстой-син навпаки виступає гарячим 
оборонцем раннього супружетва, бо тільки супружество дає чоловіку мож-
ливість нормально розвиватись; сі гадки він подає в діалогах двох студентів 
(академіків) — жонатого й нежонатого; на його гадку, хлопці повинні 
б женитись ще в гімназіях, взагалі якнайраніше, на кім-будь — аби не мав 
відрази до дівчини. Біда тільки в тім, що як старий Толстой за своєю тео-
рією забув про живого чоловіка з його натуральною потребою супружеста, 
так Толстой-junior [Толстой-молодший] забув раз — за сучасні суспільні 
обставини, що роблять неможливими такі ранні шлюби, друге — що супру-
жество має задоволити не тільки сексуальним, а й потребам вищої категорії, 
а сі потреби виясняються й оцінюються трохи пізніше.

З артистичного погляду найважнішою новинкою російської літератури 
зістаються дві речі Чехова: оповідання “Мужики” (“Селяни”) і повість “Моя 
жизнь” (“Моє життя”)*. Се, безперечно, найвизначніше з усього, що до 
тих часів написав Чехов, і сей повільний розвій його таланту (бо пише він 
вже яких кільканадцять літ*, і декотрі збірники його оповідань перейшли 
вже за десяте видання — факт незвичайний в Росії!) подає надію, що в 
нім можемо ще побачити першорядну літературну силу. Лев Толстой казав 
одному письменнику, що, на його погляд, Чехов перевищує талантом усіх 
сучасних російських письменників, не виключаючи і його самого, Л.То-
лстого*, та підносив особливо його здібність на кількох сторонах дати цілі 
образи, цілі психологічні типи і робити вражіння на читача сими мініатюрами. 
Дійсно, вже дрібні оповідання Чехова, про котрі тут, видно, головно говорить 
Толстой, дали йому коли не перше, то, безперечно, — одно з найперших 
місць між сучасними російськими письменниками (з виїмком, розуміється, 
самого Толстого, Толстого “Детства и отрочества”, “Войны и мира”, “Анни 
Кареніної”), а нові утвори Чехова розвинули широку картину усіх верств 
суспільності, змальовану з такою силою й артизмом, як ні в кого з нових 
російських письменників.

Я не буду широко спинятись над сими писаннями Чехова; з його “Мужи-
ками” читачі наші могли вже познайомитись з перекладу, поданого сього 
року (кн. III). Свої деякі гадки про “Мужиків” я висловив у передмові до їх 
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ших оповідань, малюючи постаті й фігури сірого, буденного, дуже сумного 
т. зв. інтелігентного життя (психологія супружих розстроїв, настрій старого 
кавалєра, дурний, тривіальний закутковий шляхтич і т. ін.). Остання новинка — 
се три оповідання, надруковані в “Русской мысли”, кн. VII і VIII: “Человек 
в футляре”, “Крыжовник” (“Аґрест”), “О любви”. Вони зв’язані у автора 
в одну серію чисто формальним способом і змістом своїм мають дуже мало 
спільного. Артистична вага їх невелика; ще сильніше з них перше, що малює 
гімназіального учителя в стані хронічного переляку, ворога всього живого, 
свобідного; два інші зовсім слабі. Але цікава в них одна прикмета, нова 
в творчості Чехова, — се ясно сформульована провідна ідея. Дотепер Чехов 
сим не погрішав, йому навіть закидали (хоч і несправедливо) індиферентизм; 
в сих же оповіданнях, хоч і устами виведених персонажів, він висловлюється 
дуже ясно і категорично, особливо в другім оповіданні, де виступає з гарячою 
проповіддю громадської активності, роботи для загалу і нападає на підпоряд-
кування сеї роботи задачам особистого морального поліпшення (себто на те 
ж “толстовство”). Се так незвичайно і несподівано у Чехова, що насувається 
гадка — чи не зробили на нього впливу ті нападки критики, і чи не схотів він 
задоволити своїх критиків “ідейними” оповіданнями? Се було б дуже шкода, 
тим більше, що оповідання вийшли розмірно слабонькі.

Згадаю ще, що в оповіданні “Человек в футляре” автор устами персо-
нажа, і то досить позитивного, зачепив по дорозі наших компатріотів: там 
виведена “хохлушка” з Гадяцького повіту з різними смішними прикметами, 
і по дорозі “влетіло” хохлушкам взагалі. Стара історія, від Тургенєвського 
Пігасова* почавши, і вона повторяється взагалі з усіма малодушними 
суспільностями, що, не маючи честі триматися свого, чіпляються чужої 
“вищої культури” й ідуть їй на службу: ними послугуються — і зневажають. 
Я думаю, що Чехов не позволив би сьому свому персонажу сказати щось 
подібне за польок, фінок і т. д., а з “хохлами” які ж церемонії!

Другий корифей молодої генерації — Володимир Короленко, що обудив 
був такі сильні надії своїми першими писаннями* (“Сон Макара”, “Лес 
шумит”, “Слепой музыкант” і т. ін.), якось цілком ослаб в белетристиці. 
Останніми роками він пише небагато, і то здебільшого — публіцистику, 
студії над народним і суспільним життям (“В голодный год”, “Павловские 
очерки”). Статті, що появились в 1897 і 1898 рр. — про дуелі в сучасній 
суспільності, про англійських сальваціоністів — ген[ерала] Бутса* (“В 
борьбе с дьяволом”), вражіння від дунайської дельти і місцевих пилипонів 
(“Над лиманом”) і т. д. з признанням нотуються критикою з огляду на її 
талановитість і симпатичність ідей, але до белетристики не належать.

З найновішої белетристики найбільше розголосу зробив новий роман 
Петра Боборикіна, але, як звичайно, у сього старшого вже й заслуженого 
в російськім письменстві белетриста — не артистичними своїми прикме-
тами, а чисто публіцистичним інтересом. Завзятий адепт школи Золя* д. 

В особі Полознєва Чехов представив т[ак] зване толстовство* (зване 
тому так, що на сі напрями мали вплив теорії Толстого про потребу фізичної 
праці для всіх, бо без неї, мовляв, всяке життя стає штучним і ненормальним). 
В Росії дїйсно появлялися в останній генерації в значнім числі люди, що вихо-
дячи чи то з змагання до можливо простого й натурального життя, чи то 
з погляду, що фізична праця мусить бути першою умовою суспільної рів-
ності, — розривали з своєю суспільністю, переважно осідаючи на ґрунті 
й працюючи власноручно, як селяни. Герой Чехова стає міським робітни-
ком, живе разом з ними, нічим не різнячись, і своє поступовання виво-
дить з моральних принципів (зовсім толстовських): треба, щоб сильніші 
не зневолювали слабих, не експлуатували їх, треба, щоб всі однаково брали 
участь в боротьбі за існування, кождий сам за себе, а найліпшим нівелятором 
до того служить фізична праця як загальний обов’язок.

Але досить трудно зрозуміти, чому з морального становища ліпше 
оббивати (тапіцеровати) меблі для купця, що видає свою доньку за лікаря, 
або виліплювати покої в клубі, де місцеві дурні й неморальні урядники 
збираються грати в карти, ніж сидіти при телеграфічнім апараті, не кажучи 
вже за такі професії, як лікарська, ветеринарська (берім з становища без-
посередньої практичної корисності)? Не знати, що здобув тим Полознєв, 
що по роках став, як він описує себе, малярським підприємцем, брав гроші 
за високі проценти (бо не ставало), наймаючи й обраховуючи робітників, 
нудив їх безпотрібними проповідями, а сам був понурий та уважав сьо-
госвітнє життя сумним? І коли, на його погляд, людський прогрес лежав 
в любові, в сповненні морального закону, то чи не занадто мало зробив він, 
відповідно своїм поглядам і силам, для сього прогресу, і чи протест його 
проти ненормальностей людського життя не робить трохи дивного вражіння 
в порівнянні з сими мінімальними результатами?

Взагалі трохи неясне робить вражіння ся фігура: чи се позитивний 
тип для автора? Тоді мусили б ми його признати невдатним, бо ся фігура, 
з її пасивністю, дуже лихий пластир на суспільну хоробу. Чи се тільки 
тип толстовця, з його принципіальною пасивністю (“непротивление злу”) 
і виключно суб’єктивними моральними задачами? — тоді автору випадало б, 
бодай кількома штрихами, як то він вміє й робить звичайно, зовсім не будучи 
холодним фотографом, дати сьому типу свою моральну оцінку. Взагалі, 
звернувши увагу головно на образ суспільності, автор, може, замало зробив 
для свого героя, щоб з нього вийшла зовсім жива фігура. Один з критиків 
зауважив, що фабула повісті служить тільки формальним способом для 
того, аби намалювати суспільний образ. Такий сильний артист, як Чехов, 
таких примітивних риштовань при будові не потребує.

Та досить про сю повість. По ній Чехов дав ще кілька дрібних оповідань*, 
друкованих в “Cosmopolis’і”, “Русских ведомостях”, “Русской мысли”; 
вони, розуміється, не злі, але нічого не додають особливого до його давні-
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ших оповідань, малюючи постаті й фігури сірого, буденного, дуже сумного 
т. зв. інтелігентного життя (психологія супружих розстроїв, настрій старого 
кавалєра, дурний, тривіальний закутковий шляхтич і т. ін.). Остання новинка — 
се три оповідання, надруковані в “Русской мысли”, кн. VII і VIII: “Человек 
в футляре”, “Крыжовник” (“Аґрест”), “О любви”. Вони зв’язані у автора 
в одну серію чисто формальним способом і змістом своїм мають дуже мало 
спільного. Артистична вага їх невелика; ще сильніше з них перше, що малює 
гімназіального учителя в стані хронічного переляку, ворога всього живого, 
свобідного; два інші зовсім слабі. Але цікава в них одна прикмета, нова 
в творчості Чехова, — се ясно сформульована провідна ідея. Дотепер Чехов 
сим не погрішав, йому навіть закидали (хоч і несправедливо) індиферентизм; 
в сих же оповіданнях, хоч і устами виведених персонажів, він висловлюється 
дуже ясно і категорично, особливо в другім оповіданні, де виступає з гарячою 
проповіддю громадської активності, роботи для загалу і нападає на підпоряд-
кування сеї роботи задачам особистого морального поліпшення (себто на те 
ж “толстовство”). Се так незвичайно і несподівано у Чехова, що насувається 
гадка — чи не зробили на нього впливу ті нападки критики, і чи не схотів він 
задоволити своїх критиків “ідейними” оповіданнями? Се було б дуже шкода, 
тим більше, що оповідання вийшли розмірно слабонькі.

Згадаю ще, що в оповіданні “Человек в футляре” автор устами персо-
нажа, і то досить позитивного, зачепив по дорозі наших компатріотів: там 
виведена “хохлушка” з Гадяцького повіту з різними смішними прикметами, 
і по дорозі “влетіло” хохлушкам взагалі. Стара історія, від Тургенєвського 
Пігасова* почавши, і вона повторяється взагалі з усіма малодушними 
суспільностями, що, не маючи честі триматися свого, чіпляються чужої 
“вищої культури” й ідуть їй на службу: ними послугуються — і зневажають. 
Я думаю, що Чехов не позволив би сьому свому персонажу сказати щось 
подібне за польок, фінок і т. д., а з “хохлами” які ж церемонії!

Другий корифей молодої генерації — Володимир Короленко, що обудив 
був такі сильні надії своїми першими писаннями* (“Сон Макара”, “Лес 
шумит”, “Слепой музыкант” і т. ін.), якось цілком ослаб в белетристиці. 
Останніми роками він пише небагато, і то здебільшого — публіцистику, 
студії над народним і суспільним життям (“В голодный год”, “Павловские 
очерки”). Статті, що появились в 1897 і 1898 рр. — про дуелі в сучасній 
суспільності, про англійських сальваціоністів — ген[ерала] Бутса* (“В 
борьбе с дьяволом”), вражіння від дунайської дельти і місцевих пилипонів 
(“Над лиманом”) і т. д. з признанням нотуються критикою з огляду на її 
талановитість і симпатичність ідей, але до белетристики не належать.

З найновішої белетристики найбільше розголосу зробив новий роман 
Петра Боборикіна, але, як звичайно, у сього старшого вже й заслуженого 
в російськім письменстві белетриста — не артистичними своїми прикме-
тами, а чисто публіцистичним інтересом. Завзятий адепт школи Золя* д. 

В особі Полознєва Чехов представив т[ак] зване толстовство* (зване 
тому так, що на сі напрями мали вплив теорії Толстого про потребу фізичної 
праці для всіх, бо без неї, мовляв, всяке життя стає штучним і ненормальним). 
В Росії дїйсно появлялися в останній генерації в значнім числі люди, що вихо-
дячи чи то з змагання до можливо простого й натурального життя, чи то 
з погляду, що фізична праця мусить бути першою умовою суспільної рів-
ності, — розривали з своєю суспільністю, переважно осідаючи на ґрунті 
й працюючи власноручно, як селяни. Герой Чехова стає міським робітни-
ком, живе разом з ними, нічим не різнячись, і своє поступовання виво-
дить з моральних принципів (зовсім толстовських): треба, щоб сильніші 
не зневолювали слабих, не експлуатували їх, треба, щоб всі однаково брали 
участь в боротьбі за існування, кождий сам за себе, а найліпшим нівелятором 
до того служить фізична праця як загальний обов’язок.

Але досить трудно зрозуміти, чому з морального становища ліпше 
оббивати (тапіцеровати) меблі для купця, що видає свою доньку за лікаря, 
або виліплювати покої в клубі, де місцеві дурні й неморальні урядники 
збираються грати в карти, ніж сидіти при телеграфічнім апараті, не кажучи 
вже за такі професії, як лікарська, ветеринарська (берім з становища без-
посередньої практичної корисності)? Не знати, що здобув тим Полознєв, 
що по роках став, як він описує себе, малярським підприємцем, брав гроші 
за високі проценти (бо не ставало), наймаючи й обраховуючи робітників, 
нудив їх безпотрібними проповідями, а сам був понурий та уважав сьо-
госвітнє життя сумним? І коли, на його погляд, людський прогрес лежав 
в любові, в сповненні морального закону, то чи не занадто мало зробив він, 
відповідно своїм поглядам і силам, для сього прогресу, і чи протест його 
проти ненормальностей людського життя не робить трохи дивного вражіння 
в порівнянні з сими мінімальними результатами?

Взагалі трохи неясне робить вражіння ся фігура: чи се позитивний 
тип для автора? Тоді мусили б ми його признати невдатним, бо ся фігура, 
з її пасивністю, дуже лихий пластир на суспільну хоробу. Чи се тільки 
тип толстовця, з його принципіальною пасивністю (“непротивление злу”) 
і виключно суб’єктивними моральними задачами? — тоді автору випадало б, 
бодай кількома штрихами, як то він вміє й робить звичайно, зовсім не будучи 
холодним фотографом, дати сьому типу свою моральну оцінку. Взагалі, 
звернувши увагу головно на образ суспільності, автор, може, замало зробив 
для свого героя, щоб з нього вийшла зовсім жива фігура. Один з критиків 
зауважив, що фабула повісті служить тільки формальним способом для 
того, аби намалювати суспільний образ. Такий сильний артист, як Чехов, 
таких примітивних риштовань при будові не потребує.

Та досить про сю повість. По ній Чехов дав ще кілька дрібних оповідань*, 
друкованих в “Cosmopolis’і”, “Русских ведомостях”, “Русской мысли”; 
вони, розуміється, не злі, але нічого не додають особливого до його давні-
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Як бачимо, роман Боборикіна пробує розв’язати (розуміється, не дуже 
щасливо) одну з найважніших проблем сучасної суспільної еволюції і слу-
жить відгомоном теперішньої завзятої баталії в російській публіцистичній 
й економічній літературі між „народниками” й „марксистами”, прихиль-
никами розвою історичних форм селянського життя й оборонцями капі-
талізму й фабричного пролетаріату як одиноких форм дальшого поступу. 
Тому-то декотрі критики готові уважати сей роман ледве чи не найліпшим 
утвором Боборикіна і найінтереснішим явищем останніх років у російській 
белетристиці. Але повторяємо, інтерес його чисто публіцистичний, і ті ж 
критики, що займаються ним як “одним із визначніших утворів сучасної 
белетристики”, признають, що якби взяти сей роман з артистичного ста-
новища, то про нього, властиво, не прийшлося б і згадувати.

Талановитий спеціаліст від уральського і сибірського життя Дмитро 
Мамін (Мамін-Сибіряк) дав довшу повість “Белое золото” й оповідання 
“Дорогой камень” — з сибірського гірничого життя, кілька казок — все 
те в журналі для молодежі “Детское чтение” (1897–1898), і маленьку, але 
дуже інтересну книжечку “Легенди” (1898, ст. 211, 16°), з котрої подали 
ми вже читачам “Літ[ературно]-наук[ового] вістника” одну “легенду” в попе-
редній книжці, а одну в отсій*. Книжечка містить два довші оповідання: 
“Слезы царицы” й “Сказание о сибирском хане, старом Кучюме” і три 
коротеньких: “Майя”, “Баймаган”, “Лебедь Хантыгая”. Всі вони мають 
ареною стару “велику Татарію”, полудневу Сибір теперішню. Перше з них 
оповідає історію дівчини, котру відібрав собі старий хан у свого міністра; 
міністр помстивсь, казавши задушити старого хана, і висадив сю дівчину 
на царство, вирізавши, без її відомості, всю родину старого хана. Зістався 
тільки один хлопчина, схований між пастухами, й йому виблагала життя 
у свого міністра цариця; хлопець виріс в’язнем; цариця навідувалась до нього 
як слуга, і він полюбив її, не знаючи, хто то вона. Він зчинив повстання 
потім, і цариця загинула в нім, своєю смертю викупивши розлиту задля неї, 
хоч і без її волі, кров, — досі від неї в’янули квітки, а тепер з її сліз вони 
повиростали. Як бачимо, конструкція досить штучна і заразом — шабло-
нова, але краса полягає в колориті татарського життя, зібраного з легенд 
і казок і переданого автором дуже талановито; поетичний, легендарний 
тон, підправлений легенькою іронією, і оригінальні образки сього далекого 
й чужого нам життя. Оповідання про Кучюма (останнього сибірського 
хана, вигнаного московськими козаками) подає татарську легенду на тлі 
історії окупації Сибіру (кінець XVI в.); на мій погляд, вона удалась менше: 
менше кольоритна, більш однотонна, — здається, тому, що історичні рамки, 
в котрі уложив сю легенду автор, зв’язали його творчість; але декотрі епі-
зоди її дуже інтересні. З менших оповідань “Майя” — історія сильного 
кохання хана до своєї полонянки, колоритна, хоч трохи сентиментальна. 
“Лебедь Хантыгая” — історія, як старий поет, розчарований утіхами життя, 

Боборикін кладе в основу своїх численних романів студiї сучасного росій-
ського життя, бажаючи дати в них, подібно до свого учителя, документи 
людського життя, і критика привикла шукати в них не артистичної вартості, 
а обсервацій життя, докладно схоплених напрямів і настроїв, признаючи 
в авторі велику обсерваційну здібність. Давши минулого року в романі 
“По-другому” (“Іншим способом”) галерею найсвіжіших типів і настроїв 
російської інтелігенції, Боборикін у новому романі “Тяга” (“Напрям”)* 
малює сучасні відносини фабрики і села. Автор виводить двох робітників, 
властиво — репрезентантів робітничої інтелігенції, вихованої російською 
інтелігенцією, — се ткацький майстер Спиридонов і артист-рисовник 
Меньшов. Меньшов — се репрезентант пролетаріату pur sang [справж-
нього], роздражненого, ненависного; він каже, що його звуть Суваріном 
(з “Germinale” Золя)*, тільки в нього нема ніяких планів, ніякої активності 
Суваріна. Він ненавидить темну, брудну, замучену селянську масу всіми 
силами душі і будучність бачить у фабриці: нічого доброго не буде, поки 
фабрика не переробить “мужицької душі”, не виїсть з неї усе “мужицьке”; 
але й фабрики теперішньої він не ідеалізує: фабричні відносини гірше крі-
пацьких, а самі робітники поки що для нього тільки “стадо баранів”, і впливи 
фабрики лежать ще в будучності. Та сьому протестантові без позитивної 
мети автор, очевидно, не симпатизує і не уважає його позитивним типом; 
він у нього безнадійно хорий і сам забиває себе. Симпатії автора лежать 
більш по стороні Спиридонова. Се прихильник повільної лояльної еволю-
ції, книжки й освіти, культурної організації; він до капіталізму ворожнечі 
не має, а право власності — для нього річ найсвятіша. Він репрезентант 
напряму з фабрики на село, як Меньшов — напряму з села на фабрику; він 
марить на старість вернутися на село, поставити собі хату й жити селянським 
життям. Але сам автор зовсім не ідеалізує села, як не ідеалізує й фабрики: 
з одного боку, він показує позитивні сторони робітничого життя, культурне 
і суспільне виховання робітника (товариство тверезості “Свет”), з другого 
боку — фабричну “розпусту” й всякі негативні сторони; те ж і з селом: 
на історії Спиридонова, ожененого батьками з жінкою недоброю, котру він 
б’є і забиває до смерті, автор розвертає таку страшну панораму російського 
села, дикого, темного, здеморалізованого, що може прохолодити й найгарячіші 
ілюзії. В сім показуванні по черзі то селянських, то фабричних паскудств 
і полягає, властиво, план роману, і по тім всестороннім повертанні предме-
тів спостережень автор устами Спиридонова висловлює синтезу — ідею 
союзу села з фабрикою: “То до нічого — закинути зовсім село і приліпитись 
до самої фабрики. А як тут, на селі, свою хатку мати, господарство, корову, 
дітей виховувати на просторі, а не в касарняній (фабричній) клітці, — нехай 
фабрика лишається не головною річчю, а підмогою”. Спиридонов хоче 
робити на фабриці зимою, а літом — на селі, для сього ідеалу жертвує своє 
становище старшого і хоче стати звичайним ткачем.
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Як бачимо, роман Боборикіна пробує розв’язати (розуміється, не дуже 
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й економічній літературі між „народниками” й „марксистами”, прихиль-
никами розвою історичних форм селянського життя й оборонцями капі-
талізму й фабричного пролетаріату як одиноких форм дальшого поступу. 
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галі не мав щастя в більших, більш претензійних речах, хоч писав їх дуже, 
може, власне — забагато. З останніх його писань критика піднесла тільки 
повість з життя духовенства: “Счастье поневоле” (1897). Сам вийшовши 
з духовної верстви, Потапенко знає її добре й дав кілька гарних опові-
дань з духовного життя. Фабула сього оповідання добре звісна і в нашій 
літературі — се женячка на термін кандидата духовного стану*: богослов 
Маковеєв скінчив семінар і дістав дуже добру парафію, з тим, що за десять 
день має висвятитись. Сирота, без свояків і знайомих, Маковеєв трапляє 
до свого іменника — дякона, і той починає його возити “по невестам”; 
в сій панорамі духовних родин і лежить зміст повісті, що закінчується дуже 
щасливо: Маковеєву пощастило натрапити “на симпатию”.

Добродійка Микулич (псевдонім), авторка звісної сатиричної трилогії* 
з панського життя (“Мимочка невеста”, “Мимочка на водах”, “Мимочка 
отравилась”) подала невеличку повість “Ветка сирени” (“Северный вестник”, 
1898). Се історія молодої дівчини, що починається молодим, поетичним 
романом в Києві з молодим доктором і кінчиться дуже прозаїчним шлю-
бом з урядником-кар’єристом; сумна історія квітки, котрій не прийшлося 
розцвісти, одно слово: 

Ой не всі ті сади цвітуть, що весною розвиваються*.
Оповідання видержане в делікатних, слабеньких поетичних тонах 

і пригадує попереднє оповідання авторки: “Зарницы”. Певний локальний 
інтерес йому надають описі Києва, де переходить той молодечий роман, чи, 
властиво, зав’язки роману, з котрих нічого не вийшло. Але в сумі авторка 
якось іде іn minus [на спад] i найсильнішою річчю її властиво було перше 
оповідання — “Мимочка невеста”, дотепна й блискуча сатира порожнього 
панського життя. В останнім оповіданні вона по дорозі зачіпає петер-
бурзьке урядницьке життя, але без давнього гумору. До речі вже тут буде 
згадати ще два оповідання, що дають образки “великого світу”, де гинуть 
живі люди (в тих разах все жінки), — “Жена Цезаря” Е.Шаврова* 
(“Русская мысль”, 1897 — незлі паралелі мертвого петербурзького світу 
й старосвітського московського життя, щось à lа [як] “Анна Кареніна”, 
але з дуже тривіальним кінцем) і “Лідія” (підписано: C.П.Т.* — “Вест-
ник Европы”, 1898) — петербурзькі аристократичні круги, описані дуже 
реально, аж занадто.

Я лишив на кінець фігуру, що якраз тепер вирисовалася на літературнім 
краєвиді, — се Максим Горький (Гіркий). Він дебютував вперше при кінці 
1895 р. оповіданням “Челкаш”*, відтоді по ріжних часописях, особливо 
в одеськім журналі “Жизнь юга”, тоді заснованім і тепер вже закритім 
(самі оповідання Горького в значній мірі належать нашому полудневому 
побережжю), містились часто його оповідання і своїм оригінальним зміс-
том стали звертати увагу в критиці, а сього року вийшли в двох томах його 
“Очерки й рассказы”*, в сумі двадцять оповідань, в котрих вже досить ясно 

шукав життєвої премудрості й найшов її в науці справедливості й любові; 
трошки сей фінал несподіваний і якось недороблений, а сама наука більше 
пригадує д. Маміна, ніж того анахорета, що її дав. “Баймаган” становить 
виняток — се сучасна побутова сценка з життя киргизів, трохи занадто вже 
примітивної конструкції (молодий киргиз у сні бачить свою будучність і під 
впливом сього міняє свої плани), але як побутовий жанр вона дуже гарна.

На Сибір взагалі тепер мода в російській белетристиці, але се не куль-
турна Сибір будуща, що тепер встає перед очима кождого інтелігента 
з огляду на нову велику залізницю*, а давня і сумна Сибір заслання і бід-
них дикунів, описана з таким талантом і успіхом Короленком*. Останніми 
роками з значним успіхом виступив на сім полі поляк Вацлав Сєрошев-
ський (спочатку писав під псевдонімом “Сірко”): засланий на Сибір, він 
основно вистудіював тутешні краї й життя, засвідчивши се монографією про 
якутів*, недавно (1896) виданою Російським географічним товариством, 
і рядом оповідань з сибірського життя (пише по-російськи й по-польськи)*. 
Новіша його російська повість “В сетях” (“В сітці”, 1898) описує тяжкі 
обставини життя висланих “на поселение” (себто тільки для мешкання, не на 
каторжні роботи) до якутів. Сі засланці мають удержуватись від якутських 
громад і стоять від них в дуже прикрій залежності. Герой оповідання хоче 
дістати кусник землі, щоб мати власне господарство, пробує господарити, 
але все розбивається на перешкодах якутів, і він нарешті тікає; на щастя, 
якраз приходить його увільнення, й він не поносить кари. Сюди ж нале-
жить похвально прийняте критикою оповідання Єлпатьєвського: “Едут” 
(“Їдуть” — “Русское богатство”, 1897) — поворот з заслання супругів, 
зовсім знищених морально сим засланням; він же дав останніми часами 
кілька дрібних, але з талантом написаних оповідань, вже не сибірських 
(“В кухне”, “Вылечил”, “Спирька”).

1896 р. вийшла й звернула на себе увагу книжка: „Из мира отверженных. 
Рассказы бывшего каторжника” Л.Мельшина*. Вона пригадала звісну книгу 
Достоєвського: “Из мертвого дома”*, хоч не дорівнювала її глибиною. Потім 
вийшла дальша серія сих оповідань (“Русское богатство”, 1897 і 1898), 
але вони трохи розчарували критику: в сій новій серії вона не запримітила 
того розуміння душі сих “отверженных”, що було дороге у Достоєвського; 
показалися деякі фальшиві нотки, якась чужість у відносинах автора до того 
світу, що він малював.

Інший екс-засланець Константин Станюкович*, автор славних “Мор-
ських оповідань” (“Морские рассказы”) і взагалі спеціаліст від моря, дав 
кілька дрібніших речей, але нічого визначного. Неутомний фабрикант романів 
і повістей І.Потапенко, звісний нашій публіці недавнім перекладом його 
давнішої повісті “На действительной службе” (“Зоря”, 1897)*, протягом 
і сього року дав кілька більших і менших писань*, почасти закінчених, 
почасти ще ні. Давши кілька гарних маленьких оповідань, Потапенко вза-
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галі не мав щастя в більших, більш претензійних речах, хоч писав їх дуже, 
може, власне — забагато. З останніх його писань критика піднесла тільки 
повість з життя духовенства: “Счастье поневоле” (1897). Сам вийшовши 
з духовної верстви, Потапенко знає її добре й дав кілька гарних опові-
дань з духовного життя. Фабула сього оповідання добре звісна і в нашій 
літературі — се женячка на термін кандидата духовного стану*: богослов 
Маковеєв скінчив семінар і дістав дуже добру парафію, з тим, що за десять 
день має висвятитись. Сирота, без свояків і знайомих, Маковеєв трапляє 
до свого іменника — дякона, і той починає його возити “по невестам”; 
в сій панорамі духовних родин і лежить зміст повісті, що закінчується дуже 
щасливо: Маковеєву пощастило натрапити “на симпатию”.

Добродійка Микулич (псевдонім), авторка звісної сатиричної трилогії* 
з панського життя (“Мимочка невеста”, “Мимочка на водах”, “Мимочка 
отравилась”) подала невеличку повість “Ветка сирени” (“Северный вестник”, 
1898). Се історія молодої дівчини, що починається молодим, поетичним 
романом в Києві з молодим доктором і кінчиться дуже прозаїчним шлю-
бом з урядником-кар’єристом; сумна історія квітки, котрій не прийшлося 
розцвісти, одно слово: 

Ой не всі ті сади цвітуть, що весною розвиваються*.
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і пригадує попереднє оповідання авторки: “Зарницы”. Певний локальний 
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панського життя. В останнім оповіданні вона по дорозі зачіпає петер-
бурзьке урядницьке життя, але без давнього гумору. До речі вже тут буде 
згадати ще два оповідання, що дають образки “великого світу”, де гинуть 
живі люди (в тих разах все жінки), — “Жена Цезаря” Е.Шаврова* 
(“Русская мысль”, 1897 — незлі паралелі мертвого петербурзького світу 
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але з дуже тривіальним кінцем) і “Лідія” (підписано: C.П.Т.* — “Вест-
ник Европы”, 1898) — петербурзькі аристократичні круги, описані дуже 
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з огляду на нову велику залізницю*, а давня і сумна Сибір заслання і бід-
них дикунів, описана з таким талантом і успіхом Короленком*. Останніми 
роками з значним успіхом виступив на сім полі поляк Вацлав Сєрошев-
ський (спочатку писав під псевдонімом “Сірко”): засланий на Сибір, він 
основно вистудіював тутешні краї й життя, засвідчивши се монографією про 
якутів*, недавно (1896) виданою Російським географічним товариством, 
і рядом оповідань з сибірського життя (пише по-російськи й по-польськи)*. 
Новіша його російська повість “В сетях” (“В сітці”, 1898) описує тяжкі 
обставини життя висланих “на поселение” (себто тільки для мешкання, не на 
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показалися деякі фальшиві нотки, якась чужість у відносинах автора до того 
світу, що він малював.

Інший екс-засланець Константин Станюкович*, автор славних “Мор-
ських оповідань” (“Морские рассказы”) і взагалі спеціаліст від моря, дав 
кілька дрібніших речей, але нічого визначного. Неутомний фабрикант романів 
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давнішої повісті “На действительной службе” (“Зоря”, 1897)*, протягом 
і сього року дав кілька більших і менших писань*, почасти закінчених, 
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у світі: свобідно й... тісно однак. Ходив я й їздив у різні боки... ніякої 
потіхи... П’ю? Розуміється!? Все ж таки горілка — вона гасить серце... 
А горить серце великим огнем... Спротивилося все — міста, села, люди 
ріжних калібрів — тю! Невже ліпше від сього не можна нічого вигадати? 
Всі один на одного... от би й передушив усіх! Гей ти життя, диявольська 
ти премудрість”.

І перечитавши сю історію, розповіджену на трьох аркушах вісімки, 
читач мусить признати, що автор розповів історію упадку чоловіка правдиво 
й зрозумів її добре, хоч бачити тут “найліпший артистичний утвір останніх 
років” було б великим побільшенням.

Але бувши прихильником свободи й протесту, а ворогом конвенціональ-
ностей, автор недавно непомалу зчудував критиків, приклавши сі принципи 
не до босяцьких, тільки до звичайних людських обставин. Його “Варенька 
Олесова” (“Северный вестник”, 1898, V) дуже прихильного йому критика 
не тільки “оголомшила”, але й навіяла відразу (“Русская мысль”, 1898, VII*) 
своїм ультрареалізмом і теорією абсолютних прав інстинкту в сексуальних 
відносинах. Але в сих нових сферах даймо автору поставити справу ясніше.

Випадало б ще щось сказати за поезію й за драму, але ні в тій, ні в сій нічого 
не з’явилось хоч трохи важного. Поети старші (як Полонський, Жемчужніков 
і ін.) й молодші (як Случевський, Мережковський, Фофанов і ін.) живуть 
собі й від часу до часу дещо пишуть. В театрах виставляють не тільки пере-
рібки, а й оригінальні п’єси, але з сею оригінальною драмою стоїть невесело. 
Я натомість на закінчення згадаю за „літературне свято”, святковане всею 
інтелігентною російською суспільністю, — розумію ювілей російського 
критика Вісаріона Бєлінського — 50 літ з дня його смерті. У нас українців 
з сим іменем зв’язується і згадка про його ворожі відносини до української 
літератури, й спеціально до Шевченка*, але нова російська суспільність ува-
жає його своїм культурним батьком, батьком гуманних і культурних змагань 
новішої російської літератури. В тодішніх часах і обставинах літературна 
критика заступала собою публіцистику, звідти глибоке — не тільки літера-
турне, а й культурно-політичне значіння Бєлінського. В правительствених 
кругах його уважали шкідним письменником, і певний час по його смерті 
було заборонено навіть згадувати се ім’я, але коли повіяло вільним духом, 
Бєлінського згадали зараз; проводир російського Sturm- und Drangperiod’y 
Чернишевський* зараз же сконстатував генетичні зв’язки напрямів новішої 
літератури й культури з Бєлінським, як своїм духовним батьком і вождем, 
й ім’я його стало прапором поступової й опозиційної Росії. Тепер з нагоди 
ювілею появилась маса статей, промов, брошур* для інтелігенції й для народу, 
присвячених Бєлінському, його значінню в еволюції російської інтелігенції. 
Літературні й наукові інституції, кінчаючи Академією наук, святкували його 
святочними засіданнями; задумано спеціальне святкування в родиннім місті 
Бєлінського Пензі, але воно вийшло слабо.

вирисовалася літературна фізіономія автора. Декотрі критики сю збірку 
готові признати “може, чи не найвизначнішим явищем” останніх років 
російської літератури, а декотрі з оповідань навіть і категорично оголошують 
“найліпшими артистичними утворами” останніх літ (“Мир Божий”, 1898, 
VII*). Се може бути тільки мірою того інтересу, який збудили сі оповідання 
оригінальністю свого сюжету й манери.

Горький малює свій спеціальний світ — світ босяків, босої команди, 
як вони самі себе називають (полудневий, український термін, рівнозначний 
львівському батяру), і ріжних збомбардованих репрезентантів суспільних 
верств — “бувших людей”. Се злодії, п’яниці, нероби, “пятое сословие”, 
люди, що живуть “без достаточного к тому основания”. Горький має своїх 
попередників на сім полі — в Глібі Успенськім і особливо в Лєвітові*, 
що особливо мав до сих сфер інтереси й симпатії, тільки Горький добирає 
без лєвітовського прекраснодушія й сентименталізму, хоч теж з значною 
ідеалізацією. Горького інтересують не знищені, здегенеровані суб’єкти, 
а сильні, тільки незрівноважені характери, протестанти з нерозрішеними 
проблемами життя. Його “Челкаш”, портовий злодій, приклонник безгра-
ничної свободи, пишний і гордий, і при нагоді здатний на великодушність. 
Його “Озорник” (“Збиточник”), друкарський складач Ґвоздьов, виробляє 
ріжні дурні збитки й шкоди, бо його мучать аномалії життя, він чує “обиду 
в своем положении” й своїми “озорствами” зриває серце, на чім трапить; 
він жадає справедливості незалежно від ріжних “точек зрения” й докоряє 
своєму редактору, що він “під носом у себе ніяких звірств не бачить, а про 
турецькі звірства” дуже гарно оповідає. Сі люди в інших обставинах могли 
б здатись на щось ліпше. Швець Орлов (“Супруги Орловы”) п’є й б’є 
жінку, бо його душить порожнє безцільне існування. Зворушений холерою, 
він опиняється з своєю жінкою в холеричній больниці, віддається з усім 
завзяттям роботі коло слабих, але й се не задовольняє його; з одного боку, 
він не може зрозуміти, чому тішаться лікарі, вирятувавши хорого: прецінь 
він мусить вернутися в життя, що гірше “холерної конвульсії”, з другого — 
Орлову мало сеї роботи, йому хочеться незвичайного подвигу: «Горить у мене 
душа, — каже він жінці. — Хочеться її простору... щоб я міг розвинутись 
на всю свою силу... Гей-гей! Силу я в собі чую — необорну! Себто коли 
б ся, наприклад, холера та перетворилась у чоловіка, у богатиря... хоч би в 
самого Іллю Муромця, — взялися б ми з нею! Іди на смертельний бій! 
Ти сила й я, Гріша Орлов, сила — ну, хто кого подужає? І придушив би я 
її й сам би ліг... Хрест наді мною в полі й напись — “Григорій Андреїв 
Орлов увільнив Росію від холери”. Більше нічого не треба...» Й він шукає 
якийсь час подвигу, але кінчиться тим, що посварившися з жінкою, котра 
не схотіла прийняти його каяття за колишні бійки, покинув усе, запиячив, 
зійшов на босяка і на тім заспокоївся. “Я родивсь з неспокоєм у серці і моя 
доля — бути босяком! — пояснює він авторові. — Найліпше становище 
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у світі: свобідно й... тісно однак. Ходив я й їздив у різні боки... ніякої 
потіхи... П’ю? Розуміється!? Все ж таки горілка — вона гасить серце... 
А горить серце великим огнем... Спротивилося все — міста, села, люди 
ріжних калібрів — тю! Невже ліпше від сього не можна нічого вигадати? 
Всі один на одного... от би й передушив усіх! Гей ти життя, диявольська 
ти премудрість”.

І перечитавши сю історію, розповіджену на трьох аркушах вісімки, 
читач мусить признати, що автор розповів історію упадку чоловіка правдиво 
й зрозумів її добре, хоч бачити тут “найліпший артистичний утвір останніх 
років” було б великим побільшенням.

Але бувши прихильником свободи й протесту, а ворогом конвенціональ-
ностей, автор недавно непомалу зчудував критиків, приклавши сі принципи 
не до босяцьких, тільки до звичайних людських обставин. Його “Варенька 
Олесова” (“Северный вестник”, 1898, V) дуже прихильного йому критика 
не тільки “оголомшила”, але й навіяла відразу (“Русская мысль”, 1898, VII*) 
своїм ультрареалізмом і теорією абсолютних прав інстинкту в сексуальних 
відносинах. Але в сих нових сферах даймо автору поставити справу ясніше.

Випадало б ще щось сказати за поезію й за драму, але ні в тій, ні в сій нічого 
не з’явилось хоч трохи важного. Поети старші (як Полонський, Жемчужніков 
і ін.) й молодші (як Случевський, Мережковський, Фофанов і ін.) живуть 
собі й від часу до часу дещо пишуть. В театрах виставляють не тільки пере-
рібки, а й оригінальні п’єси, але з сею оригінальною драмою стоїть невесело. 
Я натомість на закінчення згадаю за „літературне свято”, святковане всею 
інтелігентною російською суспільністю, — розумію ювілей російського 
критика Вісаріона Бєлінського — 50 літ з дня його смерті. У нас українців 
з сим іменем зв’язується і згадка про його ворожі відносини до української 
літератури, й спеціально до Шевченка*, але нова російська суспільність ува-
жає його своїм культурним батьком, батьком гуманних і культурних змагань 
новішої російської літератури. В тодішніх часах і обставинах літературна 
критика заступала собою публіцистику, звідти глибоке — не тільки літера-
турне, а й культурно-політичне значіння Бєлінського. В правительствених 
кругах його уважали шкідним письменником, і певний час по його смерті 
було заборонено навіть згадувати се ім’я, але коли повіяло вільним духом, 
Бєлінського згадали зараз; проводир російського Sturm- und Drangperiod’y 
Чернишевський* зараз же сконстатував генетичні зв’язки напрямів новішої 
літератури й культури з Бєлінським, як своїм духовним батьком і вождем, 
й ім’я його стало прапором поступової й опозиційної Росії. Тепер з нагоди 
ювілею появилась маса статей, промов, брошур* для інтелігенції й для народу, 
присвячених Бєлінському, його значінню в еволюції російської інтелігенції. 
Літературні й наукові інституції, кінчаючи Академією наук, святкували його 
святочними засіданнями; задумано спеціальне святкування в родиннім місті 
Бєлінського Пензі, але воно вийшло слабо.
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він опиняється з своєю жінкою в холеричній больниці, віддається з усім 
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на всю свою силу... Гей-гей! Силу я в собі чую — необорну! Себто коли 
б ся, наприклад, холера та перетворилась у чоловіка, у богатиря... хоч би в 
самого Іллю Муромця, — взялися б ми з нею! Іди на смертельний бій! 
Ти сила й я, Гріша Орлов, сила — ну, хто кого подужає? І придушив би я 
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Орлов увільнив Росію від холери”. Більше нічого не треба...» Й він шукає 
якийсь час подвигу, але кінчиться тим, що посварившися з жінкою, котра 
не схотіла прийняти його каяття за колишні бійки, покинув усе, запиячив, 
зійшов на босяка і на тім заспокоївся. “Я родивсь з неспокоєм у серці і моя 
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“МІМОЧКА ЗАРУЧЕНА”. 
Ескіз В.Микулич

Під псевдонімом Микулич (Мікуліч) пише в російській літературі п. Лідія 
Веселитська, українка з роду; її родина — заможна й признана шляхетською, 
вийшла сюди з Герцеговини. Вона родилась 1857 р., училась в інституті 
і на “педагогічних курсах” (рід жіночого університету), недовго замужна 
за офіцером. Першою важнішою її працею було оповідання “Мимочка 
невеста”, що вийшло 1883 р., але не звернуло уваги, хоч було і зісталось, 
властиво, найліпшим з усього написаного авторкою і виказувало справдішній 
талант. Увагу й розголос зробила друга частина сеї трилогії, надрукована 
аж 1891 р. — “Мимочка на водах”, мабуть, завдяки більш ефектовній 
фабулі й кавказькій обстанові; авторку признано одною з визначніших сил 
російської белетристики. Третя частина “Мимочка отравилась” (отруїлась) 
(1893) і дві пізніші повісті “Зарницы” (“Зірниці”), 1894, “Ветка сирени” 
(“Галузка бозу”), 1898, вийшли слабші: перша попсована позитивною фігурою 
гувернера — принципіального чоловіка, в котрого закохалася Мімочка, дві 
останні теж показали, що авторка далеко сильніша в сатиричнім роді і стає 
слабкою, невиразною там, де хоче малювати симпатичні для неї фігури.

За ті п’ятдесят літ, що минуло від смерті Бєлінського, російська літера-
тура й культура може, розуміється, сконстатувати великі успіхи, зроблені 
на дорозі культурного й суспільного розвою, і сі успіхи можуть тільки тішити 
кождого інтелігентного чоловіка. Але та велика помилка, та несправед-
ливість в відносинах до найближчого й найближче поставленого історич-
ними обставинами українського народу не була вирівняна й протягом того 
півстоліття в російській літературі й суспільності. Російська суспільність 
упоминалась за ріжних покривджених і упосліджених, тільки не могла собі 
пригадати й добре застановитись над українською справою, невважаючи 
на всі пригадування. І якраз сього року, в ювілейний рік Бєлінського, були 
ми свідками ганебної нагінки на українське слово й літературу* з боку одних, 
малодушного чи двозначного мовчання других, і стидкого індиферентизму 
третіх — в російській літературі і публіцистиці. Будемо надіятись, що до 
столітнього ювілею Бєлінського ся прикра пляма буде знята з російської 
суспільності!

Грушівський хутір. Серпень.
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“МІМОЧКА ЗАРУЧЕНА”. 
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слабкою, невиразною там, де хоче малювати симпатичні для неї фігури.

За ті п’ятдесят літ, що минуло від смерті Бєлінського, російська літера-
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на дорозі культурного й суспільного розвою, і сі успіхи можуть тільки тішити 
кождого інтелігентного чоловіка. Але та велика помилка, та несправед-
ливість в відносинах до найближчого й найближче поставленого історич-
ними обставинами українського народу не була вирівняна й протягом того 
півстоліття в російській літературі й суспільності. Російська суспільність 
упоминалась за ріжних покривджених і упосліджених, тільки не могла собі 
пригадати й добре застановитись над українською справою, невважаючи 
на всі пригадування. І якраз сього року, в ювілейний рік Бєлінського, були 
ми свідками ганебної нагінки на українське слово й літературу* з боку одних, 
малодушного чи двозначного мовчання других, і стидкого індиферентизму 
третіх — в російській літературі і публіцистиці. Будемо надіятись, що до 
столітнього ювілею Бєлінського ся прикра пляма буде знята з російської 
суспільності!

Грушівський хутір. Серпень.
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і зимою 1857 р. брат Ернест виписав його в Париж, в надії на літературний 
заробок. Заробок, одначе, прийшов не відразу. Доде прийшлося на почат-
ках бідувати, й він мав нагоду дуже докладно познайомитися з паризькою 
бідою та з тою верствою всяких непризнаних і збанкрутованих талантів 
і претензій, що потім відіграли одну з видніших ролей в його літературнім 
репертуарі. Збірничок віршів, виданий на початку 1858 р. під титулом “Les 
Amoureuses”, вперше звернув увагу на молодого поета (йому було тоді 
несповна 18 літ) і відкрив йому дорогу в пресу; 1859 р. Доде виступає вже 
в газеті “Figаro” оповіданням “Les gueux de province” (“Провінціональні 
жебраки”), де описував так добре звісну йому тяжку долю провінціональних 
учителів. Його талановиті дрібні новелки були оцінені й здобувають йому 
деякий заробок. Але й без того його матеріальне становище було забезпе-
чене наразі тим, що натуральний брат імператора Наполеона, всесильний 
князь Морні, звернувши увагу на літературну творчість Доде, дав йому 
добру синекуру в виді посади в кодіфікаційній канцелярії. Доде міг свобідно 
віддатися літературній творчості. Не вважаючи на сильну поетичну жилу 
і на той успіх, які мали його молодечі вірші, за котрі критики голосили 
його наступником Місе (Мussеt), він швидко розпрощався з поезією, 
видавши 1859 р. другу книжечку віршів “La double convertion”, і кидається 
на новелу та драму. В спілці з своїм шефом в канцелярії Морні Лєніном 
Доде пише кілька драм (“La dernièrе Idole” — “Останній ідол”, 1862, 
“L’ Ocillet blanс” — “Білий гвоздик”, 1865, “Le frère ainé” — “Стар-
ший брат”, 1868), переходить до самостійного компонування драм (“Les 
absents” — “Неприсутні”, 1865, “Le sarcifice” — “Жертва”, 1869, і т. д.), 
але й ті й сі драми виходили досить мірні. Далеко більший успіх мали його 
дрібні новелки, котрі він друкував по часописях, а потім почав випускати 
збірничками (“Le chaperоn rouge” — “Червона шапочка”, 1861, “Lettres 
de mon moulin” — “Листи з мого млина”, 1866).

Взагалі Доде багато працював сі роки, роблячи свою літературну кар’єру, 
а заразом жив веселим, нерегулярним життям паризької “богеми” (bohême), 
як зветься се “циганське” паризьке життя; з роду слабший його організм був 
дуже ослаблений сими висиленнями, й його, почавши від зими 1861 р., все 
висилали на зиму на полудне — в Алжир, Корсику, Прованс. Сі подорожі 
доповнили новими запасами його паризькі спостереження; з Алжиру вивіз 
він серію оповідань, що увійшли в його пізніші збірники; Корсика грає теж 
немалу ролю в його пізніших писаннях; але особливо важне значіння в його 
творчості мали подорожі в Прованс. Згадки і вражіння дитячих літ були 
відсвіжені, й полуднева атмосфера оповила Доде своїм поетичним чаром. 
В сусідстві Арля прожив він кілька місяців у старім, покиненім млині, 
на самоті, в товаристві простих людей, на лоні полудневої природи, й сей 
чарівний відпочивок надав йому ідею описати провансальське життя в серії 
образків, названих “Листами з млина” (“Lettres de mon moulin”); перша 

ЛІТЕРАТУРНА СПАДЩИНА АЛЬФОНСА ДОДЕ

Минуло рік з дня смерті* славного французького новеліста, безперечно, — 
одного з найбільше популярних письменників у сучасній світовій літературі. 
Подаючи торік, по гарячих слідах життя покійного письменника, коротку 
його біографію* (Л[ітературно]-н[ауковий] вістник, 1898, кн. IV), наша 
редакція заповідала на пізніше огляд його літературної діяльності. Була гадка, 
що заповіджені зараз по його смерті мемуари його сина Леона Доде, під голос-
ним титулом “Daudent intime” принесуть інтересні матеріали для зрозуміння 
літературної фізіономії Доде й його писань, але ся надія не справдилася. 
Опубліковані торік мемуари Леона Доде могли здивувати хіба своїм бідним 
змістом; се була купа банальних фраз, порожньої риторики, де більше було 
позування самого автора, правдоподібно, несвідомого, як якихось реальних 
звісток про його славного батька. Взагалі посмертна література Доде принесла 
небагато, й найліпшим джерелом для пізнання сього письменника, окрім 
самих його творів, що через свій суб’єктивізм дають дуже багато для пізнання 
автора, зістаються його автобіографічні писання: “Trente ans de Рaris”, особ-
ливо “Histore de mes livres” і книжка його вірного друга й опікуна — старшого 
брата Ернеста п[ід] т[итулом] “Mon frére et moi”. У власних творах і в сих 
писаннях особа Доде й його літературна фізіономія відбилася так виразно, 
що можна й дарувати сю бідність мемуарної літератури.

Відсилаючи цікавих до згаданої коротенької біографії Доде, зладженої 
д-ром Франком, я тут пригадаю лише кілька моментів з його життя, 
що будуть потрібні нам для зрозуміння його літературної творчості.

Доде був родом з Провансу*, де в достатку, серед веселої полудневої 
природи щасливо пройшли його дитячі літа; зате хлоп’ячі проходили вже 
серед матеріальних недостатків, прикростей і понижень, що не пригно-
били його тільки завдяки незвичайно буйній його і жизненній натурі. Свої 
хлоп’ячі роки до 16 літ він прожив дуже буйно і авантурничо; заразом він 
читав, що йно траплялося, сам пробував писати, як і його брат і вірний 
опікун Ернест, і дуже рано виявив літературну здібність; його вірші з сих 
часів зражали справдешній талант, а роман “Leó et Chrétienne Fleury” 
(“Лев і християнка Флєрі”), написаний ним для “Ліонської газети”, коли 
йому не було й п’ятнадцяти літ, по словам його брата Ернеста, не зробив 
би стиду збірнику пізніших романів Доде. Се була історія жовніра, що з 
любові до своєї родини нарушив військову карність і був розстріляний майже 
на очах своєї матері й сестри, що прийшли занадто пізно, аби могти його 
вирятувати. Роман сей пропав під час заборони газети, але деякі з дрібних 
оповідань, писаних в ті ж роки, увійшли в його пізніші збірники й виявляють 
уже дозрілий талант.

1856–1857 рік належав до найтяжчих в житті Доде: він перебув його 
учителем в малій провінціальній колегії серед усяких моральних прикростей, 
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і претензій, що потім відіграли одну з видніших ролей в його літературнім 
репертуарі. Збірничок віршів, виданий на початку 1858 р. під титулом “Les 
Amoureuses”, вперше звернув увагу на молодого поета (йому було тоді 
несповна 18 літ) і відкрив йому дорогу в пресу; 1859 р. Доде виступає вже 
в газеті “Figаro” оповіданням “Les gueux de province” (“Провінціональні 
жебраки”), де описував так добре звісну йому тяжку долю провінціональних 
учителів. Його талановиті дрібні новелки були оцінені й здобувають йому 
деякий заробок. Але й без того його матеріальне становище було забезпе-
чене наразі тим, що натуральний брат імператора Наполеона, всесильний 
князь Морні, звернувши увагу на літературну творчість Доде, дав йому 
добру синекуру в виді посади в кодіфікаційній канцелярії. Доде міг свобідно 
віддатися літературній творчості. Не вважаючи на сильну поетичну жилу 
і на той успіх, які мали його молодечі вірші, за котрі критики голосили 
його наступником Місе (Мussеt), він швидко розпрощався з поезією, 
видавши 1859 р. другу книжечку віршів “La double convertion”, і кидається 
на новелу та драму. В спілці з своїм шефом в канцелярії Морні Лєніном 
Доде пише кілька драм (“La dernièrе Idole” — “Останній ідол”, 1862, 
“L’ Ocillet blanс” — “Білий гвоздик”, 1865, “Le frère ainé” — “Стар-
ший брат”, 1868), переходить до самостійного компонування драм (“Les 
absents” — “Неприсутні”, 1865, “Le sarcifice” — “Жертва”, 1869, і т. д.), 
але й ті й сі драми виходили досить мірні. Далеко більший успіх мали його 
дрібні новелки, котрі він друкував по часописях, а потім почав випускати 
збірничками (“Le chaperоn rouge” — “Червона шапочка”, 1861, “Lettres 
de mon moulin” — “Листи з мого млина”, 1866).

Взагалі Доде багато працював сі роки, роблячи свою літературну кар’єру, 
а заразом жив веселим, нерегулярним життям паризької “богеми” (bohême), 
як зветься се “циганське” паризьке життя; з роду слабший його організм був 
дуже ослаблений сими висиленнями, й його, почавши від зими 1861 р., все 
висилали на зиму на полудне — в Алжир, Корсику, Прованс. Сі подорожі 
доповнили новими запасами його паризькі спостереження; з Алжиру вивіз 
він серію оповідань, що увійшли в його пізніші збірники; Корсика грає теж 
немалу ролю в його пізніших писаннях; але особливо важне значіння в його 
творчості мали подорожі в Прованс. Згадки і вражіння дитячих літ були 
відсвіжені, й полуднева атмосфера оповила Доде своїм поетичним чаром. 
В сусідстві Арля прожив він кілька місяців у старім, покиненім млині, 
на самоті, в товаристві простих людей, на лоні полудневої природи, й сей 
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образків, названих “Листами з млина” (“Lettres de mon moulin”); перша 
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змістом; се була купа банальних фраз, порожньої риторики, де більше було 
позування самого автора, правдоподібно, несвідомого, як якихось реальних 
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брата Ернеста п[ід] т[итулом] “Mon frére et moi”. У власних творах і в сих 
писаннях особа Доде й його літературна фізіономія відбилася так виразно, 
що можна й дарувати сю бідність мемуарної літератури.
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читав, що йно траплялося, сам пробував писати, як і його брат і вірний 
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часів зражали справдешній талант, а роман “Leó et Chrétienne Fleury” 
(“Лев і християнка Флєрі”), написаний ним для “Ліонської газети”, коли 
йому не було й п’ятнадцяти літ, по словам його брата Ернеста, не зробив 
би стиду збірнику пізніших романів Доде. Се була історія жовніра, що з 
любові до своєї родини нарушив військову карність і був розстріляний майже 
на очах своєї матері й сестри, що прийшли занадто пізно, аби могти його 
вирятувати. Роман сей пропав під час заборони газети, але деякі з дрібних 
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вітчини”... Літературна репутація Доде була вже о стільки вироблена тепер, 
що він міг сміливо глянути в очі своїй долі і пуститися на ролю літератора, 
залежного тільки від своєї здібності і симпатій публіки.

Він міг тепер доволі вибирати собі місця для мешкання й дійсно звичайно 
кочував з місця на місце, то вибираючи глухі закутки, де міг би спокійно 
працювати, то нові, інтересні місця, де міг би запасатися матеріалом.

1867 р. він оженився, і дуже щасливо*; в виданій кілька років пізніше 
серії оповідань п[ід] т[итулом] “Жінки артистів” він, очевидно, розуміє свою 
долю, говорячи чужими устами про велике ризико в шлюбі для артиста: “Чим 
більше я розумію шлюб, тим більше чудуюся тому щастю, яке випало мені. 
Я подібний до тих, що минули небезпечність, не знаючи її й тільки потім уже 
блідіють з перестраху, дивуючись своїй відвазі”. В своїй жінці він знайшов 
людину, що не тільки могла спочувати його благородним інтересам, але бути 
спільником його праці, завдяки своєму смаку й літературній здібності, які 
виявила в своїх “Вражіннях природи й штуки”. “Вона так багато брала участі 
в усім, що я писав!” — пише про неї Доде. “Нема сторінки, котрої вона 
не переглянула і не кинула на неї свого блакитно-золотистого кольориту”.

Женячка повинна була внести більше порядку в циганське життя Доде. 
Роки по його шлюбі визначаються великою плідністю. Він ставить кілька п’єс, 
докінчує “Листи з млина” і “Маленького чоловічка”, нарешті, 1869 р. розпо-
чинає друк “Пригод Тартарена з Тараскона”, одного з найбільш популярних 
і справді вдатних своїх творів, навіяного подорожами в Прованс і Алжир.

Але сю працю перебили бурі, що перевернули знизу догори все життя 
Франції: франко-прусська війна, облога Парижа, упадок імперії, комуна*. 
Доде не зістався пасивним свідком сих подій; він вступив до одного з піших 
батальйонів, брав участь в обороні Парижа, був у кількох перестрілках. 
Глибоке вражіння від сих подій і маса спостережень серед таких незвичайних 
обставин навіяло Доде множество оповідань, зібраних ним, разом з іншими, 
в кілька серій: “Les lettres à un absent” (“Листи до неприсутнього”), “Les 
petits Robinsons des caves ou le siège de Paris raconté par une petite fille de huit 
ans” (“Маленькі Робінзони пивниць або облога Парижа, оповідана вось-
милітньою дівчинкою”), “Contes du lundi” (“Казки понеділкові”), “Contes 
et récits” (“Казки й оповідання”), “Robert Helmont” (ім’я героя). В оповідан-
нях, викликаних останніми подіями, чується тяжка туга з причини нещастя 
вітчини, гуманне почуття, подражнене епізодами війни, вражіння контрасту 
війни з спокоєм природи й звичайного життя. Особливим артизмом своїх 
оповідань визначається серія “Contes du lundi” (1873); і тут, як у “Листах 
з млина”, маємо кілька справдешніх брильянтів грації й чуття1.

До сих же років належать дві драми: “Lise Tavernier” i “Arlesienne” 
(1873) і збірник оповідань: “Les femmes des artistes” (“Жінки артистів”), 

1 Вибір із сих двох серій* — “Lettres de mon moulin” i “Contes du lundi” редакція має 
замір подати в одній з дальших книжок “Л[ітературно]-н[аукового] вістника”.

серія вийшла 1866 р. в часоп[исі] “Evénement”; другу серію випустив він 
1869 р., відсвіживши свої вражіння подорожжю з своєю молодою жінкою 
на сей старий млин. Книжка не дала особливого успіху, її розійшлося всього 
2000 примірників, і тільки пізніший успіх Доде звернув і на неї більшу увагу. 
Тим часом вона зачислюється до перлів його літературної спадщини. Се рід 
образків провансальської природи і життя, місцеві перекази й анекдоти, 
оброблені дуже артистично, обвіяні любов’ю до природи й сього народу, 
приправлені часом жартом та іронією. Кілька оповідань належать до шедеврів 
світової літератури (як напр., незрівнянна “Смерть дофіна”).

Відсвіжені подорожами в Прованс спомини молодечих літ піддали йому 
гадку обробити свою молодечу автобіографію в формі роману. Оселившись 
на зиму 1865–1866 рр. в сусідстві свого рідного міста Німа, щоб закінчити 
на самоті розпочату драму, він підпав такому впливу спогадів, що почав 
без всякого плану описувати їх в виді історії “Маленького чоловічка” (“Le 
petite chose”). Він проробив з запалом коло неї з півтора місяці, але туга 
по Парижу, навіяна припадковою візитою, перервала роботу: Доде закинув 
повість і вернувся до неї тільки на другу зиму. Нову перерву зробила його 
женячка і він закінчив свою повість тільки восени 1867 р. Під видуманою 
назвою Данієля Ейсет описує тут Доде своє дитяче життя, гіркі молодечі літа, 
свою педагогічну діяльність і подорож у Париж, зимою, без доброго плаща, 
в ґумових пантофлях, без шеляга в кишені, так що приїхав напівмертвим 
від голоду й холоду. На сьому кінчиться автобіографічна частина роману; 
далі описується життя Данієля серед паризької богеми і його розчарування 
в артистичних планах, що закінчуються прозаїчною женячкою з гарненькою 
міщаночкою і ролею спільника в торговлі посудою “Лялюет і Ейсет”. Се була 
перша більша повість Доде; вона мала успіх, і сам Доде пізніше жалував, 
що заскоро взявся за таку автобіографічну роботу, не маючи відповідної 
зручності, щоб зужити сей матеріал. Дійсно, не вважаючи на дуже гарні 
епізоди (взагалі перша, автобіографічна половина випала дуже гарно), 
цілість стоїть значно нижче від пізніших великих романів Доде.

Тим часом в житті Доде перейшли важні переміни. 1865 р. вмер його 
покровитель Морні, і він покинув свою синекуру; приглянувшися за сі 
роки до закулісового політичного життя, він зненавидів навіки політику 
й не шукав собі відтепер ніякої служби, взагалі ніякої суспільної діяльності. 
Свої антипатії до політичної діяльності він висловив у гарячій інвективі при 
кінці свого “Роберта Гельмона”: “Я ненавиджу тебе, політико!.. Я ненавиджу 
тебе, бо ти грубіянська, несправедлива, криклива, балакуча, бо ти — ворог 
штуки і праці, бо ти покриваєш своєю покривкою всяку дурощ, усяку 
претензійність, усяку ліноту. Ти великий ворог честі, ти навчаєш брехні, 
викрутам, і через тебе совістні люди стають приятелями негідників тому 
лише, що вони належать до тої самої партії. А найгірше ненавиджу тебе 
за те, політико, що ти знищила в наших душах любов до вітчини, саму ідею 
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вітчини”... Літературна репутація Доде була вже о стільки вироблена тепер, 
що він міг сміливо глянути в очі своїй долі і пуститися на ролю літератора, 
залежного тільки від своєї здібності і симпатій публіки.

Він міг тепер доволі вибирати собі місця для мешкання й дійсно звичайно 
кочував з місця на місце, то вибираючи глухі закутки, де міг би спокійно 
працювати, то нові, інтересні місця, де міг би запасатися матеріалом.

1867 р. він оженився, і дуже щасливо*; в виданій кілька років пізніше 
серії оповідань п[ід] т[итулом] “Жінки артистів” він, очевидно, розуміє свою 
долю, говорячи чужими устами про велике ризико в шлюбі для артиста: “Чим 
більше я розумію шлюб, тим більше чудуюся тому щастю, яке випало мені. 
Я подібний до тих, що минули небезпечність, не знаючи її й тільки потім уже 
блідіють з перестраху, дивуючись своїй відвазі”. В своїй жінці він знайшов 
людину, що не тільки могла спочувати його благородним інтересам, але бути 
спільником його праці, завдяки своєму смаку й літературній здібності, які 
виявила в своїх “Вражіннях природи й штуки”. “Вона так багато брала участі 
в усім, що я писав!” — пише про неї Доде. “Нема сторінки, котрої вона 
не переглянула і не кинула на неї свого блакитно-золотистого кольориту”.

Женячка повинна була внести більше порядку в циганське життя Доде. 
Роки по його шлюбі визначаються великою плідністю. Він ставить кілька п’єс, 
докінчує “Листи з млина” і “Маленького чоловічка”, нарешті, 1869 р. розпо-
чинає друк “Пригод Тартарена з Тараскона”, одного з найбільш популярних 
і справді вдатних своїх творів, навіяного подорожами в Прованс і Алжир.

Але сю працю перебили бурі, що перевернули знизу догори все життя 
Франції: франко-прусська війна, облога Парижа, упадок імперії, комуна*. 
Доде не зістався пасивним свідком сих подій; він вступив до одного з піших 
батальйонів, брав участь в обороні Парижа, був у кількох перестрілках. 
Глибоке вражіння від сих подій і маса спостережень серед таких незвичайних 
обставин навіяло Доде множество оповідань, зібраних ним, разом з іншими, 
в кілька серій: “Les lettres à un absent” (“Листи до неприсутнього”), “Les 
petits Robinsons des caves ou le siège de Paris raconté par une petite fille de huit 
ans” (“Маленькі Робінзони пивниць або облога Парижа, оповідана вось-
милітньою дівчинкою”), “Contes du lundi” (“Казки понеділкові”), “Contes 
et récits” (“Казки й оповідання”), “Robert Helmont” (ім’я героя). В оповідан-
нях, викликаних останніми подіями, чується тяжка туга з причини нещастя 
вітчини, гуманне почуття, подражнене епізодами війни, вражіння контрасту 
війни з спокоєм природи й звичайного життя. Особливим артизмом своїх 
оповідань визначається серія “Contes du lundi” (1873); і тут, як у “Листах 
з млина”, маємо кілька справдешніх брильянтів грації й чуття1.

До сих же років належать дві драми: “Lise Tavernier” i “Arlesienne” 
(1873) і збірник оповідань: “Les femmes des artistes” (“Жінки артистів”), 

1 Вибір із сих двох серій* — “Lettres de mon moulin” i “Contes du lundi” редакція має 
замір подати в одній з дальших книжок “Л[ітературно]-н[аукового] вістника”.

серія вийшла 1866 р. в часоп[исі] “Evénement”; другу серію випустив він 
1869 р., відсвіживши свої вражіння подорожжю з своєю молодою жінкою 
на сей старий млин. Книжка не дала особливого успіху, її розійшлося всього 
2000 примірників, і тільки пізніший успіх Доде звернув і на неї більшу увагу. 
Тим часом вона зачислюється до перлів його літературної спадщини. Се рід 
образків провансальської природи і життя, місцеві перекази й анекдоти, 
оброблені дуже артистично, обвіяні любов’ю до природи й сього народу, 
приправлені часом жартом та іронією. Кілька оповідань належать до шедеврів 
світової літератури (як напр., незрівнянна “Смерть дофіна”).

Відсвіжені подорожами в Прованс спомини молодечих літ піддали йому 
гадку обробити свою молодечу автобіографію в формі роману. Оселившись 
на зиму 1865–1866 рр. в сусідстві свого рідного міста Німа, щоб закінчити 
на самоті розпочату драму, він підпав такому впливу спогадів, що почав 
без всякого плану описувати їх в виді історії “Маленького чоловічка” (“Le 
petite chose”). Він проробив з запалом коло неї з півтора місяці, але туга 
по Парижу, навіяна припадковою візитою, перервала роботу: Доде закинув 
повість і вернувся до неї тільки на другу зиму. Нову перерву зробила його 
женячка і він закінчив свою повість тільки восени 1867 р. Під видуманою 
назвою Данієля Ейсет описує тут Доде своє дитяче життя, гіркі молодечі літа, 
свою педагогічну діяльність і подорож у Париж, зимою, без доброго плаща, 
в ґумових пантофлях, без шеляга в кишені, так що приїхав напівмертвим 
від голоду й холоду. На сьому кінчиться автобіографічна частина роману; 
далі описується життя Данієля серед паризької богеми і його розчарування 
в артистичних планах, що закінчуються прозаїчною женячкою з гарненькою 
міщаночкою і ролею спільника в торговлі посудою “Лялюет і Ейсет”. Се була 
перша більша повість Доде; вона мала успіх, і сам Доде пізніше жалував, 
що заскоро взявся за таку автобіографічну роботу, не маючи відповідної 
зручності, щоб зужити сей матеріал. Дійсно, не вважаючи на дуже гарні 
епізоди (взагалі перша, автобіографічна половина випала дуже гарно), 
цілість стоїть значно нижче від пізніших великих романів Доде.

Тим часом в житті Доде перейшли важні переміни. 1865 р. вмер його 
покровитель Морні, і він покинув свою синекуру; приглянувшися за сі 
роки до закулісового політичного життя, він зненавидів навіки політику 
й не шукав собі відтепер ніякої служби, взагалі ніякої суспільної діяльності. 
Свої антипатії до політичної діяльності він висловив у гарячій інвективі при 
кінці свого “Роберта Гельмона”: “Я ненавиджу тебе, політико!.. Я ненавиджу 
тебе, бо ти грубіянська, несправедлива, криклива, балакуча, бо ти — ворог 
штуки і праці, бо ти покриваєш своєю покривкою всяку дурощ, усяку 
претензійність, усяку ліноту. Ти великий ворог честі, ти навчаєш брехні, 
викрутам, і через тебе совістні люди стають приятелями негідників тому 
лише, що вони належать до тої самої партії. А найгірше ненавиджу тебе 
за те, політико, що ти знищила в наших душах любов до вітчини, саму ідею 
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корениться в родинах таких спільників, особливо серед жінок, більше 
перейнятих кастовими упередженнями, ніж чоловіки, — знав усі темні 
сторони сього спільного життя. В Німі, в Ліоні, Парижі я в моїй власній 
родині знав десятками такі товариства і став обмірковувати план драми, 
де головна вага мала лежати на честі фірми і колективнім розумі спілки”. 
Але для інтересності драми Доде прийшлося дати більше місця любовним 
інтригам і тим ослабити початковий план. У своїх записках він висловлює 
надію вернутися до нього, але се йому не вдалося.

“Фромон” був задуманий спочатку на драму. Драма була майже скін-
чена, коли неуспіх “Арлезіанки” знеохотив Доде, так що він постановив 
не писати більше драм, “зібравши всі неприхильні рецензії для перестороги 
від драми на пізніше”, і переробив “Фромона” на роман. Доде бачив у тім 
причину “конвенціональної і романічної фабули” сього роману, але власне 
сій обставині, що “Фромон” був спочатку обміркований на драму, завдя-
чуємо ми прекрасну конструкцію сього роману: тут нема нічого зайвого, 
ніяких побічних епізодів, акція розвивається енергічно, цілість заокруглена. 
З погляду конструкції се, безперечно, найліпший роман Доде, бо взагалі сей 
майстер не був сильним у архітектоніці: виробивши свою манеру на дрібних 
новелах, він не міг звичайно відкинути спокуси — розробити якусь гарну 
подробицю, вставити в роман бічну історійку і т.п.

Але і щодо свого змісту “Фромон” стоїть дуже високо своєю жизненні-
стю й артизмом. Як поясняє Доде, більшість його фігур змальовано з живих 
осіб, хоч — як звичайно у Доде і як взагалі повинно бути в справдешній 
творчості — се не було невільниче копіювання, а свобідне перетворення 
реальних елементів. Дійсно, в романі відчувається живе життя, живі люди. 
Головною особою в романі стала фігура Сідонії; донька збанкрутованого 
купця, виросла вона в бідній і безтолковій сфері паризьких râtés — невда-
лих людей, з пристрасним бажанням дійти багатства й розкоші, і сей ідеал 
багатства втілюється для неї в сусідній фабриці тапетів Фромонів. Відки-
нувши перспективу шлюбу з закоханим у ній молодим інженером Францом 
Ріслєром, коли їй блисла надія одружитися “з фабрикою”, вона заставляє 
свої сітки по черзі на спадкоємця фірми, молодого Фромона, на його діда 
простака Ґордінуа, і нарешті встигла зловити нового спільника фірми — 
Ріслєра, Францового брата, старшого вже чоловіка, добродушного інже-
нера, зайнятого своїми рисунками й планами винаходів. Залізши таким 
чином на фабрику, Сідонія з своєю ненаситною пристрастю до розкошів 
починає її руйнувати, розпочинає інтригу з другим спільником — молодим 
Фромоном і приводить фірму до руїни. Коли касієр Плянус спроваджує 
з Єгипту Франца, аби той якось відкрив очі Ріслєрові на руїну, Сідонія 
завертає голову Францові й, виманивши від нього любовний лист, спокійна 
вже, що той їй нічого не зробить. Але катастрофа таки приходить: Плянус 
відкриває очі Ріслєрові, той робить страшний погром у себе дома, Сідонія 
тікає та пускається на малі сцени співачкою, а Ріслєр реалізує все майно 

спостереження над родинним життям артистів, над звичайним, особливо 
в сих кругах, дисонансом чоловіка й жінки; між ними стрічаємо часто легенькі 
анекдотки, комічні жарти.

Драми Доде, як я вже згадував, не мали успіху (ще найбільше мала його 
перша п’єса “La derniere idole”); нові п’єси — “Lise Tavernier” i “Arlesienne” 
теж були прийняті публікою дуже холодно. Неуспіх “Арлезіанки” мусив 
особливо вразити Доде; він обробив тут в формі драми сільську любовну 
історію (оповіджену ним в оповіданні того ж імені*) і працював з захватом 
над нею, бажаючи передати в ній весь оригінальний чар свого улюбленого 
Прованса. Але на публіку вона не зробила вражіння, не вважаючи на гарну 
обстанову й талановиту музику Бізе. Сам Доде поясняв се тим, що прован-
сальський побут був занадто чужим для сеї публіки. Але властива причина 
неуспіху сеї й інших п’єс лежала глибше — незрівнянний оповідач, Доде 
був дуже мірним драматургом. “Арлезіанка” була його найліпшою п’єсою, 
але й вона може хіба здивувати своєю примітивною конструкцією у такого 
майстра: се історія парубка, закоханого в міщанку з Арля, що не може 
женитися з нею, бо за нею звістна негарна історія, але й не може переболіти 
сеї нещасливої любові й кінчить самовбійством. Сценарій дуже примітивний, 
без усяких ефектів, подекуди мелодраматичний, розвій інтриги млявий, 
характери ледве зачеркнені, шаблонові.

Вже під час репетицій Доде відгадав, що п’єса упаде, і як сам пише 
в своїх записках, тоді ж задумав залишити свої провансальські теми, “опо-
відання про коників і арлезіанок, містраль і млин” і перейти до тем більш 
близьких і інтересних для сеї публіки образів її власного життя, її інтересів, 
її атмосфери. На перший раз він задумав узяти темою історію якої-небудь 
промислової фірми. Так постав у автора план роману “Fromont jeune et Risler 
ainé”, першого з серії тих більших романів з паризького життя, що на них 
головно оперта всесвітня слава Доде. Сей момент можна уважати поворот-
ною точкою в його літературній кар’єрі. Ним закінчується перший період 
літературної діяльності — період розвою, коли Доде перепробував себе 
в поезії, новелі, драмі, і зробивши вже собі ім’я дрібними новелами, зверта-
ється до того, що дійсно було найбільш відповідним для нього. Починається 
період найбільшого розцвіту його таланту, що обіймає менше десяти літ, 
на границі четвертого і п’ятого десятка літ життя Доде, головно від напи-
сання “Фромона” (1873) і до виходу “Руместана” (1880).

Ми приглянемося ближче шедеврам, котрими зазначився найвищий 
розцвіт творчості Доде. Першим з них був “Молодий Фромон і Ріслєр 
старший”1. Як я вже згадував, Доде задумав його як контраст до своєї 
“Арлезіанки”. “Бувши сином промисловця, я знав усі нитки промислових 
товариств, що спільними інтересами зв’язують, іноді довгі літа, людей 
зовсім відмінних вихованням і вдачею. Я знав, яка заздрість і ворожнеча 

1 Толкований на руське в “Бібліотеці найзнаменитших повістей”*.
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корениться в родинах таких спільників, особливо серед жінок, більше 
перейнятих кастовими упередженнями, ніж чоловіки, — знав усі темні 
сторони сього спільного життя. В Німі, в Ліоні, Парижі я в моїй власній 
родині знав десятками такі товариства і став обмірковувати план драми, 
де головна вага мала лежати на честі фірми і колективнім розумі спілки”. 
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1 Толкований на руське в “Бібліотеці найзнаменитших повістей”*.
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щоб там віддатися суспільній діяльності, здобути собі впливове й славне 
становище. Неосвічений, неознайомлений з паризьким життям, добродушний 
і по-своєму чесний, він попадає в лаби ріжних шарлатанів, що починають 
його стригти кілько влізе: один тягне з нього сотки тисяч на інститут для 
новонароджених, підманюючи перспективою ордера за се, й дійсно дістав 
ордер, але для себе самого; другий тягне ще більше для шахрайства під фір-
мою корсиканського іпотечного банку, обіцяючи перевести його при виборах 
депутатом від Корсики, третій спродає йому безпотрібні образи за казкові 
суми і т. д. А тим часом під ним неустанно риє його ворог ще з туніських 
часів, багатий банкір Гамерлінґ. Серед ріжних ударів і неудач щастя почало 
начебто усміхатися бідному Набабу, як його називають у Парижі (властиво, 
так звуться індійські князі), і він знайшов собі опікуна у князі Мора, при 
виборах на опорожнене місце в Корсиці правительство виставляє його своїм 
кандидатом (виборчі практики Наполеона III можуть показатися галицьким 
читачам чимсь дуже близьким!) і, викинувши купу грошей виборцям, Набаб 
вибраний послом. Се дуже важно для нього, бо Гамерлінґ встиг підняти 
проти нього туніського бея, маєтності Набаба в Тунісі й капітали мають бути 
конфісковані, і тільки впливом свого посольства Набаб надіється відвер-
нути се. Але він заскоро відіпхнув від себе своїх експлуататорів, уважаючи 
своє становище певним: не давши грошей журнальному бандиту, що писав 
йому реклами, він накликає на себе брудні статті, переслідування в пресі. 
Його помішали з старшим братом, що промишляв дуже брудним ремеслом 
у Парижі, і тепер весь бруд сей виливають на нього, тимчасом як він з любові 
до брата та до матері не відважується відкрити сього. До того ж умирає 
його опікун Мора. Вибори Набаба касують при верифікації, паскудять його 
репутацію; Париж відвертається від нього, мовби від негідника, і Набаб 
умирає під вражінням сього.

До сеї основної історії приплетено ще кілька бічних: дуже старанно 
описана фігура князя Мора, його кохання до різьбярки Феліції Ріїс, в котру 
був заразом закоханий і його доктор Дженкінс, смерть Мора, родинні 
історії Дженкінса, роман його пасерба з одною із паннів Жуаєз, тимчасом 
як у іншу закохався секретар Набаба. Родина Жуаєзів з своєю ідилією має 
служити контрастом до брудного Парижа, змальованого в інших епізодах, 
але сей епізод дуже слабко зв’язаний з історією Набаба; фігури Мора і Ріїс, 
очевидно, занадто заінтересували автора, і хоч самі по собі інтересні, вно-
сять теж диспропорцію. Фігуру Мора Доде зробив зі свого опікуна князя 
Морні, трохи ідеалізувавши її. Головна фігура роману — Набаб — теж 
не видумана: оригіналом для неї був якийсь Браве, селянин із Лянґдока, 
що доробився маєтку в Єгипті й 1863 р. кандидував на посла; він звернувся 
тоді до Ернеста Доде, аби сей попирав його кандидатуру в пресі, той Альфонс 
Доде був знайомий з Браве через брата; Ернест Доде каже, що його брат 
дуже живо змалював образ сього Набаба. Фігура ся, безперечно, дуже 

для рятування фірми та, вирікшися спільництва, вступає знову урядником 
до неї, яким був давніше. Фірму він поправив і збагатив завдяки свому 
винаходу, але його серце розбите. Побачивши раз жінку на якійсь огород-
ковій сцені, а слідом по тому прочитавши ту любовну записку Франца, 
що переслала йому Сідонія для пімсти, він вішається з розпуки в якійсь 
дірі. Тим закінчується історія.

Роман розкриває перед очима багату панораму паризького життя — 
недурно назвав Доде сей роман “образки паризького життя”; майстерно 
описані ті збомбардовані люди — родина Сідонії й їх сусіди; далі іде пара-
лель позитивних і негативних типів — з одного боку чесні Ріслєри, касієр 
з сестрою і прекрасна жінка Фромона, з другого — негідниця Сідонія, 
слабкий, безхарактерний Фромон, безсердечний Ґордінуа, і в контрасті 
до безсердечної, руїнної інтриги Сідонії безмірно жалібна, поетична історія 
нещасливої любові до Франца хроменької Дезіре (Дезідерії) і її передчасної 
смерті по нещасливій пробі утопитися. Між шедеврами Доде “Фромон” 
займає коли не перше, то одно з перших місць. Публіка його прийняла 
дуже симпатично, і відтоді, протягом двадцяти п’яти літ, він зістається 
одним з найпопулярніших романів європейської літератури. Успіх був над 
сподівання. Видання роману йшло за виданням, і зараз же переложено 
його на всі головніші європейські мови. Він, властиво, сотворив славу Доде 
і зробив його найбільш популярним з тієї літературної плеяди, до котрої 
він належав. “До появи його, — пише Доде, — я мав признання тільки 
в невеликім кружку літератів і ніколи не мріяв про популярність”.

В тіснім генетичнім зв’язку з “Фромоном” стоїть “Набаб”, “Le Nabab”*. 
Доде розпочав його слідом за “Фромоном”, але йому перебив сю роботу 
“Жак” — тема сього роману так опанувала його, що він покинув “Набаба” 
й вернувся до нього, вже скінчивши “Жака” (вийшов “Набаб” 1878 р.)1. 
Як і в “Фромоні”, Доде і в “Набабі” мав замір розвинути широку панораму 
паризького життя — тільки інших кругів: аристократів, спекулянтів en grand 
[грандіозних], артистів, взагалі модний світ, в противність буржуазному 
кругу Фромона, його ремісників і дрібних râtés [майстрів]; як і “Фромон”, 
сей роман має титул “Начерки паризького життя”. Але тимчасом як у “Фро-
моні” свою широку панораму Доде сконцентрував так, що вона становить 
одну цілість, де нічого не можна вийняти або скоротити, де вся ся галерея 
образів розвивається в одній інтризі, так що читач зовсім не відчуває скомп-
лікованості її, в “Набабі” панорама зістається панорамою, й се багатство 
типів, образів, контрастів досить слабо тримається купи. Ми маємо тут 
не одну, а три або чотири історії, досить слабо зв’язані особою “Набаба”, 
головного героя.

Селянин із Прованса Жансуліє, доробившися великанського маєтку 
в Тунісі, де він мав комісійний дім, задумує відпочити на лаврах і їде в Париж, 

1 По-руськи в “Бібліотеці найзнаменитших повістей”*.
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щоб там віддатися суспільній діяльності, здобути собі впливове й славне 
становище. Неосвічений, неознайомлений з паризьким життям, добродушний 
і по-своєму чесний, він попадає в лаби ріжних шарлатанів, що починають 
його стригти кілько влізе: один тягне з нього сотки тисяч на інститут для 
новонароджених, підманюючи перспективою ордера за се, й дійсно дістав 
ордер, але для себе самого; другий тягне ще більше для шахрайства під фір-
мою корсиканського іпотечного банку, обіцяючи перевести його при виборах 
депутатом від Корсики, третій спродає йому безпотрібні образи за казкові 
суми і т. д. А тим часом під ним неустанно риє його ворог ще з туніських 
часів, багатий банкір Гамерлінґ. Серед ріжних ударів і неудач щастя почало 
начебто усміхатися бідному Набабу, як його називають у Парижі (властиво, 
так звуться індійські князі), і він знайшов собі опікуна у князі Мора, при 
виборах на опорожнене місце в Корсиці правительство виставляє його своїм 
кандидатом (виборчі практики Наполеона III можуть показатися галицьким 
читачам чимсь дуже близьким!) і, викинувши купу грошей виборцям, Набаб 
вибраний послом. Се дуже важно для нього, бо Гамерлінґ встиг підняти 
проти нього туніського бея, маєтності Набаба в Тунісі й капітали мають бути 
конфісковані, і тільки впливом свого посольства Набаб надіється відвер-
нути се. Але він заскоро відіпхнув від себе своїх експлуататорів, уважаючи 
своє становище певним: не давши грошей журнальному бандиту, що писав 
йому реклами, він накликає на себе брудні статті, переслідування в пресі. 
Його помішали з старшим братом, що промишляв дуже брудним ремеслом 
у Парижі, і тепер весь бруд сей виливають на нього, тимчасом як він з любові 
до брата та до матері не відважується відкрити сього. До того ж умирає 
його опікун Мора. Вибори Набаба касують при верифікації, паскудять його 
репутацію; Париж відвертається від нього, мовби від негідника, і Набаб 
умирає під вражінням сього.

До сеї основної історії приплетено ще кілька бічних: дуже старанно 
описана фігура князя Мора, його кохання до різьбярки Феліції Ріїс, в котру 
був заразом закоханий і його доктор Дженкінс, смерть Мора, родинні 
історії Дженкінса, роман його пасерба з одною із паннів Жуаєз, тимчасом 
як у іншу закохався секретар Набаба. Родина Жуаєзів з своєю ідилією має 
служити контрастом до брудного Парижа, змальованого в інших епізодах, 
але сей епізод дуже слабко зв’язаний з історією Набаба; фігури Мора і Ріїс, 
очевидно, занадто заінтересували автора, і хоч самі по собі інтересні, вно-
сять теж диспропорцію. Фігуру Мора Доде зробив зі свого опікуна князя 
Морні, трохи ідеалізувавши її. Головна фігура роману — Набаб — теж 
не видумана: оригіналом для неї був якийсь Браве, селянин із Лянґдока, 
що доробився маєтку в Єгипті й 1863 р. кандидував на посла; він звернувся 
тоді до Ернеста Доде, аби сей попирав його кандидатуру в пресі, той Альфонс 
Доде був знайомий з Браве через брата; Ернест Доде каже, що його брат 
дуже живо змалював образ сього Набаба. Фігура ся, безперечно, дуже 

для рятування фірми та, вирікшися спільництва, вступає знову урядником 
до неї, яким був давніше. Фірму він поправив і збагатив завдяки свому 
винаходу, але його серце розбите. Побачивши раз жінку на якійсь огород-
ковій сцені, а слідом по тому прочитавши ту любовну записку Франца, 
що переслала йому Сідонія для пімсти, він вішається з розпуки в якійсь 
дірі. Тим закінчується історія.

Роман розкриває перед очима багату панораму паризького життя — 
недурно назвав Доде сей роман “образки паризького життя”; майстерно 
описані ті збомбардовані люди — родина Сідонії й їх сусіди; далі іде пара-
лель позитивних і негативних типів — з одного боку чесні Ріслєри, касієр 
з сестрою і прекрасна жінка Фромона, з другого — негідниця Сідонія, 
слабкий, безхарактерний Фромон, безсердечний Ґордінуа, і в контрасті 
до безсердечної, руїнної інтриги Сідонії безмірно жалібна, поетична історія 
нещасливої любові до Франца хроменької Дезіре (Дезідерії) і її передчасної 
смерті по нещасливій пробі утопитися. Між шедеврами Доде “Фромон” 
займає коли не перше, то одно з перших місць. Публіка його прийняла 
дуже симпатично, і відтоді, протягом двадцяти п’яти літ, він зістається 
одним з найпопулярніших романів європейської літератури. Успіх був над 
сподівання. Видання роману йшло за виданням, і зараз же переложено 
його на всі головніші європейські мови. Він, властиво, сотворив славу Доде 
і зробив його найбільш популярним з тієї літературної плеяди, до котрої 
він належав. “До появи його, — пише Доде, — я мав признання тільки 
в невеликім кружку літератів і ніколи не мріяв про популярність”.

В тіснім генетичнім зв’язку з “Фромоном” стоїть “Набаб”, “Le Nabab”*. 
Доде розпочав його слідом за “Фромоном”, але йому перебив сю роботу 
“Жак” — тема сього роману так опанувала його, що він покинув “Набаба” 
й вернувся до нього, вже скінчивши “Жака” (вийшов “Набаб” 1878 р.)1. 
Як і в “Фромоні”, Доде і в “Набабі” мав замір розвинути широку панораму 
паризького життя — тільки інших кругів: аристократів, спекулянтів en grand 
[грандіозних], артистів, взагалі модний світ, в противність буржуазному 
кругу Фромона, його ремісників і дрібних râtés [майстрів]; як і “Фромон”, 
сей роман має титул “Начерки паризького життя”. Але тимчасом як у “Фро-
моні” свою широку панораму Доде сконцентрував так, що вона становить 
одну цілість, де нічого не можна вийняти або скоротити, де вся ся галерея 
образів розвивається в одній інтризі, так що читач зовсім не відчуває скомп-
лікованості її, в “Набабі” панорама зістається панорамою, й се багатство 
типів, образів, контрастів досить слабо тримається купи. Ми маємо тут 
не одну, а три або чотири історії, досить слабо зв’язані особою “Набаба”, 
головного героя.

Селянин із Прованса Жансуліє, доробившися великанського маєтку 
в Тунісі, де він мав комісійний дім, задумує відпочити на лаврах і їде в Париж, 

1 По-руськи в “Бібліотеці найзнаменитших повістей”*.
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в малокультурну робітничу верству, де пропадають початки науки, положені 
Рівальсом. Але хлопець усе терпить: він мав ідеалом заробляти стільки 
гроша, щоб узяти до себе матір, дуже поневіряну “ідеальним” поетом. 
Щоб більше діставати платні, він іде палячем на корабель, занапащує там 
здоров’я і ледве не гине, коли його корабель тоне. Калікою вертається він 
додому. Доктор Рівальс знову бере його в опіку, радить учитися медицини; 
він хоче видати за нього свою внучку Сесіль, що її Жак дуже любить, і Жак 
з запалом береться за працю, але здоров’я його підірване; хвильове непо-
розуміння з Сесіллю добиває його: він умирає в шпиталі, не діждавшися 
матері, коханням до котрої жив.

Історія бідної дитини, такої доброї й сердечної, талановитої й чесної, 
котру її мати занапащує несвідомо, а бездушний д’Аржантон свідомо 
нищить, робить сильне вражіння, але вона трохи розтягнена. Доде пододавав 
до дійсної історії дещо, як службу палячем, як передсмертні невдачі, і тим 
занадто розтягнув історію; перша половина її безперечно ліпша від другої; 
кінець зроблений якось гей би знехочу: видко ослаблення енергії й творчої 
фантазії автора: служба палячем зроблена кількома штрихами, а останній 
епізод з Сесіллю, мелодраматична історія, яку автор для неї видумав, док-
тор, що посилає сухотника в Париж робітником, аби по дню працював, 
а вночі готувався до іспиту, се все трохи псує вражіння сеї в усякім разі 
прекрасної книги.

При кінці 70-х р[ок]ів Доде рік за роком видав три прекрасні романи — 
1878 р. вийшов “Набаб”, 1879 — “Королі на вигнанні” (“Les rois en exil”) 
і 1880 — “Нума Руместан” (“Numa Roumestan”). В своїх записках Доде 
каже, що “Королі на вигнанні” виношувалися й найбільше коштували йому 
праці з усіх романів. В 60-х рр. у Парижі перебувало чимало позбавлених 
тронів коронованих осіб*, і Доде траплялося бачити їх не раз; сам він виріс 
у роялістичній родині*, перейнятий гарячим одушевленням для законного 
короля, й сей контраст пустих фігур самих королів, що на вигнанні показував 
себе особливо виразно, з тим гарячим одушевленням і пожертвуванням, які 
вони викликали в людях, був головною ідеєю нового роману. Початок же до 
нього дала гадка, що прийшла якось Доде в голову, як він оповідає, — коли 
він дивився на руїни Тюїльрійського палацу* і думав, яково то було диви-
тися на сі руїни вигнаним королям в Парижі, — отже, та сцена, котрою 
відкривається роман. Ухопившися за сей план, Доде почав студіювати 
життя вигнаних монархів: мемуари з часів вигнання французьких Бурбонів* 
і життя ріжних вигнаних королів у Парижі; се, розуміється, завдало багато 
роботи, бо сам Доде не мав вступу в сі круги і мусив збирати ріжні побу-
тові подробиці через людей. Чимало зверхніх подробиць він узяв для свого 
короля з сучасного паризького вигнанця — князя Мадридського. З другого 
боку, задумавши втілити народну віру в короля в особі Меро, він змалював 
під сим іменем гарячого молодика, апостола роялізму, що його він стрічав 
у Парижі за своїх молодих літ; звався він Констан Теріон, і, не вважаючи 

удалася Доде, як і фігура Мора; окрім того, маємо ряд дуже удалих типів 
ріжних спекулянтів, аристократів-шахраїв, без шеляга в кишені, і чудесні 
поодинокі епізоди, як напр., смерть і похорон Мора. Взагалі, полишаючи 
на боці той брак цілості, роман своїм змістом стоїть дуже високо.

Як я вже згадував, “Набаб” припізнився тому, що Доде раптом опанувала 
тема його “Жака”. Історія бідного хлопця, описана там, перейшла на очах 
Доде кілька років перед тим: мешкаючи під Парижем в Champrosay, Доде 
познайомився з сим хлопцем, коли той, підірваний занадто тяжкою для 
нього долею робітника, котру накинув йому любовник його матері, жив там 
на самоті. Доде заопікувався ним, примістив його на службу в Алжирі, але 
й алжирське підсоння не вирятувало бідного сухотника, і він умер 1871 р., 
не діждавшися листа від матері. Ся історія дуже зворушила Доде. Коли його 
приятель Дроз піддав йому гадку, що з неї могла би бути добра тема повісті, 
вона так сильно опанувала Доде, що він покинув розпочатого “Набаба” 
й кинувся обробляти “Жака”. Так з’явилася ся “жорстока, понура, повна 
гіркості книга”, як її характеризує Доде сам. Найбільший з його романів 
(він вийшов у двох томах 1876 р.), він робить, безперечно, найсильніше, 
найтяжче вражіння з усіх романів, і се, разом з великим розміром, було 
причиною, що він мав значно менший успіх, ніж “Фромон”. “Забагато 
паперу, синку!” — сказав Флобер, котрому присвятив сей ромай Доде. 
“Мені закидали, — пише він сам у своїх записках, — що я надто розписую 
страждання бідного мученика. Жорж Занд писала мені, що книга зробила 
на неї таке прикре вражіння, аж не могла робити три дні!” Сьому можна 
вірити. Мені й тепер живо пригадується те незмірне вражіння, яке я мав 
від сеї книжки, тоді ще десятилітній хлопець, так що й тепер, по двадцяти 
літах, я з певною неохотою брався до її перечитання. 

Фабула книги дуже проста. У кокотки, що називає себе Ідою де Барансі, 
жінки доброї, тільки незмірно пустої, є син Жак, чи Джек, як вона називає 
його, пещена дитина, що ніколи не знала свого батька і тим більше любить 
свою маму. Час його віддати до шкоди, але єзуїти, до котрих звернулася 
Іда, згодилися прийняти сина кокотки тільки під умовами. Іда не приймає 
їх і, зражена сею невдачею, поручає своїй покоївці примістити десь сина, 
що й попадає в діру, звану гімназією Моронваля, шарлатана, невдалого 
публіциста, що ловив у свою “гімназію” головно дітей з колоній; прекрасно 
описана тут ся “гімназія”, її вихованці й професори з “невдалих”. Один 
із професорів сього інституту, невдалий поет д’Аржантон, причарував своєю 
“ідеальною” вдачею матір Жака, і та, покинувши свого попереднього опікуна, 
стала жити з ним. Се було нещастям для Жака, бо д’Аржантон зненавидів 
хлопця й став його злою долею. Коли Жак утік з тієї шарлатанської гімназії 
до матері, д’Аржантон спочатку береться його вчити, потім признає тупою 
головою й залишає, а коли хлопець знайшов собі приятеля в сусіднім лікарі 
Рівальсі, що підучив його, щоб віддати до ліцею, д’Аржантон наперекір 
постановив віддати його в науку ковальства. Випещена дитина попадає 
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в малокультурну робітничу верству, де пропадають початки науки, положені 
Рівальсом. Але хлопець усе терпить: він мав ідеалом заробляти стільки 
гроша, щоб узяти до себе матір, дуже поневіряну “ідеальним” поетом. 
Щоб більше діставати платні, він іде палячем на корабель, занапащує там 
здоров’я і ледве не гине, коли його корабель тоне. Калікою вертається він 
додому. Доктор Рівальс знову бере його в опіку, радить учитися медицини; 
він хоче видати за нього свою внучку Сесіль, що її Жак дуже любить, і Жак 
з запалом береться за працю, але здоров’я його підірване; хвильове непо-
розуміння з Сесіллю добиває його: він умирає в шпиталі, не діждавшися 
матері, коханням до котрої жив.

Історія бідної дитини, такої доброї й сердечної, талановитої й чесної, 
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кінець зроблений якось гей би знехочу: видко ослаблення енергії й творчої 
фантазії автора: служба палячем зроблена кількома штрихами, а останній 
епізод з Сесіллю, мелодраматична історія, яку автор для неї видумав, док-
тор, що посилає сухотника в Париж робітником, аби по дню працював, 
а вночі готувався до іспиту, се все трохи псує вражіння сеї в усякім разі 
прекрасної книги.
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тронів коронованих осіб*, і Доде траплялося бачити їх не раз; сам він виріс 
у роялістичній родині*, перейнятий гарячим одушевленням для законного 
короля, й сей контраст пустих фігур самих королів, що на вигнанні показував 
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тися на сі руїни вигнаним королям в Парижі, — отже, та сцена, котрою 
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Не вважаючи на те, що роман має характер похоронного співу над 
легітимізмом*, його прийнято прихильно і в легітимістських кругах. Один 
з критиків писав: “Не знаю, чи Альфонс Доде писав свій роман під впливом 
республіканського чуття. Знаю тільки, що все гарне, чутливе, все глибо-
ко-поетичне і світле в нім, що викупає і ослаблює жорстку правду роману 
й підіймає його над тривіальністю реалізму — се якраз роялістичне чуття!” 
Дійсно, стоячи далеко від політичної боротьби, Доде вмів глянути на сю 
трагедію роялізму зовсім об’єктивно, шукаючи людину на троні, як шукав 
її на найнижчих ступенях суспільності.

“Нуму Руместана” Доде уважав найліпшим зі своїх романів, бо сюди 
вніс він найбільше творчості. Його задачею було потягнути паралелю між 
північним французьким типом і полудневим, виказати їх ріжницю в тем-
пераменті, характері і т. ін. Не треба забувати, що полудневі французи — 
провансальці — й північні — се два зовсім відмінні етнографічні і антропо-
логічні типи: мова, темперамент, характер, побут, культура — все відмінне, 
і тільки урядова культура й література для інтелігенції в’яжуть докупи сі два 
осібні народи. 

Ми знаємо, що Доде сам був провансалець з роду й у своїх молодечих 
писаннях не раз із замилуванням описував природу, побут, легенди Прованса; 
він любив тутешню мову, сприяв провансальським літературним змаганням, 
клав натиск на її зрозумілість для найнижчих верств, був приятелем най-
виднішого провансальського поета Містраля*, хоч сам завсіди працював 
тільки в французькій літературі. Таке роздвоєння, досить несимпатичне саме 
по собі, треба пояснити тим, що Доде був міщухом, з народом не сходився 
замолоду і рано переїхав у Париж, по-друге — тим, що національний і літе-
ратурний рух у провансальців слабий, а культурна централізація у Франції 
дуже сильна.

Сі обставини, що змолоду відірвали Доде від полудневого життя й при-
звичаїли дивитися на нього оком глядача, дали йому спроможність, при його 
любові до Прованса, бачити й негативні сторони місцевого типу й життя. 
Як поясняє сам Доде в своїх записках, він віддавна збирав у осібній нотатці 
все характеристичне для своєї тіснішої вітчини. На основі сих матеріалів 
він і задумав схарактеризувати полудневий тип в його найбільш виразних, 
яскравих прикладах, і так постали його повісті — трилогія Тартарена* 
і “Нума Руместан”. 

Фабула в “Руместані” не має особливого значіння; головна задача — 
в ряді ріжних ситуацій, в масі деталів схарактеризувати полудневий тип 
в його негативних проявах: його бомбастичність, нахил до блягерства і фрази, 
надмірну фантазію, легку, нестійку вдачу, близьку до безхарактерності, 
що готова забути все під впливом хвилі, брак витривалості при безперечній 
талановитості, і т. ін. Головним репрезентантом сього типу виступає в романі 
Нума Руместан, провансалець, що завдяки своїм здібностям, а ще більше — 

на свої здібності, загинув з голоду кілька років перед тим; на нього переніс 
Доде свої дитячі спогади про провінціальний роялізм, серед котрого він 
виростав. Так сформувався сей роман; на жаль тільки, Доде не поясняє, 
як сформувалася в його голові третя (поруч короля і Меро) головна особа 
роману — королева1.

Зміст роману такий. Король і королева Ілірії (розуміється — видума-
ного королівства), стративши корону в революції, після героїчної боротьби, 
де головною героїнею була королева, а тільки висувала наперед свого чоло-
віка — пережитого й безхарактерного Lеbemann’a, — приїздять у Париж. 
Королева повна енергії дальше боротися й відвойовувати назад корону, король 
не має зовсім ніякої охоти до того, махнув рукою на корону й кинувся у вир 
паризького гулящого, розпусного життя, зовсім задоволений теперішнім. Він 
зводить романи з кпинами, кидає грошима, а коли їх не стає, починає про-
давати ордери, а далі задумує виректися прав на корону, бо за те йому сойм 
обіцяв вернути королівські маєтності. Він тоді попався в руки зручній банді 
шахраїв, що його стригли, кілько влізе, використовуючи його замилування 
до одної із спільниць сеї банди. Королева все зносила мовчки, з гідністю 
королеви, найшовши моральну опору в особі учителя свого сина, гарячім 
і талановитім Меро; вона запобігла виреченню, зі своїми прихильниками 
організувала експедицію в Ілірію, а коли король своєю легкодушністю підвів 
її участників під сокиру ката, змусила його виректися корони на користь 
свого малого сина. Тільки сей синок, здегенерований вже від уродження, 
починає сліпнути від нещасливого припадку — в око йому трапила куля 
з рушниці Меро. Ся пригода привела до прикрої сцени: королева відослала 
Меро, хоч непримірно почала любити сього красномовного речника її пере-
конань. Меро умирає від сього удару. Королева в тяжкій журі: син-король 
став змістом її життя останніми часами, по всіх розчаруваннях від чоловіка, 
а тепер перед нею стала дилема: зробити операцію, ризикуючи життям 
сина, або дати йому осліпнути і з тим стратити надію, що корона вернеться 
до нього. Незвичайно гарною сценою, де почуття матері бере гору над 
почуттями королеви, кінчиться роман.

Завдяки ширшому підкладу роман має досить одноцільний характер, 
хоч не дорівнює щодо композиції “Фромону”. Король Ілірії й королева, 
Меро і маленький королевич схарактеризовані прегарно, чудесно описаний 
маломіщанський провінціальний легітимізм і мізерність самих королів; але 
банда шахраїв, що обробляють короля Ілірії, і її шеф Левіс роблять трохи 
неприємне вражіння епізоду бульварних романів, хоч Доде на закиди кри-
тики й боронив реальність сього епізоду. Помилкою здається мені й весь 
припадковий елемент, введений у роман, що нарушує, щоб так сказати, 
типовий характер подій: припадок з раною малого королевича, його ане-
мічність і сліпота, що розбиває рахунки королеви. 

1 По-руськи толкований в “Бібліотеці найзнаменитших повістей”*.
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Не вважаючи на те, що роман має характер похоронного співу над 
легітимізмом*, його прийнято прихильно і в легітимістських кругах. Один 
з критиків писав: “Не знаю, чи Альфонс Доде писав свій роман під впливом 
республіканського чуття. Знаю тільки, що все гарне, чутливе, все глибо-
ко-поетичне і світле в нім, що викупає і ослаблює жорстку правду роману 
й підіймає його над тривіальністю реалізму — се якраз роялістичне чуття!” 
Дійсно, стоячи далеко від політичної боротьби, Доде вмів глянути на сю 
трагедію роялізму зовсім об’єктивно, шукаючи людину на троні, як шукав 
її на найнижчих ступенях суспільності.

“Нуму Руместана” Доде уважав найліпшим зі своїх романів, бо сюди 
вніс він найбільше творчості. Його задачею було потягнути паралелю між 
північним французьким типом і полудневим, виказати їх ріжницю в тем-
пераменті, характері і т. ін. Не треба забувати, що полудневі французи — 
провансальці — й північні — се два зовсім відмінні етнографічні і антропо-
логічні типи: мова, темперамент, характер, побут, культура — все відмінне, 
і тільки урядова культура й література для інтелігенції в’яжуть докупи сі два 
осібні народи. 

Ми знаємо, що Доде сам був провансалець з роду й у своїх молодечих 
писаннях не раз із замилуванням описував природу, побут, легенди Прованса; 
він любив тутешню мову, сприяв провансальським літературним змаганням, 
клав натиск на її зрозумілість для найнижчих верств, був приятелем най-
виднішого провансальського поета Містраля*, хоч сам завсіди працював 
тільки в французькій літературі. Таке роздвоєння, досить несимпатичне саме 
по собі, треба пояснити тим, що Доде був міщухом, з народом не сходився 
замолоду і рано переїхав у Париж, по-друге — тим, що національний і літе-
ратурний рух у провансальців слабий, а культурна централізація у Франції 
дуже сильна.

Сі обставини, що змолоду відірвали Доде від полудневого життя й при-
звичаїли дивитися на нього оком глядача, дали йому спроможність, при його 
любові до Прованса, бачити й негативні сторони місцевого типу й життя. 
Як поясняє сам Доде в своїх записках, він віддавна збирав у осібній нотатці 
все характеристичне для своєї тіснішої вітчини. На основі сих матеріалів 
він і задумав схарактеризувати полудневий тип в його найбільш виразних, 
яскравих прикладах, і так постали його повісті — трилогія Тартарена* 
і “Нума Руместан”. 

Фабула в “Руместані” не має особливого значіння; головна задача — 
в ряді ріжних ситуацій, в масі деталів схарактеризувати полудневий тип 
в його негативних проявах: його бомбастичність, нахил до блягерства і фрази, 
надмірну фантазію, легку, нестійку вдачу, близьку до безхарактерності, 
що готова забути все під впливом хвилі, брак витривалості при безперечній 
талановитості, і т. ін. Головним репрезентантом сього типу виступає в романі 
Нума Руместан, провансалець, що завдяки своїм здібностям, а ще більше — 

на свої здібності, загинув з голоду кілька років перед тим; на нього переніс 
Доде свої дитячі спогади про провінціальний роялізм, серед котрого він 
виростав. Так сформувався сей роман; на жаль тільки, Доде не поясняє, 
як сформувалася в його голові третя (поруч короля і Меро) головна особа 
роману — королева1.

Зміст роману такий. Король і королева Ілірії (розуміється — видума-
ного королівства), стративши корону в революції, після героїчної боротьби, 
де головною героїнею була королева, а тільки висувала наперед свого чоло-
віка — пережитого й безхарактерного Lеbemann’a, — приїздять у Париж. 
Королева повна енергії дальше боротися й відвойовувати назад корону, король 
не має зовсім ніякої охоти до того, махнув рукою на корону й кинувся у вир 
паризького гулящого, розпусного життя, зовсім задоволений теперішнім. Він 
зводить романи з кпинами, кидає грошима, а коли їх не стає, починає про-
давати ордери, а далі задумує виректися прав на корону, бо за те йому сойм 
обіцяв вернути королівські маєтності. Він тоді попався в руки зручній банді 
шахраїв, що його стригли, кілько влізе, використовуючи його замилування 
до одної із спільниць сеї банди. Королева все зносила мовчки, з гідністю 
королеви, найшовши моральну опору в особі учителя свого сина, гарячім 
і талановитім Меро; вона запобігла виреченню, зі своїми прихильниками 
організувала експедицію в Ілірію, а коли король своєю легкодушністю підвів 
її участників під сокиру ката, змусила його виректися корони на користь 
свого малого сина. Тільки сей синок, здегенерований вже від уродження, 
починає сліпнути від нещасливого припадку — в око йому трапила куля 
з рушниці Меро. Ся пригода привела до прикрої сцени: королева відослала 
Меро, хоч непримірно почала любити сього красномовного речника її пере-
конань. Меро умирає від сього удару. Королева в тяжкій журі: син-король 
став змістом її життя останніми часами, по всіх розчаруваннях від чоловіка, 
а тепер перед нею стала дилема: зробити операцію, ризикуючи життям 
сина, або дати йому осліпнути і з тим стратити надію, що корона вернеться 
до нього. Незвичайно гарною сценою, де почуття матері бере гору над 
почуттями королеви, кінчиться роман.

Завдяки ширшому підкладу роман має досить одноцільний характер, 
хоч не дорівнює щодо композиції “Фромону”. Король Ілірії й королева, 
Меро і маленький королевич схарактеризовані прегарно, чудесно описаний 
маломіщанський провінціальний легітимізм і мізерність самих королів; але 
банда шахраїв, що обробляють короля Ілірії, і її шеф Левіс роблять трохи 
неприємне вражіння епізоду бульварних романів, хоч Доде на закиди кри-
тики й боронив реальність сього епізоду. Помилкою здається мені й весь 
припадковий елемент, введений у роман, що нарушує, щоб так сказати, 
типовий характер подій: припадок з раною малого королевича, його ане-
мічність і сліпота, що розбиває рахунки королеви. 

1 По-руськи толкований в “Бібліотеці найзнаменитших повістей”*.
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як в Тарасконі заснувався альпійський клуб, головою котрого був Тарта-
рен; для піддержання свого престижу він пустився полазити по справжніх 
Альпах (бо тарасконський клуб задоволявся лаженням по сусідніх горбах); 
історію пригод в сій екскурсії, що новою славою окриває Тартарена в очах 
тарасконців, описує ся друга повість. Третя оповідає, як тарасконці, збала-
мучені пройдисвітом, що заложив товариство для колонізації острова, ніби 
купленого ним від дикунів, пустилися колонізувати сей острів, названий 
Порт-Тарасконом. Розуміється, обманство викрилося, колоністи ніяких 
обіцяних благодатей на острові не знайшли, і в кінці Тартарен, що в добрій 
вірі був головним агітатором сеї колонізації, опинився перед карним судом. 
Хоч його й увільнено, але слава його загинула, й він емігрував із Тараскона, 
а за кілька місяців умер, як Дон Кіхот, розчарований у своїх мріях.

Гумор і іронія не зрадили Доде на протягу цілої сеї трилогії. Розумі-
ється, вражіння трохи ослаблюється, і особливо друга частина робить менше 
вражіння по першій, але перенісши свого героя в зовсім відмінні обставини, 
Доде й тут піддержав інтерес оповідання (безпотрібно приплів він тільки 
російських анархістів сюди — воно трохи ослаблює вражіння для людей, 
ліпше від Доде ознайомлених з тим, чим були російські анархісти). Для 
третьої частини Доде вибрав зовсім нову тему (здається, під впливом тих 
колонізаційних шахрайств 70-х рр., що їх згадує в передмові) і тим надав 
оригінальність сій третій частині, хоч перша частина все-таки лишається 
чи не найліпшою, як перший, свіжий концепт. В усякім разі завдяки Доде 
тарасконці стали світовими героями, а “тарасконада” стала загальним тер-
міном для означення фантастичних блахманів.

Як я вже сказав, вихід “Нуми Руместана” (1880) можна уважати 
закінченням найвищого розцвіту літературної діяльності Доде; розуміється, 
ся границя, як і кожда інша, конвеціональна, і в “Руместані” вже ми помі-
чаємо деякі приклади, аналогічні з пізнішими романами, але вона остільки 
реальна, що “Руместан” і його попередники дійсно стоять вище від пізніших 
романів. Від його виходу Доде прожив іще вісімнадцять літ і видав за сей 
час ще шість романів, дві дальші частини тарасконської трилогії, дві оригі-
нальні драми й кілька переробок, і дуже інтересні автобіографічні записки, 
не рахуючи дрібнішого — творчість, як бачимо, досить інтенсивна, але вона 
далеко не дорівнює інтенсивності 70-х рр. І хоч його пізніші романи могли 
зробити славу белетристу меншого калібра, ніж Доде, але, як я сказав, вони 
далеко не дорівнюють його шедеврам 70-х рр. і при тім слабнуть примітно: 
романи 90-х рр.* стоять нижче від романів 80-х.

Такий ранній упадок творчості може здивувати: випускаючи “Руме-
стана”, Доде мав лише сорок літ. Але се поясняє нам лихий стан його здо-
ров’я: ми знаємо вже, що він був слабовитим від молодих літ і мусив зчаста 
виїздити на поправку; в своїх записках він оповідає, що під час роботи 
над “Королями на вигнанні” він пережив таку остру атаку слабості, що не 

певності себе, фразерству й політичній еластичності робить швидку кар’єру, 
стає депутатом, а далі міністром. Ми бачимо, як розкидає він на всі боки 
обіцянки, які зараз же забуває, як пильнує він гарної фрази і пози, і як мало-
важить переконання, обов’язок, бачимо безпринципність його в політиці 
й безхарактерність у приватнім житті. Поруч головної фігури Руместана 
бачимо кількох його земляків: тамбуриніста Вальмажура, що його Нума 
спровадив надмірними обіцянками у Париж, і вічного прожектера і фантаста 
Бонпара. Контраст з Нумою становить його жінка Розалія, інтелігентна, 
розумна женщина з Північної Франції, віддана своїм обов’язкам і замкнена 
в собі; вона ненавидить полудневий тип, котрого взірець пізнала в своїм 
чоловіці, й, слухаючи бомбастичну промову чоловіка на хрестинах дитини, 
боязко питає себе, чи й її син виросте на такий тип, як його батько. Навпаки, 
її сестру звабляє полудень своєю поезією, своїм чаром, і вона закохується 
в тім нещасливім Вальмажурі, уважаючи його артистом і поетом, чим він 
не був зовсім; смерть її від сухот розв’язує історію.

В Руместані добачували портрета котрогось із видніших провансаль-
ців — особливо Ґамбетти, але Доде запевняє, що сотворив свій тип на основі 
обсервацій. Сі здогади про ту чи іншу особу в Руместані доказують, з одного 
боку, що дійсно полудневий тип ухоплено в сій фігурі дуже жизненно, хоч 
і в негативних його прикметах, з другого — що Доде дійсно не мав живої 
моделі перед собою. Фігури Вальмажура й Бонпара списані з живих людей. 
Взагалі фігури роману визначаються великою жизненністю, хоч полудневий 
тип і представлено односторонньо.

Коли в “Руместані” Доде хотів схарактеризувати свій рідний Прованс 
реальним образом, в “Тартарені” він робить те саме карикатурою. Перший 
начерк “Тартарена” належить до перших років літературної діяльності Доде; 
переробивши з нього довше оповідання, він почав друкувати його, як я вже 
згадував, 1869 р. під титулом “Aventures prodigieuses de Tartarin de Tarascon” 
(“Дивні пригоди Тартарена з Тараскона”). Автор описує маленьке прован-
сальське місто, зібравши на нім комічні приклади маломістeчкового місцевого 
життя (сі прикмети автор зібрав в іншім, сусіднім місті, а вибрав Тараскон, 
уподобавши собі се гучне ім’я), і на тлі його — головного героя Тартарена, 
маломіського аматора ловецьких історій, що прохопившися ненароком, потім 
для піддержання своєї слави мусив їхати в Алжір стріляти львів. Доде при 
тім повторяє почасти, в оригінальній формі, Дон-Кіхота, з тою тілько ріж-
ницею, що наділяє Тартарена, як заявляє сам, рекомендуючи свого героя, 
заразом прикметами героїчного Дон-Кіхота й вигідного Санчо-Панси*.

Безпретензійна, з великим талантом і сердечним гумором написана істо-
рія придбала собі велику популярність, самому ж Доде ся тема так припала 
до смаку, що він вернувся пізніше до неї й видав ще дві повісті про того 
ж Тартарена: “Tartarіn sur les Alpes” (“Тартарен на Альпах”, 1885) і “Port 
Tarascon” (“Тарасконська пристань”, 1890). В першій з них він оповідає, 
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як в Тарасконі заснувався альпійський клуб, головою котрого був Тарта-
рен; для піддержання свого престижу він пустився полазити по справжніх 
Альпах (бо тарасконський клуб задоволявся лаженням по сусідніх горбах); 
історію пригод в сій екскурсії, що новою славою окриває Тартарена в очах 
тарасконців, описує ся друга повість. Третя оповідає, як тарасконці, збала-
мучені пройдисвітом, що заложив товариство для колонізації острова, ніби 
купленого ним від дикунів, пустилися колонізувати сей острів, названий 
Порт-Тарасконом. Розуміється, обманство викрилося, колоністи ніяких 
обіцяних благодатей на острові не знайшли, і в кінці Тартарен, що в добрій 
вірі був головним агітатором сеї колонізації, опинився перед карним судом. 
Хоч його й увільнено, але слава його загинула, й він емігрував із Тараскона, 
а за кілька місяців умер, як Дон Кіхот, розчарований у своїх мріях.

Гумор і іронія не зрадили Доде на протягу цілої сеї трилогії. Розумі-
ється, вражіння трохи ослаблюється, і особливо друга частина робить менше 
вражіння по першій, але перенісши свого героя в зовсім відмінні обставини, 
Доде й тут піддержав інтерес оповідання (безпотрібно приплів він тільки 
російських анархістів сюди — воно трохи ослаблює вражіння для людей, 
ліпше від Доде ознайомлених з тим, чим були російські анархісти). Для 
третьої частини Доде вибрав зовсім нову тему (здається, під впливом тих 
колонізаційних шахрайств 70-х рр., що їх згадує в передмові) і тим надав 
оригінальність сій третій частині, хоч перша частина все-таки лишається 
чи не найліпшою, як перший, свіжий концепт. В усякім разі завдяки Доде 
тарасконці стали світовими героями, а “тарасконада” стала загальним тер-
міном для означення фантастичних блахманів.

Як я вже сказав, вихід “Нуми Руместана” (1880) можна уважати 
закінченням найвищого розцвіту літературної діяльності Доде; розуміється, 
ся границя, як і кожда інша, конвеціональна, і в “Руместані” вже ми помі-
чаємо деякі приклади, аналогічні з пізнішими романами, але вона остільки 
реальна, що “Руместан” і його попередники дійсно стоять вище від пізніших 
романів. Від його виходу Доде прожив іще вісімнадцять літ і видав за сей 
час ще шість романів, дві дальші частини тарасконської трилогії, дві оригі-
нальні драми й кілька переробок, і дуже інтересні автобіографічні записки, 
не рахуючи дрібнішого — творчість, як бачимо, досить інтенсивна, але вона 
далеко не дорівнює інтенсивності 70-х рр. І хоч його пізніші романи могли 
зробити славу белетристу меншого калібра, ніж Доде, але, як я сказав, вони 
далеко не дорівнюють його шедеврам 70-х рр. і при тім слабнуть примітно: 
романи 90-х рр.* стоять нижче від романів 80-х.

Такий ранній упадок творчості може здивувати: випускаючи “Руме-
стана”, Доде мав лише сорок літ. Але се поясняє нам лихий стан його здо-
ров’я: ми знаємо вже, що він був слабовитим від молодих літ і мусив зчаста 
виїздити на поправку; в своїх записках він оповідає, що під час роботи 
над “Королями на вигнанні” він пережив таку остру атаку слабості, що не 

певності себе, фразерству й політичній еластичності робить швидку кар’єру, 
стає депутатом, а далі міністром. Ми бачимо, як розкидає він на всі боки 
обіцянки, які зараз же забуває, як пильнує він гарної фрази і пози, і як мало-
важить переконання, обов’язок, бачимо безпринципність його в політиці 
й безхарактерність у приватнім житті. Поруч головної фігури Руместана 
бачимо кількох його земляків: тамбуриніста Вальмажура, що його Нума 
спровадив надмірними обіцянками у Париж, і вічного прожектера і фантаста 
Бонпара. Контраст з Нумою становить його жінка Розалія, інтелігентна, 
розумна женщина з Північної Франції, віддана своїм обов’язкам і замкнена 
в собі; вона ненавидить полудневий тип, котрого взірець пізнала в своїм 
чоловіці, й, слухаючи бомбастичну промову чоловіка на хрестинах дитини, 
боязко питає себе, чи й її син виросте на такий тип, як його батько. Навпаки, 
її сестру звабляє полудень своєю поезією, своїм чаром, і вона закохується 
в тім нещасливім Вальмажурі, уважаючи його артистом і поетом, чим він 
не був зовсім; смерть її від сухот розв’язує історію.

В Руместані добачували портрета котрогось із видніших провансаль-
ців — особливо Ґамбетти, але Доде запевняє, що сотворив свій тип на основі 
обсервацій. Сі здогади про ту чи іншу особу в Руместані доказують, з одного 
боку, що дійсно полудневий тип ухоплено в сій фігурі дуже жизненно, хоч 
і в негативних його прикметах, з другого — що Доде дійсно не мав живої 
моделі перед собою. Фігури Вальмажура й Бонпара списані з живих людей. 
Взагалі фігури роману визначаються великою жизненністю, хоч полудневий 
тип і представлено односторонньо.

Коли в “Руместані” Доде хотів схарактеризувати свій рідний Прованс 
реальним образом, в “Тартарені” він робить те саме карикатурою. Перший 
начерк “Тартарена” належить до перших років літературної діяльності Доде; 
переробивши з нього довше оповідання, він почав друкувати його, як я вже 
згадував, 1869 р. під титулом “Aventures prodigieuses de Tartarin de Tarascon” 
(“Дивні пригоди Тартарена з Тараскона”). Автор описує маленьке прован-
сальське місто, зібравши на нім комічні приклади маломістeчкового місцевого 
життя (сі прикмети автор зібрав в іншім, сусіднім місті, а вибрав Тараскон, 
уподобавши собі се гучне ім’я), і на тлі його — головного героя Тартарена, 
маломіського аматора ловецьких історій, що прохопившися ненароком, потім 
для піддержання своєї слави мусив їхати в Алжір стріляти львів. Доде при 
тім повторяє почасти, в оригінальній формі, Дон-Кіхота, з тою тілько ріж-
ницею, що наділяє Тартарена, як заявляє сам, рекомендуючи свого героя, 
заразом прикметами героїчного Дон-Кіхота й вигідного Санчо-Панси*.

Безпретензійна, з великим талантом і сердечним гумором написана істо-
рія придбала собі велику популярність, самому ж Доде ся тема так припала 
до смаку, що він вернувся пізніше до неї й видав ще дві повісті про того 
ж Тартарена: “Tartarіn sur les Alpes” (“Тартарен на Альпах”, 1885) і “Port 
Tarascon” (“Тарасконська пристань”, 1890). В першій з них він оповідає, 
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організує армію проповідниць Христової науки, котру вона розуміє як край-
ній моральний аскетизм — відречення від родини, від усяких моральних 
зв’язків, від усяких утіх, хоч би й найчистіших утіх сього світу. Задумавши 
звербувати Еліну в свою армію, баронеса постаралася вирвати її з непри-
ємного окруження, й се їй удалося: за її інструкціями Еліна з незвичайною 
безсердечністю розриває свої відносини до родини Льорі, кидає свою стару 
улюблену матір, що нею лиш жила, й тікає до баронеси. Відшукати її не 
можна — її вислано на проповідь; коли ж Осандон зробив із сього публічну 
сцену в церкві баронесі, Еліна нагло вертається до матері, але на якийсь 
час — аби показати, що її не тримають у неволі, і потім кидає її знову: мати 
переконалася, що донька навіки вмерла для неї.

Доде, судячи по вище наведеній присвяті, очевидно, клав головну вагу 
на психологічну сторону роману, але треба сказати, що ся психологічна 
проблема зісталася зовсім невиконаною; глибшого психічного аналізу автор 
навіть не пробує. Треба тільки порівняти сю “розвідку” Доде з повістями 
Достоєвського — світового майстра в аналізі психопатичних процесів, аби 
зрозуміти, оскільки Доде зістався нижче своєі задачі. Більше удалося йому 
моралістичне протиставлення справдішнього практичного християнства 
як релігії любові й безсердечного аскетизму, проповідуваного деякими 
фанатиками християнства, але й се протиставлення вийшло трохи робле-
ним, шаблоновим, теж нижчим від майстерства Доде; у всякім разі він 
вражіння своє робить на читача, хоч і не повне. Дуже гарно випали деякі 
бічні епізоди — родина спенсіонованого підпрефекта, нездалого ні до чого 
бюрократа, його служниця з чоловіком, далі пастор Осандон — правий 
християнин, що нічого не боїться, окрім своєї жінки, яка не знає нічого 
на світі, окрім інтересів численної родини, і т. ін.

Рік по виході “Євангелістки” вийшов новий моралістичний роман — 
“Сафо” (“Saphо”, 1884). Се найбільш інтересний роман з сього періоду 
творчості Доде. Коли міряти успіх числом видань, то можна сказати, 
що ні один із романів Доде не мав такого успіху, як “Сафо”. Протягом 
яких трьох років він доскочив до 90 тисяч, чого не бувало ні з одним 
романом Доде (з погляду продажі романи Доде далеко не дорівнювали 
романам Золя, котрого найбільш популярні романи доходять до 200 тис., 
найбільше ж популярні романи Доде представлялися 1898 р., в рік смерті 
автора так: “Фромон” — 95 тисяч, “Набаб” — 104, “Руместан” — 84, 
“Сафо” — 100 тис.). Сей успіх роман завдячував, очевидно, не так своїй 
літературній вартості, як пікантній темі й по першім успіху значно підупав 
у ласках публіки (за 10 рік 1888–1898 його вийшло 7 видань1), тимчасом 
як “Набаба” за той час вийшло 24 видання, “Руместана” — 18 і навіть 
старого “Фромона” — 10 видань).

1 В Парижі кожде видання таких книжок робиться в 1000 прим.; кілько тисяч, 
стільки видань.

надіявся жити й своїй жінці поручав докінчити книгу. Страхи показалися, 
на щастя, неоправданими, але сили упадали, й задовго перед смертю Доде 
став справдешнім мучеником своїх хороб, так що можна тільки дивуватися 
його духовим силам, що брали гору над повним упадком організму й давали 
йому можливість творити, не вважаючи на фізичні страждання. 

Я вже сказав, що вже в “Руместані” ми помічаємо прикмети, які збли-
жають його з пізнішими романами. Се тенденційність, себто певного роду 
диспропорція між провідною гадкою автора і тією формою, в котрій вона 
переведена, — пожертвування формою в інтересах сеї провідної гадки. 
Ми бачили, що сам Доде підносив у “Руместані” більший елемент авторської 
творчості, ніж в інших романах; бажаючи схарактеризувати полудневий тип 
в певнім напрямі, він не задоволився котроюсь реальною фігурою з галереї 
своїх земляків, але сотворив свою власну. Але він був у розцвіті своєї твор-
чості, при тім малював сферу надто йому знайому, тому його характеристика 
полудневого типу хоч і вийшла трохи сторонничою, але щодо жизненності 
не можна їй нічого закинути. В дальших романах — особливо пізніших, 
90-х рр., форма слабне все більше, жизненні, реальні типи все більше 
заступають спеціально сфабриковані самим автором персонажі; широка 
панорама, яку він розкривав у давніших романах, се богатство тла, на котрім 
він виводив основний рисунок, усе більше никне, бідніє, заступається яко-
юсь фантастичною декорацією, або лишається і без неї, переходячи в суху 
історію персонажів, призначених для безпосереднього переведення вибраної 
автором ідеї, переважно якоїсь загальної моральної проблеми. В сьому вия-
вився упадок творчості Доде. Але се була творчість завсіди першорядного 
майстра, хоч в diminuendo [на спаді], тому ми, особливо в перших романах 
сього періоду, стрічаємо разом з тим майстерно зроблені фігури, прегарні 
епізоди, інтересно скомпоновані ситуації. Але в пізніших романах і сього 
всього стає все менше.

Першим романом, де вже виразно виявився сей новий напрям творчості 
Доде, була “Проповідниця” (“Еvangéliste”, 1883). Автор вибрав темою 
релігійний фанатизм, трактуючи його як хоробливе, психопатичне явище, 
і присвятив свій роман, або, як він називає його в присвяті, — свою розвідку 
“великому психіатру Шарко”*. Він бере для сього протестантську родину, 
перейняту гарячою любов’ю своїх членів — бабки, доньки й онучки, родину 
в високій мірі моральну, але зовсім не побожну в церковнім значенні, — 
вона навіть не бувала в церкві; дівчина — Еліна Ебсен, головна героїня 
визначається ідеальним пожертвуванням: вона не вийшла за сусідського 
пастора Осандона, хоч він їй подобавсь, бо мусила б кинути свою родину, 
й годиться вийти за старшого удовця, спенсіонованого підпрефекта Льорі, 
бо полюбила дуже його сирітку доньку. Але тут се ідеальне втілення хри-
стиянської любові попадає під вплив безсердечної фанатички баронеси 
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організує армію проповідниць Христової науки, котру вона розуміє як край-
ній моральний аскетизм — відречення від родини, від усяких моральних 
зв’язків, від усяких утіх, хоч би й найчистіших утіх сього світу. Задумавши 
звербувати Еліну в свою армію, баронеса постаралася вирвати її з непри-
ємного окруження, й се їй удалося: за її інструкціями Еліна з незвичайною 
безсердечністю розриває свої відносини до родини Льорі, кидає свою стару 
улюблену матір, що нею лиш жила, й тікає до баронеси. Відшукати її не 
можна — її вислано на проповідь; коли ж Осандон зробив із сього публічну 
сцену в церкві баронесі, Еліна нагло вертається до матері, але на якийсь 
час — аби показати, що її не тримають у неволі, і потім кидає її знову: мати 
переконалася, що донька навіки вмерла для неї.

Доде, судячи по вище наведеній присвяті, очевидно, клав головну вагу 
на психологічну сторону роману, але треба сказати, що ся психологічна 
проблема зісталася зовсім невиконаною; глибшого психічного аналізу автор 
навіть не пробує. Треба тільки порівняти сю “розвідку” Доде з повістями 
Достоєвського — світового майстра в аналізі психопатичних процесів, аби 
зрозуміти, оскільки Доде зістався нижче своєі задачі. Більше удалося йому 
моралістичне протиставлення справдішнього практичного християнства 
як релігії любові й безсердечного аскетизму, проповідуваного деякими 
фанатиками християнства, але й се протиставлення вийшло трохи робле-
ним, шаблоновим, теж нижчим від майстерства Доде; у всякім разі він 
вражіння своє робить на читача, хоч і не повне. Дуже гарно випали деякі 
бічні епізоди — родина спенсіонованого підпрефекта, нездалого ні до чого 
бюрократа, його служниця з чоловіком, далі пастор Осандон — правий 
християнин, що нічого не боїться, окрім своєї жінки, яка не знає нічого 
на світі, окрім інтересів численної родини, і т. ін.

Рік по виході “Євангелістки” вийшов новий моралістичний роман — 
“Сафо” (“Saphо”, 1884). Се найбільш інтересний роман з сього періоду 
творчості Доде. Коли міряти успіх числом видань, то можна сказати, 
що ні один із романів Доде не мав такого успіху, як “Сафо”. Протягом 
яких трьох років він доскочив до 90 тисяч, чого не бувало ні з одним 
романом Доде (з погляду продажі романи Доде далеко не дорівнювали 
романам Золя, котрого найбільш популярні романи доходять до 200 тис., 
найбільше ж популярні романи Доде представлялися 1898 р., в рік смерті 
автора так: “Фромон” — 95 тисяч, “Набаб” — 104, “Руместан” — 84, 
“Сафо” — 100 тис.). Сей успіх роман завдячував, очевидно, не так своїй 
літературній вартості, як пікантній темі й по першім успіху значно підупав 
у ласках публіки (за 10 рік 1888–1898 його вийшло 7 видань1), тимчасом 
як “Набаба” за той час вийшло 24 видання, “Руместана” — 18 і навіть 
старого “Фромона” — 10 видань).

1 В Парижі кожде видання таких книжок робиться в 1000 прим.; кілько тисяч, 
стільки видань.

надіявся жити й своїй жінці поручав докінчити книгу. Страхи показалися, 
на щастя, неоправданими, але сили упадали, й задовго перед смертю Доде 
став справдешнім мучеником своїх хороб, так що можна тільки дивуватися 
його духовим силам, що брали гору над повним упадком організму й давали 
йому можливість творити, не вважаючи на фізичні страждання. 

Я вже сказав, що вже в “Руместані” ми помічаємо прикмети, які збли-
жають його з пізнішими романами. Се тенденційність, себто певного роду 
диспропорція між провідною гадкою автора і тією формою, в котрій вона 
переведена, — пожертвування формою в інтересах сеї провідної гадки. 
Ми бачили, що сам Доде підносив у “Руместані” більший елемент авторської 
творчості, ніж в інших романах; бажаючи схарактеризувати полудневий тип 
в певнім напрямі, він не задоволився котроюсь реальною фігурою з галереї 
своїх земляків, але сотворив свою власну. Але він був у розцвіті своєї твор-
чості, при тім малював сферу надто йому знайому, тому його характеристика 
полудневого типу хоч і вийшла трохи сторонничою, але щодо жизненності 
не можна їй нічого закинути. В дальших романах — особливо пізніших, 
90-х рр., форма слабне все більше, жизненні, реальні типи все більше 
заступають спеціально сфабриковані самим автором персонажі; широка 
панорама, яку він розкривав у давніших романах, се богатство тла, на котрім 
він виводив основний рисунок, усе більше никне, бідніє, заступається яко-
юсь фантастичною декорацією, або лишається і без неї, переходячи в суху 
історію персонажів, призначених для безпосереднього переведення вибраної 
автором ідеї, переважно якоїсь загальної моральної проблеми. В сьому вия-
вився упадок творчості Доде. Але се була творчість завсіди першорядного 
майстра, хоч в diminuendo [на спаді], тому ми, особливо в перших романах 
сього періоду, стрічаємо разом з тим майстерно зроблені фігури, прегарні 
епізоди, інтересно скомпоновані ситуації. Але в пізніших романах і сього 
всього стає все менше.

Першим романом, де вже виразно виявився сей новий напрям творчості 
Доде, була “Проповідниця” (“Еvangéliste”, 1883). Автор вибрав темою 
релігійний фанатизм, трактуючи його як хоробливе, психопатичне явище, 
і присвятив свій роман, або, як він називає його в присвяті, — свою розвідку 
“великому психіатру Шарко”*. Він бере для сього протестантську родину, 
перейняту гарячою любов’ю своїх членів — бабки, доньки й онучки, родину 
в високій мірі моральну, але зовсім не побожну в церковнім значенні, — 
вона навіть не бувала в церкві; дівчина — Еліна Ебсен, головна героїня 
визначається ідеальним пожертвуванням: вона не вийшла за сусідського 
пастора Осандона, хоч він їй подобавсь, бо мусила б кинути свою родину, 
й годиться вийти за старшого удовця, спенсіонованого підпрефекта Льорі, 
бо полюбила дуже його сирітку доньку. Але тут се ідеальне втілення хри-
стиянської любові попадає під вплив безсердечної фанатички баронеси 
Отман: екзальтовано-релігійна змалку, вона виходить заміж за обридливого, 
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і в ній виступають нагору інстинкти родинного життя, її чоловіка дразнить 
її минувшість, сі звички, що вона винесла з неї; її відродження не задоволь-
няє його; його почуття ображає батько Сафо, старий фіякер, що приходить 
до них часом, її дитина, що вона була взяла до себе, але вона занадто при-
гадувала їй минувшість чоловіка. Він дразниться й мучить її. Тим часом 
з дому батько бомбардує його закликами, аби кинув Париж і їхав додому, 
брав посаду. По довгих ваганнях він нарешті постановляє кинути Сафо 
й їхати додому. Так і зробив, та тільки показалося, що він занадто привик 
до свого супружества; він не може перебороти себе й вертається знову 
у Париж, потішаючи себе, що поволі приготує розрив з Сафо. Вони осе-
лилися знову разом. Герой познайомився з родиною доктора Бушеро; одна 
з паннів подобалася йому; він освідчився їй і освідчення було прийнято; він 
поговорив з Сафо начисто, й вони роз’їхалися. Сафо зникла з Парижа. Але 
по якімсь часі він стрів її знову й не міг перебороти себе: розірвав з Бушеро 
і постановив забрати Сафо й їхати з нею на посаду до Алжіру. Та на сей 
раз відносини розірвала Сафо: вона кинула його, а в листі пояснила, що, 
переконавшися про неможливість щастя для нього в супружестві з нею і в 
непевності їх відносин, вернулася до давнішого знайомого, з котрим надіялася 
жити хоч менше щасливо, але й не такою непевною своєї будучності. Герой 
увільнився; він роздумував над історією своїх відносин до Сафо, згадав 
епізод з тією дівчиною, що розбилася, й міркував, які то трагічні або прикрі 
історії виникають з відносин, що зав’язуються на кілька годин або днів. 

Се, властиво, і є мораль, вложена в роман. Присутність сеї трохи 
міщанської моралі значно ослабляє іншу, далеко ціннішу сторону роману, 
акцентовану виразно в деяких його епізодах, — співчуття до долі нешлюбної 
жінки, що переходить з руки на руки, не можучи дійти того, до чого тягнуть 
її чесні інстинкти, — до своєї родини, свого огнища. В історії героя ся сторона 
не досить сильно заакцентована; в нім мало сього співчуття, сього милосердя 
до своєї подруги, його в’яже з нею більше привичка, чисто фізичне почуття. 
В сім, на мій погляд, слаба сторона роману, крім того, вражіння ослаблює 
занадто зазначена моралізаторська тенденція. За всім тим твір сей цінний 
своєю гуманною стороною, а при тім дає інтересні образи паризького життя; 
автор мав повне право назвати роман “образком паризьких обичаїв” (meurs 
parisiennes), як читаємо на його обкладинці, хоч сі образи й не дорівнюють 
широтою й ріжнородністю панорамам “Фромона” й “Набаба”.

По “Сафо”, переробленій швидко (1885) на драму, подібно як були 
перероблені “Фромон” (1876), “Набаб” (1880), “Жак” (1881), “Королі” 
(1883), “Руместан” (1887), хронологічно наступає друга частина “Тарта-
рена” (1885), про котру я вже говорив, теж перероблена потім на драму 
(1888), і видані разом у одній книжці автобіографічні записки Доде — 
“Тридцять років життя в Парижі” (“Trente ans de Paris”, 1887): артистично 
й дуже інтересно написані спогади, де особливо визначається “Історія моїх 
книг”, даючи інтересні відомості не тільки для студіювання творчості Доде, 

Моралістична тенденція сього роману зазначена виразно вже самим 
автором: він присвятив його своїм синам, коли вони доростуть літ. Темою 
взято широко розповсюджений серед молодежі, спеціально у Парижі, 
звичай — жити нешлюбними подружжями: студенти вищих шкіл, артисти, 
взагалі інтелігентна молодіж, що ще не вийшла “на становище”, живуть 
звичайно, розуміється — без шлюбу, з ріжними бідними дівчатами — 
швачками, ремісницями або й просто публічними дівчатами цілими роками, 
поки йдуть ті “шкільні літа”. Такі petites femmes [маленькі жінки] звичайно 
вкладаються вповні в ролю жінки, бувають добрими і вірними жінками для 
своїх “чоловіків”, терпеливо зносять недостатки, зв’язані з фінансовими 
труднощами їх, і се тягнеться, кажу, часом літами, аж доки “чоловіку” 
не приходиться кидати Париж і йти “на становище” кудись на провінцію. 
“Жінка” зістається — їй ані в голову не приходить жадати, аби “чоловік” 
оженився з нею, або взяв з собою: провінція сього не дарує, та й звичайно 
“становище” буває зв’язане з женячкою з якою-небудь заможною спад-
коємницею (сі супружества провінціальної “інтелігенції” звичайно мають 
страшно практично-міщанський характер), тож “чоловік” з спокійним серцем 
їде, а “жінка” лишається на паризькім бруку з тим, щоб знайти собі нового 
чоловіка, або постаратися інакше, коли вже літа її минули. В своїм романі 
Доде застановився над долею сих бідних жінок — її ілюструє історія героїні 
і, окрім того, ще невеличкий, але дуже сильно написаний епізод, де дів-
чина, прощаючися зі своїм “чоловіком”, щоб не пережити сього, кидається 
з вікна й розбиває собі голову; з другого боку — він підносить шкідний 
вплив на самих чоловіків таких припадкових супружеств, що понижають 
їх духовний рівень, затроюють чисто фізичними елементами відносини 
до женщини, до супружества; сю сторону ілюструє історія молодого студен-
та-правника, героя роману. Кінчаючи вже свої студії, сей молодий і гарний 
провансалець, ще свіжий і невичерпаний паризьким життям, познайомився 
на однім маскованім балю з публічною дівчиною вищої категорії, званою 
Сафо, ще молодою й досить свіжою, що в артистичних кругах, де вона 
оберталася, присвоїла собі коли не інтелігенцію, то хоч огладу й розвинула 
свій смак. Вона заінтересувалася молодим студентом і поїхала з ним з дому 
до його помешкання; молодик був тим так утішений, що заніс її на руках 
на свій високий поверх — ся сцена служить образом дальших їх відносин: 
молодик легко поніс її, але з кождим поверхом тягар ставав тяжчим і нез-
носним і він ледве доніс її, тимчасом як вона тішилася сею ласкою й рада 
була б тягнути без кінця. Від сього часу між ними зав’язалися зносини, 
Сафо відвідувала від часу до часу свого нового знайомого, і їх симпатії так 
зросли, що, покінчивши іспити, молодик не відважився йти на провінцію 
й лишився в Парижі, оселившися з Сафо за містом і приділившися до якогось 
міністерства. Але по першім очарованні, при житті вкупі се супружество 
починає розчаровувати його. Тимчасом як Сафо зовсім щаслива, що нарешті 
має своє домашнє огнище, де може відпочити від свого циганського життя, 
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і в ній виступають нагору інстинкти родинного життя, її чоловіка дразнить 
її минувшість, сі звички, що вона винесла з неї; її відродження не задоволь-
няє його; його почуття ображає батько Сафо, старий фіякер, що приходить 
до них часом, її дитина, що вона була взяла до себе, але вона занадто при-
гадувала їй минувшість чоловіка. Він дразниться й мучить її. Тим часом 
з дому батько бомбардує його закликами, аби кинув Париж і їхав додому, 
брав посаду. По довгих ваганнях він нарешті постановляє кинути Сафо 
й їхати додому. Так і зробив, та тільки показалося, що він занадто привик 
до свого супружества; він не може перебороти себе й вертається знову 
у Париж, потішаючи себе, що поволі приготує розрив з Сафо. Вони осе-
лилися знову разом. Герой познайомився з родиною доктора Бушеро; одна 
з паннів подобалася йому; він освідчився їй і освідчення було прийнято; він 
поговорив з Сафо начисто, й вони роз’їхалися. Сафо зникла з Парижа. Але 
по якімсь часі він стрів її знову й не міг перебороти себе: розірвав з Бушеро 
і постановив забрати Сафо й їхати з нею на посаду до Алжіру. Та на сей 
раз відносини розірвала Сафо: вона кинула його, а в листі пояснила, що, 
переконавшися про неможливість щастя для нього в супружестві з нею і в 
непевності їх відносин, вернулася до давнішого знайомого, з котрим надіялася 
жити хоч менше щасливо, але й не такою непевною своєї будучності. Герой 
увільнився; він роздумував над історією своїх відносин до Сафо, згадав 
епізод з тією дівчиною, що розбилася, й міркував, які то трагічні або прикрі 
історії виникають з відносин, що зав’язуються на кілька годин або днів. 

Се, властиво, і є мораль, вложена в роман. Присутність сеї трохи 
міщанської моралі значно ослабляє іншу, далеко ціннішу сторону роману, 
акцентовану виразно в деяких його епізодах, — співчуття до долі нешлюбної 
жінки, що переходить з руки на руки, не можучи дійти того, до чого тягнуть 
її чесні інстинкти, — до своєї родини, свого огнища. В історії героя ся сторона 
не досить сильно заакцентована; в нім мало сього співчуття, сього милосердя 
до своєї подруги, його в’яже з нею більше привичка, чисто фізичне почуття. 
В сім, на мій погляд, слаба сторона роману, крім того, вражіння ослаблює 
занадто зазначена моралізаторська тенденція. За всім тим твір сей цінний 
своєю гуманною стороною, а при тім дає інтересні образи паризького життя; 
автор мав повне право назвати роман “образком паризьких обичаїв” (meurs 
parisiennes), як читаємо на його обкладинці, хоч сі образи й не дорівнюють 
широтою й ріжнородністю панорамам “Фромона” й “Набаба”.

По “Сафо”, переробленій швидко (1885) на драму, подібно як були 
перероблені “Фромон” (1876), “Набаб” (1880), “Жак” (1881), “Королі” 
(1883), “Руместан” (1887), хронологічно наступає друга частина “Тарта-
рена” (1885), про котру я вже говорив, теж перероблена потім на драму 
(1888), і видані разом у одній книжці автобіографічні записки Доде — 
“Тридцять років життя в Парижі” (“Trente ans de Paris”, 1887): артистично 
й дуже інтересно написані спогади, де особливо визначається “Історія моїх 
книг”, даючи інтересні відомості не тільки для студіювання творчості Доде, 

Моралістична тенденція сього роману зазначена виразно вже самим 
автором: він присвятив його своїм синам, коли вони доростуть літ. Темою 
взято широко розповсюджений серед молодежі, спеціально у Парижі, 
звичай — жити нешлюбними подружжями: студенти вищих шкіл, артисти, 
взагалі інтелігентна молодіж, що ще не вийшла “на становище”, живуть 
звичайно, розуміється — без шлюбу, з ріжними бідними дівчатами — 
швачками, ремісницями або й просто публічними дівчатами цілими роками, 
поки йдуть ті “шкільні літа”. Такі petites femmes [маленькі жінки] звичайно 
вкладаються вповні в ролю жінки, бувають добрими і вірними жінками для 
своїх “чоловіків”, терпеливо зносять недостатки, зв’язані з фінансовими 
труднощами їх, і се тягнеться, кажу, часом літами, аж доки “чоловіку” 
не приходиться кидати Париж і йти “на становище” кудись на провінцію. 
“Жінка” зістається — їй ані в голову не приходить жадати, аби “чоловік” 
оженився з нею, або взяв з собою: провінція сього не дарує, та й звичайно 
“становище” буває зв’язане з женячкою з якою-небудь заможною спад-
коємницею (сі супружества провінціальної “інтелігенції” звичайно мають 
страшно практично-міщанський характер), тож “чоловік” з спокійним серцем 
їде, а “жінка” лишається на паризькім бруку з тим, щоб знайти собі нового 
чоловіка, або постаратися інакше, коли вже літа її минули. В своїм романі 
Доде застановився над долею сих бідних жінок — її ілюструє історія героїні 
і, окрім того, ще невеличкий, але дуже сильно написаний епізод, де дів-
чина, прощаючися зі своїм “чоловіком”, щоб не пережити сього, кидається 
з вікна й розбиває собі голову; з другого боку — він підносить шкідний 
вплив на самих чоловіків таких припадкових супружеств, що понижають 
їх духовний рівень, затроюють чисто фізичними елементами відносини 
до женщини, до супружества; сю сторону ілюструє історія молодого студен-
та-правника, героя роману. Кінчаючи вже свої студії, сей молодий і гарний 
провансалець, ще свіжий і невичерпаний паризьким життям, познайомився 
на однім маскованім балю з публічною дівчиною вищої категорії, званою 
Сафо, ще молодою й досить свіжою, що в артистичних кругах, де вона 
оберталася, присвоїла собі коли не інтелігенцію, то хоч огладу й розвинула 
свій смак. Вона заінтересувалася молодим студентом і поїхала з ним з дому 
до його помешкання; молодик був тим так утішений, що заніс її на руках 
на свій високий поверх — ся сцена служить образом дальших їх відносин: 
молодик легко поніс її, але з кождим поверхом тягар ставав тяжчим і нез-
носним і він ледве доніс її, тимчасом як вона тішилася сею ласкою й рада 
була б тягнути без кінця. Від сього часу між ними зав’язалися зносини, 
Сафо відвідувала від часу до часу свого нового знайомого, і їх симпатії так 
зросли, що, покінчивши іспити, молодик не відважився йти на провінцію 
й лишився в Парижі, оселившися з Сафо за містом і приділившися до якогось 
міністерства. Але по першім очарованні, при житті вкупі се супружество 
починає розчаровувати його. Тимчасом як Сафо зовсім щаслива, що нарешті 
має своє домашнє огнище, де може відпочити від свого циганського життя, 
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Історія Поля Астє розпочинає серію гірких спостережень Доде над сучас-
ною йому молодіжжю, властиво — певною частиною її, тими емансипованими 
від усякої моралі, від усяких ідеалів ловцями гроша й матеріальних утіх. 
Не використавши сього типу до кінця в “Безсмертнім”, він докінчив історію 
Поля Астє в осібній драмі, потім вивів тип “сучасного” молодика в “Маленькій 
церкві” і дав кілька образків із сеї сфери в “Підпорі родини”.

В згаданій драмі, названій “Боротьбою за існування” (“La luttle pour 
la vie”, 1889), Доде оповідає, що Астє, оженивши з собою герцогиню 
Падовалі, з її величезним майном, скоро пустив у трубу се майно в ріжних 
спекуляціях, задумав змусити її до розводу з тим, щоб оженитися з багатою 
панною Селені. Він зручно зробив тим часом політичну кар’єру, став това-
ришем міністра; не стає тільки багатства. Дійсно, йому удалося привести 
свою жінку до згоди на розвід, хоч як вона не хотіла, але на порозі щастя 
його зрізала кулька з пістолета, пущена старим урядником Валяном, батьком 
дівчини, що її Астє між своїми великими планами збаламутив для потіхи.

Як бачимо, драма названа звісним дарвінівським терміном; один із пер-
сонажів, лаборант Косад, зачисляє Астє до категорії борців за життя 
“Struggle-for-lifeurs” — “прозвище, дане тій новій расі маленьких хижаків, 
що їм мила вигадка боротьби за існування послужила для виправдування 
наукою всяких пакостей”, поясняє він же і додає, що се закон лісів і печер, 
нездалий, відколи люди признали моральні правила, що в теперішні часи 
не може бути нічого великого без доброти, без милосердя, без людської 
солідарності. Се, розуміється, справедливо, і ще більше справедливо, що тут 
винуватий не Дарвін, “а хижі гіпокрити, що покриваються його іменем”, 
та тільки з драми се зовсім не виходить. По рецепті Косада, зовсім спра-
ведливій, ще раз кажу, треба було б показати, що боротьба без якихось 
ідеалів, без моральних підвалин не може дати ні чогось великого, ні яко-
гось справдешнього задоволення для чоловіка бодай із суспільними, коли 
не моральними інстинктами; натомість „борець” загибає від грубої сили, від 
припадку. Із драми, властиво, виходить тільки та наука, що боротьба — річ 
обосічна, ризикована, що треба бути обережним і, поставивши певні плани 
життя, не треба утрудняти своєї боротьби ріжними ризиковними комплі-
каціями для хвилевої утіхи. Певно, що сього не бажав Доде, а так вийшло.

Щодо самої драми, то треба сказати, що сама по собі вона не дуже 
важна, хоча безперечно все-таки найбільше інтересна з усіх його драм.

Сокрушивши так нещасливо “боротьбу за існування” в одній драмі, 
Доде за рік дав драму, де сокрушає теорію дідичності* — називається вона 
“Перешкода” (“L’Obstacle”, 1890). Тут оповідається, що опікун, закоханий 
у своїй пупільці, розбиває її шлюб з її улюбленим женихом, учепившися за те, 
що батько жениха був перед смертю божевільним, отже, й із женихом те ж 
мусить статися. Справдішня причина розриву схована від жениха, що нічого 
не знав і про батьківську божевільність. Він, одначе, довідується про се й 
про те, починає розчитуватися в літературі про дідичність, але не бере теорію 

але й взагалі творчості слова. По них вийшов роман, що зробив не дуже 
приємне вражіння на прихильників автора —„Безсмертний” (“Immortel”, 
1888), в’їдлива сатира на Французьку академію (члени її титулуються 
“безсмертними”).

Школа реалістів не мала ласки у Французької академії*, скандалізованої 
їх нецеремонністю з літературними традиціями; ні Флобер, ні Золя, ні Ґонкури, 
ні Доде, ні Мопассан не могли доступити честі засісти на її кріслах. Се дразнило 
їх; Ґонкур навіть тестаментом призначив своє велике майно на заснування 
нової неурядової академії для письменників, поминених урядом. Сатиру Доде 
його неприхильники поясняли власне роздразненням його амбіції. Дійсно, 
він не пожалував темної фарби, і в його романі академіки являються тупими 
і безхарактерними людцями, що інтригами, лизунством, а головно — завдяки 
своїм жінкам та дамам-патронкам перелазять у академію, сю комору для вся-
кого гнилого дрантя, що ріжними церемоніями та рекламами піддержує свій 
престиж. Типовим репрезентантом її має бути академік — герой роману Астє-
Реґю, ineptissimus vir [неук] по рекомендації Момзена, тупоголовий історик, 
перепханий у академію своєю жінкою, теж донькою академіка, з котрою він 
і оженився для того, аби дістатися в академію. Здійснивши сю мрію, він був 
щасливим, але сталася біда: за необережне слово про республіку відняли від 
нього посаду при державних архівах, і він зістався без джерел. Тут нещастя 
послало йому якогось інтролігатора Фажа, що продавав автографи. Астє 
накупив від нього того добра купу — убухав усі гроші, на сих джерелах писав 
нові праці, аж показалося, що се фальсифікати, зроблені самим Фажом. Астє 
розпочав з ним процес, аби довести, що він сам був ошуканим, і тим виряту-
вати свою наукову репутацію, але сей процес висміяв і знищив його зовсім, 
а що й жінка, роздразнена сим скандалом, оповіла йому процес перепихання 
його в академію, то старий Астє не пережив сих ударів й утопився.

Поруч сеї головної історії описуються митарства кандидатів на акаде-
міків, котрих самі ж академіки заохочують до кандидування і потім тягнуть 
із них душу — се ілюструє історія такого кандидата віконта Фрейде — далі 
тип справдешнього артиста, що помітує академію, — різьбяра Ведріна, 
й широко розвивається досить слабо зв’язана з академічними історіями 
історія сина Астє, Поля, чоловічка fin du siéclе [кінця століття], вираху-
ваного матеріаліста, що поставив собі задачею оженитися багато й дійсно 
незвичайно зручно оженив з собою багату герцогиню Подовалі.

Незалежно від занадто сторонничої характеристики академії сам роман 
випав дуже слабо. Перша хиба, що автор вивів на глум фігуру, що властиво 
може викликати до себе більше поважання, як глуму: сей ineptissimus vir 
Астє — се безперечно чесна людина, хоч і тупа, віддана науці й, окрім 
його надмірного поважання до академії, не багато можна йому закинути, 
а в порівнянні з деякими іншими персонажами, особливо ж зі своїм синком, 
він таки просто викликає до себе симпатію. Друга хиба — конструктивна, 
се — злучення докупи двох цілком відмінних історій академіка й його сина.
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Історія Поля Астє розпочинає серію гірких спостережень Доде над сучас-
ною йому молодіжжю, властиво — певною частиною її, тими емансипованими 
від усякої моралі, від усяких ідеалів ловцями гроша й матеріальних утіх. 
Не використавши сього типу до кінця в “Безсмертнім”, він докінчив історію 
Поля Астє в осібній драмі, потім вивів тип “сучасного” молодика в “Маленькій 
церкві” і дав кілька образків із сеї сфери в “Підпорі родини”.

В згаданій драмі, названій “Боротьбою за існування” (“La luttle pour 
la vie”, 1889), Доде оповідає, що Астє, оженивши з собою герцогиню 
Падовалі, з її величезним майном, скоро пустив у трубу се майно в ріжних 
спекуляціях, задумав змусити її до розводу з тим, щоб оженитися з багатою 
панною Селені. Він зручно зробив тим часом політичну кар’єру, став това-
ришем міністра; не стає тільки багатства. Дійсно, йому удалося привести 
свою жінку до згоди на розвід, хоч як вона не хотіла, але на порозі щастя 
його зрізала кулька з пістолета, пущена старим урядником Валяном, батьком 
дівчини, що її Астє між своїми великими планами збаламутив для потіхи.

Як бачимо, драма названа звісним дарвінівським терміном; один із пер-
сонажів, лаборант Косад, зачисляє Астє до категорії борців за життя 
“Struggle-for-lifeurs” — “прозвище, дане тій новій расі маленьких хижаків, 
що їм мила вигадка боротьби за існування послужила для виправдування 
наукою всяких пакостей”, поясняє він же і додає, що се закон лісів і печер, 
нездалий, відколи люди признали моральні правила, що в теперішні часи 
не може бути нічого великого без доброти, без милосердя, без людської 
солідарності. Се, розуміється, справедливо, і ще більше справедливо, що тут 
винуватий не Дарвін, “а хижі гіпокрити, що покриваються його іменем”, 
та тільки з драми се зовсім не виходить. По рецепті Косада, зовсім спра-
ведливій, ще раз кажу, треба було б показати, що боротьба без якихось 
ідеалів, без моральних підвалин не може дати ні чогось великого, ні яко-
гось справдешнього задоволення для чоловіка бодай із суспільними, коли 
не моральними інстинктами; натомість „борець” загибає від грубої сили, від 
припадку. Із драми, властиво, виходить тільки та наука, що боротьба — річ 
обосічна, ризикована, що треба бути обережним і, поставивши певні плани 
життя, не треба утрудняти своєї боротьби ріжними ризиковними комплі-
каціями для хвилевої утіхи. Певно, що сього не бажав Доде, а так вийшло.

Щодо самої драми, то треба сказати, що сама по собі вона не дуже 
важна, хоча безперечно все-таки найбільше інтересна з усіх його драм.

Сокрушивши так нещасливо “боротьбу за існування” в одній драмі, 
Доде за рік дав драму, де сокрушає теорію дідичності* — називається вона 
“Перешкода” (“L’Obstacle”, 1890). Тут оповідається, що опікун, закоханий 
у своїй пупільці, розбиває її шлюб з її улюбленим женихом, учепившися за те, 
що батько жениха був перед смертю божевільним, отже, й із женихом те ж 
мусить статися. Справдішня причина розриву схована від жениха, що нічого 
не знав і про батьківську божевільність. Він, одначе, довідується про се й 
про те, починає розчитуватися в літературі про дідичність, але не бере теорію 

але й взагалі творчості слова. По них вийшов роман, що зробив не дуже 
приємне вражіння на прихильників автора —„Безсмертний” (“Immortel”, 
1888), в’їдлива сатира на Французьку академію (члени її титулуються 
“безсмертними”).

Школа реалістів не мала ласки у Французької академії*, скандалізованої 
їх нецеремонністю з літературними традиціями; ні Флобер, ні Золя, ні Ґонкури, 
ні Доде, ні Мопассан не могли доступити честі засісти на її кріслах. Се дразнило 
їх; Ґонкур навіть тестаментом призначив своє велике майно на заснування 
нової неурядової академії для письменників, поминених урядом. Сатиру Доде 
його неприхильники поясняли власне роздразненням його амбіції. Дійсно, 
він не пожалував темної фарби, і в його романі академіки являються тупими 
і безхарактерними людцями, що інтригами, лизунством, а головно — завдяки 
своїм жінкам та дамам-патронкам перелазять у академію, сю комору для вся-
кого гнилого дрантя, що ріжними церемоніями та рекламами піддержує свій 
престиж. Типовим репрезентантом її має бути академік — герой роману Астє-
Реґю, ineptissimus vir [неук] по рекомендації Момзена, тупоголовий історик, 
перепханий у академію своєю жінкою, теж донькою академіка, з котрою він 
і оженився для того, аби дістатися в академію. Здійснивши сю мрію, він був 
щасливим, але сталася біда: за необережне слово про республіку відняли від 
нього посаду при державних архівах, і він зістався без джерел. Тут нещастя 
послало йому якогось інтролігатора Фажа, що продавав автографи. Астє 
накупив від нього того добра купу — убухав усі гроші, на сих джерелах писав 
нові праці, аж показалося, що се фальсифікати, зроблені самим Фажом. Астє 
розпочав з ним процес, аби довести, що він сам був ошуканим, і тим виряту-
вати свою наукову репутацію, але сей процес висміяв і знищив його зовсім, 
а що й жінка, роздразнена сим скандалом, оповіла йому процес перепихання 
його в академію, то старий Астє не пережив сих ударів й утопився.

Поруч сеї головної історії описуються митарства кандидатів на акаде-
міків, котрих самі ж академіки заохочують до кандидування і потім тягнуть 
із них душу — се ілюструє історія такого кандидата віконта Фрейде — далі 
тип справдешнього артиста, що помітує академію, — різьбяра Ведріна, 
й широко розвивається досить слабо зв’язана з академічними історіями 
історія сина Астє, Поля, чоловічка fin du siéclе [кінця століття], вираху-
ваного матеріаліста, що поставив собі задачею оженитися багато й дійсно 
незвичайно зручно оженив з собою багату герцогиню Подовалі.

Незалежно від занадто сторонничої характеристики академії сам роман 
випав дуже слабо. Перша хиба, що автор вивів на глум фігуру, що властиво 
може викликати до себе більше поважання, як глуму: сей ineptissimus vir 
Астє — се безперечно чесна людина, хоч і тупа, віддана науці й, окрім 
його надмірного поважання до академії, не багато можна йому закинути, 
а в порівнянні з деякими іншими персонажами, особливо ж зі своїм синком, 
він таки просто викликає до себе симпатію. Друга хиба — конструктивна, 
се — злучення докупи двох цілком відмінних історій академіка й його сина.
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запечатана церковною забороною, Фаґан, борячись за дітей, як справед-
ливо зауважено було в критиці, нічим не підіймається вище своєї жінки, 
силкується придбати їх ласку, граючи на струнах порожньої амбіції, охоти 
до зверхньої виставності, що так зражала його в їх матері, одне слово — 
виробляє з них сам копії своєї невдалої жінки. Щодо композиції роману, 
то вона досить суха — поза сими парами, виведеними на доказ положеної 
тези, майже нічого не дає; зістаються тільки супружі відносини Фаґанів, 
майстерно описані й попсовані тільки бажанням автора поставити на поста-
мент героя з дуже міщанськими поглядами на сім’ю й виховання.

“Маленька церква” обертається теж коло родинних відносин і до пев-
ної міри доповнює попередній роман: той остерігав від розводу й радив 
обережність у супружестві, сей відповідає на питання: що ж робити, коли 
котрийсь із супругів прогрішиться? Автор відповідає: “пробачити”, й опо-
відає, як жінка одного пана, скучивши нудним сільським життям під суво-
рою опікою свекрухи, що тримала в руках дім і зятя й не попускала ні в 
чім невістці, — втікла з молодим аристократиком із сусіднього замку. Сей 
панич — вирафінований, безхарактерний егоїст, спеціалізований в адюль-
тері, поїздивши зі своєю новою здобиччю кілька місяців на своїй яхті, 
втік від неї нарешті, й вона лишилася в малій дірі сама, чекаючи дитини. 
Бідна жінка хотіла застрілитися, але в сій хвилі явилася до неї її свекруха, 
що покаялася й постановила вернути собі невістку, під впливом молитви 
в “маленькій церкві”, збудованій теж на пам’ять своєї жінки нещасливим 
супругом, що пробачив їй вину й радив у подібних оказіях і іншим побувати 
й помолитися в його церкві. Невістка виздоровіла й вернулася до чоловіка, 
що теж пробачив їй під впливом маленької церкви, а баламут наложив 
головою під час роману з невісткою свого лісника. Так роман кінчиться 
побідою добрих і карою злих — річ небувала в давніших романах Доде. 

Мотив — пробачення жінці її вини під вражінням церковної служби — 
ми маємо в молодечій драмі Доде — “La dernière Idole”; він вернувся до нього 
на старості. В обох разах — і в драмі, й романі — сей вплив церкви відбу-
вається занадто вже в моментальній і неумотивованій формі, так що робить 
вражіння чогось несерйозного. Але й окрім того є в романі чимало шабло-
нових ефектів і взагалі він має характер скомпонованої по старосвітським 
рецептам з голови історії; одинока фігура, де хотів автор змалювати живу 
сучасність, — се той баламут, що його для легшого схарактеризування, 
як репрезентанта сучасної молодежі, без принципів, без ідеалів, змусив 
сповідатися в своїй безхарактерності в листах до приятеля; але особливої 
жизненності нема і в сій фігурі.

Останній — і найбільше слабий роман Доде “Підпора родини” вийшов 
уже по смерті його; автор під час останньої хороби читав його коректи, 
і кінець лишився не зовсім оброблений. Тут оповідається родинна історія 
одного збанкрутованого комерсанта Еделіна, що закінчив самовбийством 

дідичності на віру. На його погляд, “для боротьби з лихим впливом крові 
і дідичності людина має моральну силу і коли він сього допильнує, він нею 
може увільнитися від сих фатальних законів дідичності”. Слідячи уважно 
за собою, він не помітив у собі ніяких прикмет духової хороби, тож уважає 
своїм правом женитися з улюбленою дівчиною. Тим часом ся остання, 
ставши повнолітньою, кидає опікуна й приїздить до свого нареченого, так 
що справа приходить до щасливого кінця.

Сама драма дуже слаба — характери й акція бліді, шаблонові, поде-
куди мелодраматичні, що ж до тої голословної заяви, котрою автор, устами 
свого героя, побиває теорію дідичності, то її треба брати на віру, вона нічим 
не підперта в драмі й нічого сокрушити не може.

По сій екскурсії в сфери драми Доде вернувся знову до роману, і закін-
чивши третьою частиною історію Тартарена (“Порт Тараскон”, 1890), дав 
свої три останні романи: “Роза і Ніна” (“Rose et Ninette”, 1891), “Маленька 
церква” (“La petite paroisse”, 1894), “Підпора родини” (“Soutien de famille”, 
1898).

“Роза і Ніна” має виразно зазначену моралістичну тенденцію — непри-
датність розводу для полагодження родинних колізій. Виведено дві супружі 
пари: Фаґани і Гілєни: перша розводиться через повний розвід (divorce) 
з вини жінки, що своєю тривіальністю замучила чоловіка, друга через сепа-
рацію (separation de corps), з вини чоловіка, що мучив жінку з безосновної 
заздрості. Але обидві пари мають діти, що їх гаряче любить покривджена 
сторона, але противна партія має на сі діти певні права. Через се розвід 
не закінчує прикрих відносин супругів; прикрі відносини, боротьба за дітей, 
за їх любов тягнеться далі, вимучуючи до решти; до повної дискредитації 
розводу в їх очах прилучається ще й те, що в товаристві на розвід дивляться 
скоса, а католицька церква його зовсім не признає, і пані Гілєн не може 
вийти за Фаґана, бо, як добра католичка, не хоче піти проти церковних 
поглядів. Під впливом сього всього Фаґан і пані Гілєн приходять в кінці 
роману до переконання, що як є діти, то ні розвід, ні сепарація не розв’язують 
колізії, а Фаґан каже: “Непорушність супружества — тілько в ній щастя... 
Сказати собі, вибираючи жінку: от се плече, що на нього схилю я голову 
вмираючи, аби заснути навіки, от уста, що закриють мені очі. Тому я хочу, 
аби плече було дуже ніжне, дуже чисте, уста були дуже свіжі і тільки для 
мене самого... Тільки таке супружество я розумію”. 

Се, безперечно, є тенденція самого автора в сім романі, тільки ж, можна 
сказати, задля сеї тенденції не варто було писати роману: раз є колізія 
в супружестві, то не багато придасться наука: “було вам ліпше вибирати 
собі пару”, бо на таку науку: будьте обережні в женячці, бо розвід — кеп-
ський лік, сходить наука роману. Така розв’язка тим менше може задово-
лити, що виведені автором персонажі занадто мало вже підіймаються над 
міщанським рівнем “товариства”, а без сього, розуміється, ніякої колізії 
не розв’яжеш. Не кажучи про паню Гілєн, для котрої справа однаково 
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запечатана церковною забороною, Фаґан, борячись за дітей, як справед-
ливо зауважено було в критиці, нічим не підіймається вище своєї жінки, 
силкується придбати їх ласку, граючи на струнах порожньої амбіції, охоти 
до зверхньої виставності, що так зражала його в їх матері, одне слово — 
виробляє з них сам копії своєї невдалої жінки. Щодо композиції роману, 
то вона досить суха — поза сими парами, виведеними на доказ положеної 
тези, майже нічого не дає; зістаються тільки супружі відносини Фаґанів, 
майстерно описані й попсовані тільки бажанням автора поставити на поста-
мент героя з дуже міщанськими поглядами на сім’ю й виховання.

“Маленька церква” обертається теж коло родинних відносин і до пев-
ної міри доповнює попередній роман: той остерігав від розводу й радив 
обережність у супружестві, сей відповідає на питання: що ж робити, коли 
котрийсь із супругів прогрішиться? Автор відповідає: “пробачити”, й опо-
відає, як жінка одного пана, скучивши нудним сільським життям під суво-
рою опікою свекрухи, що тримала в руках дім і зятя й не попускала ні в 
чім невістці, — втікла з молодим аристократиком із сусіднього замку. Сей 
панич — вирафінований, безхарактерний егоїст, спеціалізований в адюль-
тері, поїздивши зі своєю новою здобиччю кілька місяців на своїй яхті, 
втік від неї нарешті, й вона лишилася в малій дірі сама, чекаючи дитини. 
Бідна жінка хотіла застрілитися, але в сій хвилі явилася до неї її свекруха, 
що покаялася й постановила вернути собі невістку, під впливом молитви 
в “маленькій церкві”, збудованій теж на пам’ять своєї жінки нещасливим 
супругом, що пробачив їй вину й радив у подібних оказіях і іншим побувати 
й помолитися в його церкві. Невістка виздоровіла й вернулася до чоловіка, 
що теж пробачив їй під впливом маленької церкви, а баламут наложив 
головою під час роману з невісткою свого лісника. Так роман кінчиться 
побідою добрих і карою злих — річ небувала в давніших романах Доде. 

Мотив — пробачення жінці її вини під вражінням церковної служби — 
ми маємо в молодечій драмі Доде — “La dernière Idole”; він вернувся до нього 
на старості. В обох разах — і в драмі, й романі — сей вплив церкви відбу-
вається занадто вже в моментальній і неумотивованій формі, так що робить 
вражіння чогось несерйозного. Але й окрім того є в романі чимало шабло-
нових ефектів і взагалі він має характер скомпонованої по старосвітським 
рецептам з голови історії; одинока фігура, де хотів автор змалювати живу 
сучасність, — се той баламут, що його для легшого схарактеризування, 
як репрезентанта сучасної молодежі, без принципів, без ідеалів, змусив 
сповідатися в своїй безхарактерності в листах до приятеля; але особливої 
жизненності нема і в сій фігурі.

Останній — і найбільше слабий роман Доде “Підпора родини” вийшов 
уже по смерті його; автор під час останньої хороби читав його коректи, 
і кінець лишився не зовсім оброблений. Тут оповідається родинна історія 
одного збанкрутованого комерсанта Еделіна, що закінчив самовбийством 

дідичності на віру. На його погляд, “для боротьби з лихим впливом крові 
і дідичності людина має моральну силу і коли він сього допильнує, він нею 
може увільнитися від сих фатальних законів дідичності”. Слідячи уважно 
за собою, він не помітив у собі ніяких прикмет духової хороби, тож уважає 
своїм правом женитися з улюбленою дівчиною. Тим часом ся остання, 
ставши повнолітньою, кидає опікуна й приїздить до свого нареченого, так 
що справа приходить до щасливого кінця.

Сама драма дуже слаба — характери й акція бліді, шаблонові, поде-
куди мелодраматичні, що ж до тої голословної заяви, котрою автор, устами 
свого героя, побиває теорію дідичності, то її треба брати на віру, вона нічим 
не підперта в драмі й нічого сокрушити не може.

По сій екскурсії в сфери драми Доде вернувся знову до роману, і закін-
чивши третьою частиною історію Тартарена (“Порт Тараскон”, 1890), дав 
свої три останні романи: “Роза і Ніна” (“Rose et Ninette”, 1891), “Маленька 
церква” (“La petite paroisse”, 1894), “Підпора родини” (“Soutien de famille”, 
1898).

“Роза і Ніна” має виразно зазначену моралістичну тенденцію — непри-
датність розводу для полагодження родинних колізій. Виведено дві супружі 
пари: Фаґани і Гілєни: перша розводиться через повний розвід (divorce) 
з вини жінки, що своєю тривіальністю замучила чоловіка, друга через сепа-
рацію (separation de corps), з вини чоловіка, що мучив жінку з безосновної 
заздрості. Але обидві пари мають діти, що їх гаряче любить покривджена 
сторона, але противна партія має на сі діти певні права. Через се розвід 
не закінчує прикрих відносин супругів; прикрі відносини, боротьба за дітей, 
за їх любов тягнеться далі, вимучуючи до решти; до повної дискредитації 
розводу в їх очах прилучається ще й те, що в товаристві на розвід дивляться 
скоса, а католицька церква його зовсім не признає, і пані Гілєн не може 
вийти за Фаґана, бо, як добра католичка, не хоче піти проти церковних 
поглядів. Під впливом сього всього Фаґан і пані Гілєн приходять в кінці 
роману до переконання, що як є діти, то ні розвід, ні сепарація не розв’язують 
колізії, а Фаґан каже: “Непорушність супружества — тілько в ній щастя... 
Сказати собі, вибираючи жінку: от се плече, що на нього схилю я голову 
вмираючи, аби заснути навіки, от уста, що закриють мені очі. Тому я хочу, 
аби плече було дуже ніжне, дуже чисте, уста були дуже свіжі і тільки для 
мене самого... Тільки таке супружество я розумію”. 

Се, безперечно, є тенденція самого автора в сім романі, тільки ж, можна 
сказати, задля сеї тенденції не варто було писати роману: раз є колізія 
в супружестві, то не багато придасться наука: “було вам ліпше вибирати 
собі пару”, бо на таку науку: будьте обережні в женячці, бо розвід — кеп-
ський лік, сходить наука роману. Така розв’язка тим менше може задово-
лити, що виведені автором персонажі занадто мало вже підіймаються над 
міщанським рівнем “товариства”, а без сього, розуміється, ніякої колізії 
не розв’яжеш. Не кажучи про паню Гілєн, для котрої справа однаково 
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там і прізвища, і я їх потім не важився змінити, знаходячи в них відблиски 
певної фізіономії, образи людей, що їх носили. Деякі з моїх романів викликали 
справдешні скандали; були видані навіть ключі до моїх романів — каталоги 
людей буцім описаних у них. Забувалося тільки, що й у інших моїх романах 
персонажі мальовані з живих людей, тільки людей незвісних, загублених 
у масі, де нікому не впало на гадку шукати їх. І чи се не справдішній спосіб 
писати романи, себто історію людей, що ніколи не знайдуть собі історика?”

Останніми словами Доде дуже добре схарактеризував задачу реалістич-
ного роману — дати історію свого часу в типах і образах, мальованих з життя. 
В огляді романів Доде я навів уже вказівки з його власних записок, як під-
шукував він живі фігури й деталі для переведення плану роману. Ми бачили, 
що переважна маса головних персонажів написана з живих оригіналів; напр., 
у Фромоні Сідоні, старий Ріслєр, касиєр Плянус, Ґардінуа і його донька, 
Дельобель — усі писані з живих оригіналів; те ж бувало часто й з пооди-
нокими образами. “Дельобель, — пише Доде, — ясно сформувався в моїй 
голові, але я дав ще йому родину, коли мені трапилося бути на похоронах 
доньки якогось актора; тут я бачив увесь театральний світ і міг помітити 
всі деталі, подані в описі похоронів Дезідерії. Тоді ж я впав на гадку дати 
Дельобелеві доньку, що одідичила артистичну екзальтацію батька, але змінену 
в ній у тиху сентиментальність дівчини-калічки”. Він спочатку зробив з неї 
робітницю забавок, що, не можучи убирати себе, убирає ляльки в кусники 
шовку і золотого ґальона. Але почувши від приятеля, що такий мотив уже 
використав Діккенс, він постановив змінити се заняття, тільки не міг довго 
знайти іншого відповідного. “Скільки я оббігав тоді понурих домів, брудних 
помешкань, кілько лазив по холодних сходах з шнурами замість поручей, 
розшукуючи серед маси дрібних ремесел відповідне заняття (для своєї героїні). 
Нарешті мої старання удалися. Одного разу я прочитав коло воріт на улиці 
Тампль вицвілу напись, що вдарила мені в голову: “Пташки і мухи. Моди”.

Я навів сі уривки, щоб дати взірці роботи Доде, — методу, котрим 
творить справдешній реальний роман. Подібно творилися й інші романи; 
напр., у “Королях” (я вибираю романи, толковані на руське, отже, ближче 
знайомі галицьким читачам) баль перед виїздом у похід був навіяний спо-
гадами про баль, заданий перед виїздом в повстання, — здається, польське 
1863 р.; епізод з продажею клейнодів навіяний процесом герцога Мадрид-
ського з своїм ад’ютантом за застав клейнодів і продажу ордера Золотого 
Руна І кл.; сцена з королевою серед ярмаркової юрби прийшла в голову 
на подібній прогульці самого Доде з малим сином і т. ін.

Як видно вже з наведених прикладів і як то само розуміється, се не 
було невільниче фотографування; творчість реалістична не перестає бути 
творчістю; дійсність давала мотиви, що перетворялися, розвивалися, від-
мінялися в інтересах цілості; се прикмета кождого реаліста-артиста. Але 
Доде мав ще те за собою, що, бувши реалістом чистої води, був заразом 
сильним поетом.

у інтересах своєї родини, а її лишив на старання свому старшому синові 
Раймонду, тоді ще хлопцю-підростку, як “підпорі родини”. Але ся свідо-
мість, що на ньому тяжить такий обов’язок, вплинула дуже зле на здібного 
перед тим хлопця; він утратив свої здібності під гнітом сеї думки й замість 
підпирати, сів у кінці сам на плечі родини, котрої дійсною підпорою став 
його менший брат Антонін. Таке фальшиве становище ще гірше вплинуло 
на характер Раймонда, він робить багато ріжних пакостей і взагалі стоїть 
на дорозі стати скінченим негідником; коли припадково йому відкривають 
очі, він кається й викупає свої гріхи, пішовши жовніром замість свого брата, 
щоб вирятувати сю справдешню підпору родини. Така фабула; провідна 
гадка автора не зовсім ясна: окрім сеї психологічної теми, в характері Рай-
монда маємо нападки на класичну систему виховання, що забила здібності 
Раймонда, далі маємо образок життя сучасної золотої молодежі й крайньої 
гнилизни в вищих сферах бюрократії, нарешті, поетичний, але досить уже 
шаблоново зроблений роман сестри Раймонда — се більш позитивні сторони 
роману; вони попсовані непотрібними історіями про російських анархістів, 
про agent-provocateur’-ів [провокаторів]; взагалі конструкція роману дуже 
слаба, а й персонажі переважно не ліпші.

Така літературна спадщина Доде. Не все в ній, як ми бачили, однаково 
цінне. Се розумів сам Доде й багато своїх речей він не збирав і не передруко-
вував, або вибирав тільки ліпше, — як напр., із своїх збірників, викликаних 
подіями 1870–1871 рр. (дещо він звідси вніс у серію “Contes du lundi”); 
можна було зіставити без повторень драми й остатні слабі романи. Але 
відкинувши слабше, зістається якийсь десяток томів — томик віршів, п’ять 
славних романів в 70-х рр. (“Фромон”, “Жак”, “Набаб”, “Королі [на 
вигнанні]”, “Руместан”), трилогія Тартарена й зо три дещо слабші романи — 
“Чоловічок”, “Проповідниця”, “Сафо”, — що мають перед собою славну 
будучність і, певно, довго ще будуть переходити з рук на руки, з покоління 
в покоління, тішачи або смутячи читачів усього цивілізованого світу сумними 
або втішними пригодами своїх героїв. Таку широку й тривку популярність 
забезпечають головним утворам Доде прикмети його творчості.

Він зачисляв себе до плеяди реалістів і дійсно був реалістом в найліпшім 
значінні того слова. В найліпших своїх творах він виходив звичайно від тем 
і ситуацій, які вражали його в дійснім житті і розвиваючи потім сі теми, 
переводив їх знов-таки в формах того ж реального життя.

“З натури! Та в мене й не було ніколи іншого методу в роботі”, — пише 
він у своїх мемуарах. “Подібно як малярі старанно переховують свої альбоми 
ескізів, сильветок ріжних поз, з жестами рук, схопленими в руху, так і я 
протягом тридцяти літ збирав силу маленьких зшитків, куди записував гадки 
й уваги, часом не довші як один рядок, що пригадували мені якийсь жест, 
інтонацію, а потім я їх розвивав, доповнюючи гармонію цілості. В Парижі, 
на селі, під час подорожей — скрізь зошити записувалися, заповнялися ува-
гами без всякого певного плану, як зужити їх в будучності. Часом стрічаються 
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там і прізвища, і я їх потім не важився змінити, знаходячи в них відблиски 
певної фізіономії, образи людей, що їх носили. Деякі з моїх романів викликали 
справдешні скандали; були видані навіть ключі до моїх романів — каталоги 
людей буцім описаних у них. Забувалося тільки, що й у інших моїх романах 
персонажі мальовані з живих людей, тільки людей незвісних, загублених 
у масі, де нікому не впало на гадку шукати їх. І чи се не справдішній спосіб 
писати романи, себто історію людей, що ніколи не знайдуть собі історика?”

Останніми словами Доде дуже добре схарактеризував задачу реалістич-
ного роману — дати історію свого часу в типах і образах, мальованих з життя. 
В огляді романів Доде я навів уже вказівки з його власних записок, як під-
шукував він живі фігури й деталі для переведення плану роману. Ми бачили, 
що переважна маса головних персонажів написана з живих оригіналів; напр., 
у Фромоні Сідоні, старий Ріслєр, касиєр Плянус, Ґардінуа і його донька, 
Дельобель — усі писані з живих оригіналів; те ж бувало часто й з пооди-
нокими образами. “Дельобель, — пише Доде, — ясно сформувався в моїй 
голові, але я дав ще йому родину, коли мені трапилося бути на похоронах 
доньки якогось актора; тут я бачив увесь театральний світ і міг помітити 
всі деталі, подані в описі похоронів Дезідерії. Тоді ж я впав на гадку дати 
Дельобелеві доньку, що одідичила артистичну екзальтацію батька, але змінену 
в ній у тиху сентиментальність дівчини-калічки”. Він спочатку зробив з неї 
робітницю забавок, що, не можучи убирати себе, убирає ляльки в кусники 
шовку і золотого ґальона. Але почувши від приятеля, що такий мотив уже 
використав Діккенс, він постановив змінити се заняття, тільки не міг довго 
знайти іншого відповідного. “Скільки я оббігав тоді понурих домів, брудних 
помешкань, кілько лазив по холодних сходах з шнурами замість поручей, 
розшукуючи серед маси дрібних ремесел відповідне заняття (для своєї героїні). 
Нарешті мої старання удалися. Одного разу я прочитав коло воріт на улиці 
Тампль вицвілу напись, що вдарила мені в голову: “Пташки і мухи. Моди”.

Я навів сі уривки, щоб дати взірці роботи Доде, — методу, котрим 
творить справдешній реальний роман. Подібно творилися й інші романи; 
напр., у “Королях” (я вибираю романи, толковані на руське, отже, ближче 
знайомі галицьким читачам) баль перед виїздом у похід був навіяний спо-
гадами про баль, заданий перед виїздом в повстання, — здається, польське 
1863 р.; епізод з продажею клейнодів навіяний процесом герцога Мадрид-
ського з своїм ад’ютантом за застав клейнодів і продажу ордера Золотого 
Руна І кл.; сцена з королевою серед ярмаркової юрби прийшла в голову 
на подібній прогульці самого Доде з малим сином і т. ін.

Як видно вже з наведених прикладів і як то само розуміється, се не 
було невільниче фотографування; творчість реалістична не перестає бути 
творчістю; дійсність давала мотиви, що перетворялися, розвивалися, від-
мінялися в інтересах цілості; се прикмета кождого реаліста-артиста. Але 
Доде мав ще те за собою, що, бувши реалістом чистої води, був заразом 
сильним поетом.

у інтересах своєї родини, а її лишив на старання свому старшому синові 
Раймонду, тоді ще хлопцю-підростку, як “підпорі родини”. Але ся свідо-
мість, що на ньому тяжить такий обов’язок, вплинула дуже зле на здібного 
перед тим хлопця; він утратив свої здібності під гнітом сеї думки й замість 
підпирати, сів у кінці сам на плечі родини, котрої дійсною підпорою став 
його менший брат Антонін. Таке фальшиве становище ще гірше вплинуло 
на характер Раймонда, він робить багато ріжних пакостей і взагалі стоїть 
на дорозі стати скінченим негідником; коли припадково йому відкривають 
очі, він кається й викупає свої гріхи, пішовши жовніром замість свого брата, 
щоб вирятувати сю справдешню підпору родини. Така фабула; провідна 
гадка автора не зовсім ясна: окрім сеї психологічної теми, в характері Рай-
монда маємо нападки на класичну систему виховання, що забила здібності 
Раймонда, далі маємо образок життя сучасної золотої молодежі й крайньої 
гнилизни в вищих сферах бюрократії, нарешті, поетичний, але досить уже 
шаблоново зроблений роман сестри Раймонда — се більш позитивні сторони 
роману; вони попсовані непотрібними історіями про російських анархістів, 
про agent-provocateur’-ів [провокаторів]; взагалі конструкція роману дуже 
слаба, а й персонажі переважно не ліпші.

Така літературна спадщина Доде. Не все в ній, як ми бачили, однаково 
цінне. Се розумів сам Доде й багато своїх речей він не збирав і не передруко-
вував, або вибирав тільки ліпше, — як напр., із своїх збірників, викликаних 
подіями 1870–1871 рр. (дещо він звідси вніс у серію “Contes du lundi”); 
можна було зіставити без повторень драми й остатні слабі романи. Але 
відкинувши слабше, зістається якийсь десяток томів — томик віршів, п’ять 
славних романів в 70-х рр. (“Фромон”, “Жак”, “Набаб”, “Королі [на 
вигнанні]”, “Руместан”), трилогія Тартарена й зо три дещо слабші романи — 
“Чоловічок”, “Проповідниця”, “Сафо”, — що мають перед собою славну 
будучність і, певно, довго ще будуть переходити з рук на руки, з покоління 
в покоління, тішачи або смутячи читачів усього цивілізованого світу сумними 
або втішними пригодами своїх героїв. Таку широку й тривку популярність 
забезпечають головним утворам Доде прикмети його творчості.

Він зачисляв себе до плеяди реалістів і дійсно був реалістом в найліпшім 
значінні того слова. В найліпших своїх творах він виходив звичайно від тем 
і ситуацій, які вражали його в дійснім житті і розвиваючи потім сі теми, 
переводив їх знов-таки в формах того ж реального життя.

“З натури! Та в мене й не було ніколи іншого методу в роботі”, — пише 
він у своїх мемуарах. “Подібно як малярі старанно переховують свої альбоми 
ескізів, сильветок ріжних поз, з жестами рук, схопленими в руху, так і я 
протягом тридцяти літ збирав силу маленьких зшитків, куди записував гадки 
й уваги, часом не довші як один рядок, що пригадували мені якийсь жест, 
інтонацію, а потім я їх розвивав, доповнюючи гармонію цілості. В Парижі, 
на селі, під час подорожей — скрізь зошити записувалися, заповнялися ува-
гами без всякого певного плану, як зужити їх в будучності. Часом стрічаються 
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Сумний, меланхолійний настрій автора виручав його гумор, що ослаблює 
сумне вражіння від його творчості й підіймає настрій читача. Переважно 
се досить легкий, веселий, трохи іронічний гумор, часами, одначе, він стає 
гірким і з’їдливим, і ним автор карає за потоптання того, чому він спочуває. 
Але в чистій сатирі (яку бачимо, напр., у “Безсмертнім”) автор звичайно 
не любується — його вдача для сього занадто поетично урівноважена.

Се сполучення реалізму і поетичності, меланхолійного глибокого чуття 
й іронічного гумору становлять основи і прикмети літературної фізіономії 
Доде, його індивідуальність серед реалістичної плеяди його сучасників. 
Коли він не дорівнює глибині й різносторонності Флобера й Золя, то бере 
над ними гору легкою грацією свого оповідання. Із світової літератури він 
найближче нагадує Діккенса — та ж чутливість, сполучена з гумором, 
та ж гуманна преділекція до всіх покривджених і понижених. Доде в своїх 
записках каже, що з Діккенсом познайомився досить пізно й показав подіб-
ний напрям творчості у своїх творах, зовсім не підозріваючи сеї подібності, 
так що тут ми маємо попросту аналогічні літературні організації. Доде сам 
признавав сю подібність. “Я чую в моїм серці ту ж любов, яку мав Діккенс 
до бідних і нещасливих, до дітей, що терплять біду й недостатки й свої молоді 
літа переживають серед метушні великих міст. Подібно, як і він, я розпочав 
життя в тяжких обставинах, подібно, як і він, я мусив заробляти собі хліб, 
не маючи ще й шістнадцяти літ”. Можна тільки додати, що круг обсервацій 
і типів Доде ширший, ніж у Діккенса. 

Що забезпечує Доде тривкий і широкий успіх і в будучності — се уні-
версальність його типів: вихоплені з живого життя Парижа 60–70-х рр., 
його герої змальовані зі сторони своїх вселюдських прикмет; автор звичайно 
не заглиблюється в заплутані психологічні проблеми, в виїмкові ситуації, 
він оперує переважно простими й ясними почуттями, основними тонами 
в скомплікованій гамі мотивів людської діяльності; тому його герої зрозумілі 
й близькі читачам ріжного часу й ріжних народів; рідко знайдеться автор, 
щоб у такій мірі міг однаково заінтересувати старого й молодого, однаково 
надавався до читання дорослому й підлітку.

Оглядаючи спадщину, полишену Доде, ми можемо вповні прикласти 
до нього слова поета:

Не говори тужливо: їх нема;
Подякуй ліпше, що вони бували...*

Хіба тільки вітчина Доде — Прованс може посумувати за своїм сином, 
що хоч так багато був обдарований, так любив свою вітчину, так добре 
розумів потреби своїх земляків у своєнародній “кождому селянину зро-
зумілій” літературі, — не віддав своїх багатих здібностей сій останній*, 
а поніс у іншу, світову, але його землякам чужу літературу. Але ся помилка 
траплялася не раз з великими талантами, і перед, і після Доде.

Грушівський хутір, 1899

Як ми вже знаємо, він вчасно залишив писання віршів, хоч показав 
у них справдішній талант; сей поетичний талант він переніс у свої дрібні 
оповідання, з котрих декотрі, по своїй поетичності, — справдішні поеми 
в прозі, і свої романи.

Сильна поетична жила дає себе знати вже в самім способі творчості Доде. 
Він не вмів працювати методично, як працює, напр., Золя. Коли ідея якоїсь 
роботи обхопляла його, він переривав, кидав усе інше й так же нагло кидав 
сю роботу, коли пропадав сей настрій. Се було справдішнє поетичне вітхнення. 
“Я зачеркую ідеї й події, не даючи фразам остаточної редакції, не дбаючи про 
їх оброблення. Предмет жене мене, штовхає, вражає тисячними деталями”; 
він робив, “п’яний замислом і працею”, як характеризує свою творчість сам 
Доде. Щоб піддержати в собі відповідний настрій, він вибирав для свого 
помешкання аналогічну обстанову. “Фромон” писався в фабричній дільниці 
Парижа, де мешкали герої роману, під гук фабричного дзвона, “весь квартал 
помагав, уносив, робив” для автора. “Королів” Доде писав у старім готелі 
Рішельє, в сумній обстанові колишньої роялістичної Франції; “ся рама дуже 
підходила до моєї сумної теми. Кождого ранку входячи в свій прастарий кабі-
нет, я заставав героїв моєї фантазії живих, згрупованих наоколо мого бюрка”. 
Часом, приступаючи до якоїсь сцени, до якоїсь ситуації, Доде робив собі 
спеціальні екскурсії, щоб увести себе в потрібний для того настрій. До сього 
ж служили йому розмови про тему, котру він обробляв, з приятелями, з жін-
кою. Пишучи свого “Жака”, він ненастанно говорив про його прототипа під 
час своїх проходів з родиною: “Ми так зжилися з ним, що й тепер, згадуючи 
про сей куток, нам здається, ніби Рауль (той прототип) був з нами”...

Сьому натхненному способу роботи, сьому змаганню автора — вповні 
перенестися в життя героїв, відчути й пережити їх почуття й настрій, і його 
поетичній вдачі завдячуємо ми незвичайну жизненність малюнка, закра-
шеного поетичним колоритом, що оживляє його й позбавляє реалістичний 
рисунок усякої сухоти.

Поезія, що вносить Доде в свої спостереження реального життя, — 
се поезія не так краси, як чуття, і то почуття ласки й співчуття, тихого, 
меланхолійного співчуття всьому чистому, невинному, всьому обділеному 
й покривдженому, тихому терпінню, невидному пожертвуванню, всій сумі 
того укритого в сірім буденнім житті, незвісного світу героїзму, що ним 
держиться світ. Особливо ж притягав його героїзм нещасливий — любов 
нерозділена, жертва неоцінена, чудесні змагання без успіху, добро і правда, 
потоптані брехнею і злом. Завдяки такій преділекції автора, його писання 
мають переважно сумний, меланхолійний характер; його романи звичайно 
кінчаться сумно — егоїзм, неправда бере гору, а покривдженій правді 
й любові дістаються на долю тільки співчуття автора й читачів. Тільки 
в останніх романах бачимо побіду добра, і в сій переміні, мабуть, показало 
себе ослаблення творчої сили автора — коли його ослаблені нерви вже 
не зносили всеї тяготи вічного жалю й шукали утіхи у власній творчості.
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Сумний, меланхолійний настрій автора виручав його гумор, що ослаблює 
сумне вражіння від його творчості й підіймає настрій читача. Переважно 
се досить легкий, веселий, трохи іронічний гумор, часами, одначе, він стає 
гірким і з’їдливим, і ним автор карає за потоптання того, чому він спочуває. 
Але в чистій сатирі (яку бачимо, напр., у “Безсмертнім”) автор звичайно 
не любується — його вдача для сього занадто поетично урівноважена.

Се сполучення реалізму і поетичності, меланхолійного глибокого чуття 
й іронічного гумору становлять основи і прикмети літературної фізіономії 
Доде, його індивідуальність серед реалістичної плеяди його сучасників. 
Коли він не дорівнює глибині й різносторонності Флобера й Золя, то бере 
над ними гору легкою грацією свого оповідання. Із світової літератури він 
найближче нагадує Діккенса — та ж чутливість, сполучена з гумором, 
та ж гуманна преділекція до всіх покривджених і понижених. Доде в своїх 
записках каже, що з Діккенсом познайомився досить пізно й показав подіб-
ний напрям творчості у своїх творах, зовсім не підозріваючи сеї подібності, 
так що тут ми маємо попросту аналогічні літературні організації. Доде сам 
признавав сю подібність. “Я чую в моїм серці ту ж любов, яку мав Діккенс 
до бідних і нещасливих, до дітей, що терплять біду й недостатки й свої молоді 
літа переживають серед метушні великих міст. Подібно, як і він, я розпочав 
життя в тяжких обставинах, подібно, як і він, я мусив заробляти собі хліб, 
не маючи ще й шістнадцяти літ”. Можна тільки додати, що круг обсервацій 
і типів Доде ширший, ніж у Діккенса. 

Що забезпечує Доде тривкий і широкий успіх і в будучності — се уні-
версальність його типів: вихоплені з живого життя Парижа 60–70-х рр., 
його герої змальовані зі сторони своїх вселюдських прикмет; автор звичайно 
не заглиблюється в заплутані психологічні проблеми, в виїмкові ситуації, 
він оперує переважно простими й ясними почуттями, основними тонами 
в скомплікованій гамі мотивів людської діяльності; тому його герої зрозумілі 
й близькі читачам ріжного часу й ріжних народів; рідко знайдеться автор, 
щоб у такій мірі міг однаково заінтересувати старого й молодого, однаково 
надавався до читання дорослому й підлітку.

Оглядаючи спадщину, полишену Доде, ми можемо вповні прикласти 
до нього слова поета:

Не говори тужливо: їх нема;
Подякуй ліпше, що вони бували...*

Хіба тільки вітчина Доде — Прованс може посумувати за своїм сином, 
що хоч так багато був обдарований, так любив свою вітчину, так добре 
розумів потреби своїх земляків у своєнародній “кождому селянину зро-
зумілій” літературі, — не віддав своїх багатих здібностей сій останній*, 
а поніс у іншу, світову, але його землякам чужу літературу. Але ся помилка 
траплялася не раз з великими талантами, і перед, і після Доде.

Грушівський хутір, 1899

Як ми вже знаємо, він вчасно залишив писання віршів, хоч показав 
у них справдішній талант; сей поетичний талант він переніс у свої дрібні 
оповідання, з котрих декотрі, по своїй поетичності, — справдішні поеми 
в прозі, і свої романи.

Сильна поетична жила дає себе знати вже в самім способі творчості Доде. 
Він не вмів працювати методично, як працює, напр., Золя. Коли ідея якоїсь 
роботи обхопляла його, він переривав, кидав усе інше й так же нагло кидав 
сю роботу, коли пропадав сей настрій. Се було справдішнє поетичне вітхнення. 
“Я зачеркую ідеї й події, не даючи фразам остаточної редакції, не дбаючи про 
їх оброблення. Предмет жене мене, штовхає, вражає тисячними деталями”; 
він робив, “п’яний замислом і працею”, як характеризує свою творчість сам 
Доде. Щоб піддержати в собі відповідний настрій, він вибирав для свого 
помешкання аналогічну обстанову. “Фромон” писався в фабричній дільниці 
Парижа, де мешкали герої роману, під гук фабричного дзвона, “весь квартал 
помагав, уносив, робив” для автора. “Королів” Доде писав у старім готелі 
Рішельє, в сумній обстанові колишньої роялістичної Франції; “ся рама дуже 
підходила до моєї сумної теми. Кождого ранку входячи в свій прастарий кабі-
нет, я заставав героїв моєї фантазії живих, згрупованих наоколо мого бюрка”. 
Часом, приступаючи до якоїсь сцени, до якоїсь ситуації, Доде робив собі 
спеціальні екскурсії, щоб увести себе в потрібний для того настрій. До сього 
ж служили йому розмови про тему, котру він обробляв, з приятелями, з жін-
кою. Пишучи свого “Жака”, він ненастанно говорив про його прототипа під 
час своїх проходів з родиною: “Ми так зжилися з ним, що й тепер, згадуючи 
про сей куток, нам здається, ніби Рауль (той прототип) був з нами”...

Сьому натхненному способу роботи, сьому змаганню автора — вповні 
перенестися в життя героїв, відчути й пережити їх почуття й настрій, і його 
поетичній вдачі завдячуємо ми незвичайну жизненність малюнка, закра-
шеного поетичним колоритом, що оживляє його й позбавляє реалістичний 
рисунок усякої сухоти.

Поезія, що вносить Доде в свої спостереження реального життя, — 
се поезія не так краси, як чуття, і то почуття ласки й співчуття, тихого, 
меланхолійного співчуття всьому чистому, невинному, всьому обділеному 
й покривдженому, тихому терпінню, невидному пожертвуванню, всій сумі 
того укритого в сірім буденнім житті, незвісного світу героїзму, що ним 
держиться світ. Особливо ж притягав його героїзм нещасливий — любов 
нерозділена, жертва неоцінена, чудесні змагання без успіху, добро і правда, 
потоптані брехнею і злом. Завдяки такій преділекції автора, його писання 
мають переважно сумний, меланхолійний характер; його романи звичайно 
кінчаться сумно — егоїзм, неправда бере гору, а покривдженій правді 
й любові дістаються на долю тільки співчуття автора й читачів. Тільки 
в останніх романах бачимо побіду добра, і в сій переміні, мабуть, показало 
себе ослаблення творчої сили автора — коли його ослаблені нерви вже 
не зносили всеї тяготи вічного жалю й шукали утіхи у власній творчості.
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Заразом, увійшовши ближче в радикальний рух серед тодішньої моло-
дежі, п. Кобринська починає заходи коло того, аби перевести свої гадки про 
жіночу емансипацію в життя. 1884 р. вона закладає в Станіславові жіноче 
товариство, наразі з дуже скромною метою — піднести рівень інтелігенції 
суспільності і в першій лінії самого жіноцтва дорогою літератури; взагалі 
на літературу п. Кобринська завсіди покладала великі надії в жіночім 
питанні. Але хоч і які скромні були задачі сеї жіночої роботи, вони будили 
недовір’я і страх серед загального тодішнього перестраху перед поступовими 
ідеями, що пробивали собі дорогу в суспільність. Станіславівське товариство 
не пішло, і на поч. 1888 р. сама Кобринська, зазнавши багато прикростей 
в сім товаристві, виступила з нього, коли товаришки призначені на книжки 
гроші повернули на закупно чаші для єп[ископа] Пелеша.

Наталія Кобринська

Се розчарування, одначе, не відібрало енергії у п. Кобринської; вона 
не покидає роботи коло піддвигнення жіноцтва дорогою літератури й органі-
зації. 1887 р. видає вона разом з п. Косачевою* жіночий альманах “Перший 
вінок”, зложений із самих жіночих праць — публіцистичних і белетрис-
тичних. По тім пішли три випуски “Нашої долі”, що вийшли в р. 1893, 
1895 і 1896, заходом уже самої п. Кобринської, з таким же белетристич-
но-публіцистичним змістом, але так, що публіцистика все більше виходила 
на перший план; сама п. Кобринська подавала тут програмові статті про 
жіночий рух, огляди його та критично-літературні статті, з особливим огля-
дом на становище жінки. В жіночім руху її інтересує боротьба за політичні 
права, а особливо — економічна самостійність; сю остатню уважає вона 

НАТАЛІЯ КОБРИНСЬКА

Наталія Кобринська, — безперечно, одна з визначніших та інтересніших 
фігур в нашім письменстві та взагалі культурнім житті. Розпочата сього 
року “Українсько-руською видавничою спілкою” збірка її писань1 дасть 
спромогу нашій публіці оглянути в цілості її літературний доробок та ближче 
познайомитися з її літературною фізіономією, а заразом дає нагоду схарак-
теризувати її літературну діяльність на сторонах нашої часописі.

Її біографія була вже широко оповіджена пок[ійним] проф[есором] 
Огоновським на підставі автобіографічних записок авторки2, тож я тут 
пригадаю тільки дещо, що кидає світло на її літературну діяльність, головно 
з огляду на тих наших читачів, що згаданої біографії Огоновського не можуть 
мати в руках. 

Н.Кобринська родилася 1855 р. в родині Озаркевичів, дуже визначній 
у культурнім житті Галичини сього століття*. Свої молодечі роки прожила 
вона в глухім провінціональнім куті; освіта її була домашня — в домі її бать-
ка-священика. Дуже рано розвинулася в ній любов до читання, що зродило 
в ній певні духові й артистичні інтереси; між іншим дуже рано заінтересувало 
дівчину становище жінки в родині й суспільності. Вийшовши дуже молодо 
й дуже щасливо заміж за священика, чоловіка інтелігентного, з сильно 
розвиненою артистичною вдачею, п. Кобринська далі віддавалася читанню, 
літературним інтересам, жіночому питанню. Сі заняття могли б так і зіста-
тися в границях її особистих інтересів, в кругах теорії, але тяжка катастрофа 
вивела молоду жінку за тісні межі родинного життя: на початку 1882 р. умер 
її чоловік, вона лишилася бездітною вдовою і тяжко прибита сим нещастям, 
вернулася в дім свого батька. Подорож до Відня, де вона познайомилася 
з членами поступового укр[аїнсько]-руського товариства “Сiч”*, що тодi 
стояло в найвищій фазі свого розвою, вказала їй нові цілі діяльності. Один 
із січовиків заохотив п. Кобринську до літературної роботи, і вона під впли-
вом його спробувала своїх сил. Так явилося перше оповідання “Шуминська” 
(в новім виданні назване трохи менше щасливо “Дух часу”); при кінці 
1883 р., відчитане в “Січі” без імені авторки, воно було дуже прихильно 
оцінене січовиками, і се заохотило п. Кобринську до дальшої літературної 
праці: кілька місяців пізніше пише вона свою другу повість — “Задля кусника 
хліба”*, прийняту також з великим ентузіазмом, далі — “Судію”, “Янову”.

1 Перша книжечка сеї збірки вийшла минувшим літом як шоста книжка “Бібліотеки 
укр[аїнсько]-руської видавничої спілки” під титулом: “Дух часу”; вона містить отсі 
оповідання: “Дух часу”, “Судія”, “Виборець”, “Задля кусника хліба” (ст. 123, ціна без 
оправи 60 кр., в оправі 80 кр.); безперечно, се одна з найбільш інтересних книжечок 
у сьогорічній серії “Бібліотеки”.

2 Історія літератури руської, т. ІІІ, C. 1264–1278.
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Заразом, увійшовши ближче в радикальний рух серед тодішньої моло-
дежі, п. Кобринська починає заходи коло того, аби перевести свої гадки про 
жіночу емансипацію в життя. 1884 р. вона закладає в Станіславові жіноче 
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суспільності і в першій лінії самого жіноцтва дорогою літератури; взагалі 
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в сім товаристві, виступила з нього, коли товаришки призначені на книжки 
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тичних. По тім пішли три випуски “Нашої долі”, що вийшли в р. 1893, 
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но-публіцистичним змістом, але так, що публіцистика все більше виходила 
на перший план; сама п. Кобринська подавала тут програмові статті про 
жіночий рух, огляди його та критично-літературні статті, з особливим огля-
дом на становище жінки. В жіночім руху її інтересує боротьба за політичні 
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познайомитися з її літературною фізіономією, а заразом дає нагоду схарак-
теризувати її літературну діяльність на сторонах нашої часописі.

Її біографія була вже широко оповіджена пок[ійним] проф[есором] 
Огоновським на підставі автобіографічних записок авторки2, тож я тут 
пригадаю тільки дещо, що кидає світло на її літературну діяльність, головно 
з огляду на тих наших читачів, що згаданої біографії Огоновського не можуть 
мати в руках. 

Н.Кобринська родилася 1855 р. в родині Озаркевичів, дуже визначній 
у культурнім житті Галичини сього століття*. Свої молодечі роки прожила 
вона в глухім провінціональнім куті; освіта її була домашня — в домі її бать-
ка-священика. Дуже рано розвинулася в ній любов до читання, що зродило 
в ній певні духові й артистичні інтереси; між іншим дуже рано заінтересувало 
дівчину становище жінки в родині й суспільності. Вийшовши дуже молодо 
й дуже щасливо заміж за священика, чоловіка інтелігентного, з сильно 
розвиненою артистичною вдачею, п. Кобринська далі віддавалася читанню, 
літературним інтересам, жіночому питанню. Сі заняття могли б так і зіста-
тися в границях її особистих інтересів, в кругах теорії, але тяжка катастрофа 
вивела молоду жінку за тісні межі родинного життя: на початку 1882 р. умер 
її чоловік, вона лишилася бездітною вдовою і тяжко прибита сим нещастям, 
вернулася в дім свого батька. Подорож до Відня, де вона познайомилася 
з членами поступового укр[аїнсько]-руського товариства “Сiч”*, що тодi 
стояло в найвищій фазі свого розвою, вказала їй нові цілі діяльності. Один 
із січовиків заохотив п. Кобринську до літературної роботи, і вона під впли-
вом його спробувала своїх сил. Так явилося перше оповідання “Шуминська” 
(в новім виданні назване трохи менше щасливо “Дух часу”); при кінці 
1883 р., відчитане в “Січі” без імені авторки, воно було дуже прихильно 
оцінене січовиками, і се заохотило п. Кобринську до дальшої літературної 
праці: кілька місяців пізніше пише вона свою другу повість — “Задля кусника 
хліба”*, прийняту також з великим ентузіазмом, далі — “Судію”, “Янову”.

1 Перша книжечка сеї збірки вийшла минувшим літом як шоста книжка “Бібліотеки 
укр[аїнсько]-руської видавничої спілки” під титулом: “Дух часу”; вона містить отсі 
оповідання: “Дух часу”, “Судія”, “Виборець”, “Задля кусника хліба” (ст. 123, ціна без 
оправи 60 кр., в оправі 80 кр.); безперечно, се одна з найбільш інтересних книжечок 
у сьогорічній серії “Бібліотеки”.

2 Історія літератури руської, т. ІІІ, C. 1264–1278.
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інтуїтивному характеру далекі від агітації, як побачимо, не могли для такого 
недовір’я подати підстави. Хто не знав би такого підкладу сих відносин 
суспільності й літератури до п. Кобринської, не повірив би, що, напр., 
її оповідання “Шуминська”, котре з такою симпатією малює перед нами 
попадю з “добрих старих часів”, викликало закиди, що Кобринська в ній 
представляє “бувальщину трохи не ідіотичною”, а й неб[іжчик] Огонов-
ський у своїм огляді писань Кобринської признавав, що в сім оповіданні 
вона “заявила справжні думки радикальні”... (с. 1281). Тим пояснюється, 
що белетристичні писання п. Кобринської ставали якимсь бойовим окликом 
(до чого зовсім не надавалися), і коли викликали ентузіастичні признання 
у нечисленних її прихильників, то не найшли собі такої популярності, на яку 
давала їм право їх чисто літературна вартість*. Хоч деякі з них знаходили 
признання, популярність у ширших кругах, то все-таки загалом узявши, 
її белетристична діяльність не вийшла з якогось сектярського освітлення, 
котре їй зовсім не належить. 

Зайнята буденними, домашніми справами, відтягана своєю емансипа-
ційною діяльністю, п. Кобринська, як я сказав, не могла вповні віддатися 
літературним інтересам; до того — бувши талантом більше інтуїтивним, 
ніж рефлективним, творить вона під свіжим вражінням, а не з плану, уло-
женого в голові; тому її літературний багаж, а спеціально белетристичний, 
невеликий, а й белетристична робота не визначається якимсь правильним, 
постійним темпом.

Її белетристичні праці йдуть у такім порядку1:
При кінці 1883 р. написана “Шуминська” — надр[уковано] 1887 р., 

в “Першім вінку”; польський переклад в “Dziennik-y poznański-м”*.
1884 р. “Задля кусника хліба” — надр[уковано] 1884 р. в “Зорі”*.
1885 р. “Судія” — надр[уковано] 1887 р.*, “Перший вінок”; чеський 

переклад в часоп[исі] “Květy”.
1885 р. “Як стара Янова їхала залізницею від Коломиї до Бурштина” — 

“Зоря”, 1886, [№ 12, C. 197–200].
Коло 1889 р. “Виборець” — “Зоря”, 1891*, російський переклад 

в часоп[исі] “Русское богатство”.
1890 — “Жидівська дитина”, в сій книжці “Літ[ературно]-наук[ового] 

вістника” [с. 4–17]. 
“Ядзя і Катруся” — перший начерк зроблений в 1890 р. для польського 

альманаху “Dla głodnych”, перероблено в 1891–1892 рр. і надрук[овано] 
в “Зорі” 1893 р.*

1892 — “Перша учителька” (недруковане)*.
1892 — “Liebesahnung” (недрук[оване])*.

1 Дати написання подала мені ласкаво авторка*, але для декотрих повістей не могла 
знайти ближчої дати.

актуальним питанням жіночої справи в Галичині, натомість питання віль-
ного супружества, вільної любові і т. ін. уважає вона передчасним, поки 
жінка не здобула собі економічної самостійності, кінцем, а не початком 
емансипації жінки. В тім напрямі розвивається й її організаційна діяльність: 
1890 р. з її ініціативи галицькі русинки вносять до Державної ради петицію 
про дозвіл жінкам вступати на університети; 1891 р. вона скликає жіноче 
віче в Стрию, і звідти виходить петиція про допущення жінок на універ-
ситети та про заснування бодай одної жіночої гімназії. В “Нашій долі” 
п. К[обринська] популяризує справу спільних кухонь та охоронок (дневних 
приютів), що були б не тільки корисними для дітей, але давали б певне 
заняття й одиноким жінкам, і т. ін.

Треба признати, що сі заходи п. Кобринської коло жіночого питання 
не викликали більшого, масового руху серед галицького жіноцтва; хоч 
потреба більшого забезпечення жіноцтва відчувається дуже сильно, але 
ґрунт поки що дуже слабкий для якогось сильнішого руху. Причини того, 
як вони мені представляються, я мав нагоду вказати, рецензуючи останній 
випуск “Нашої долі”* (“Записки”, т. XVII). При слабій фабричній орга-
нізації нема підвалини для організації жіночої робітничої верстви; руська 
інтелігенція донедавна складалася з самого священства, а тут примусова рання 
женячка забезпечувала переважній масі дівчат замужество, і се ослабляло 
економічний стимул до емансипації; матеріальне ж убожество не давало 
розвинутися культурним потребам. Коли до сього додати консерватизм 
і духову заскорузлість старших поколінь (що в тім ішли за польською 
суспільністю — своєю культурною проводиркою), то не можна дивуватися, 
що заходи п. Кобринської знайшли в суспільності не тільки байдужність, 
а й глум та ворожнечу. Навіть і в тих радикальних кругах, з котрими хотіла 
йти разом п. Кобринська, її феміністичні ідеї стрічали не у всіх співчуття: 
декому вони здавалися маловажними і навіть смішними забаганками поруч 
тих загальніших справ, що стояли на дневнім порядку. Але ся діяльність 
п. Кобринської не минула безслідно й безхосенно: вона загріла численні 
одиниці з-поміж жіноцтва до інтелігентної праці, до вищої освіти, до публіч-
ної й письменської діяльності й мала безперечно свій уділ в тім загальнім 
культурнім поступі, що починається в Галичині виразно з кінцем 80-х рр.

Се заінтересування жіночою емансипацією та заходи коло неї значно 
відтягали п. Кобринську від літературної роботи, не давали сконцентруватися 
її інтересам коло чисто літературних питань. З другого боку, її емансипа-
ційна діяльність, її союз з радикальними напрямами будили недовір’я або 
й ворожнечу й до її белетристичної діяльності не тільки у тих прихильників 
добрих старих часів, для котрих п. Кобринська була одним із неспокійних 
духів, що перешкоджали їм висиплятися серед галицьких злиднів, але й у 
людей, що стояли ближче літератури, але не симпатизували з радикальними 
напрямами — хоч самі белетристичні її твори, по самому свому реальному, 

130 СТАТТІ, ВИСТУПИ, ПЕРЕДМОВИ, ЗАМІТКИ Наталія Кобринська 131



інтуїтивному характеру далекі від агітації, як побачимо, не могли для такого 
недовір’я подати підстави. Хто не знав би такого підкладу сих відносин 
суспільності й літератури до п. Кобринської, не повірив би, що, напр., 
її оповідання “Шуминська”, котре з такою симпатією малює перед нами 
попадю з “добрих старих часів”, викликало закиди, що Кобринська в ній 
представляє “бувальщину трохи не ідіотичною”, а й неб[іжчик] Огонов-
ський у своїм огляді писань Кобринської признавав, що в сім оповіданні 
вона “заявила справжні думки радикальні”... (с. 1281). Тим пояснюється, 
що белетристичні писання п. Кобринської ставали якимсь бойовим окликом 
(до чого зовсім не надавалися), і коли викликали ентузіастичні признання 
у нечисленних її прихильників, то не найшли собі такої популярності, на яку 
давала їм право їх чисто літературна вартість*. Хоч деякі з них знаходили 
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женого в голові; тому її літературний багаж, а спеціально белетристичний, 
невеликий, а й белетристична робота не визначається якимсь правильним, 
постійним темпом.
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в “Першім вінку”; польський переклад в “Dziennik-y poznański-м”*.
1884 р. “Задля кусника хліба” — надр[уковано] 1884 р. в “Зорі”*.
1885 р. “Судія” — надр[уковано] 1887 р.*, “Перший вінок”; чеський 
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знайти ближчої дати.
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1) Стремління жіночого руху [с. 3–16]. 
2) Фейлетон.
3) Відозва в справі охоронок.
Промова на ювілеї Франка* — 1898, “Л[ітературно]-н[ауковий] 

вістник”.
Промова в академії під час ювілею Котляревського* — “Діло”, 1898 

(переложена на чеську мову в “Ženský Svět”).
В нашій статті ми обговоримо ближче лише белетристичні писання 

п. Кобринської, і то тільки друковані; все інше інтересує нас лише остільки, 
оскільки може служити для пояснення белетристичної творчості авторки1.____________

Перші белетристичні писання п. Кобринської мають характер образ-
ків реального життя, з сильно зазначеним соціальним характером. Сюди 
належать із друкованих: “Шуминська”, “Задля кусника хліба”, “Судія”, 
“Стара Янова”, “Виборець”, “Жидівська дитина”, “Ядзя й Катруся”; кілька 
образків того ж характеру зісталися ненадрукованими й мають появитися 
в “Бібліотеці укр[аїнсько]-руської видавничої спілки”*.

“Шуминську” написала п. Кобринська, коли один із січовиків порадив 
їй писати “про те, що говорите, і так, як говорите”. Розмова між ними йшла 
про становище матері в родині і п. Кобринська задумала змалювати його 
в образку. Вона вибрала собі для того найпростішу й найлегшу форму — 
форму спогадів старенької руської типової попаді: старенька пані Шумин-
ська плете панчоху пополудні і в її спогадах переходять образи її родинного 
життя — зрештою, які спогади, окрім родинних, могло дати їй життя? В сім 
її житті осередком і змістом були діти — коло них оберталися надії й мрії, 
що життя чимсь нагородить усі прикрості сього тяжкого, безпросвітного 
побуту. “Будущина дітей була для неї цілим світом, одною думкою, одним 
бажанням; але тота будущина, про котру часто думала, не була для неї нічим 
загадочним і недосяжним, а противно, вона представляла собі все ясно, як ясні 
й обдумані були її плани: вона хотіла, щоби всї її сини були попами, а доньки 
попадями, та щоби всі добре та в достатках жили”. І от сі мрії її розбиває 
“дух часу”; він об’явився вже на старшій доньці, що воліла йти з любові 
за мужичого сина і чекати кілька років, поки він стане священиком, ніж 
відразу йти за жениха поповича, отже, чоловіка свого круга. Старший син, 
що ще бувши малим хлопцем, дав доказ свого незвичайного розуму, сказавши 
своїй няньці сховати шнурочок, аби мала чим зав’язати міх калачів, що дасть 
їй, як стане “ксьондзом”2, — сей син не схотів бути “ксьондзом”, а пішов 
на “цивіля”. Друга донька не схотіла вже йти за священика, а за “цивіля”, 

1 При тім я буду користати з деяких матеріалів, переданих мені авторкою, особливо 
автобіографічною запискою (недрукованою) про її писання першого періоду*.

2 В Галичині й уніатські священики часто звуться з-польська ксьондзами.

1893 — “Св. Миколай” — “Буковина”, 1899*. 
1893 — “Відьма” — “Народ”, 1894 (авторка тепер змінила назву 

на “Судільниці”)*.
1894 — “Перехитрили”.
— “Крижмо” (обидві недрук[овані])*.
1895 — “Душа”* — “Л[ітературно]-н[ауковий] вістник”, 1898.
1897 — “Рожа” — там же, 1899, [кн. 7, C. 6–17].
1898 — “Чортище” — в збірнику на ювілей д-ра Франка* “Привіт”, 

1898, під тит[улом] “Чудовище”.
1898 — “Весна”.
— “Осінь” (обидві недрук[овані])*.
1899 — “Омен” — “Буковина”, 1899, [№ 85, C. 1–2]. 
— “Блудний метеор” — там же, 1899, [№ 84, C. 2–3].
Публіцистичні й критичні писання:
“Відчит на першім загальнім зборі руських женщин у Станіславові” — 

надр[уковано] в “Дiлi”, 1884, [№ 148, 1885, № 4].
1887 р. надр[уковано] в жіночім альманаху “Перший вінок”*:
“Жіночий рух в новіших часах”.
“Руське жіноцтво в Галичинi”.
“Замужна жінка середньої верстви”.
“Про первісну ціль Товариства руських жінок у Станіславові”.
“Родина Бухгольців”, критика* — “Товариш”, 1888.
Відповідь на критику* “Жіночого альманаху” (д. Цеглинського) — 1888.
Петиція до ради державної про вступ жінкам до університету* — 

“Діло”, 1890.
Критика на повість М.Шеліґи* в альм[анаху] “Dla głodnych”, 1890. 
Відозва до всіх жінок без ріжниці народності і віри, аби лучилися 

в справі жіночій — з віча в Стрию, 1891; сю відозву не помістили ні руські, 
ні польські часописі.

Реферат на польськім жіночім вічі у Львові — “Народ”, 1892 [№ 9, 
11–12]. 

Відозва до галицького руського жіноцтва, літографована, 1892. 
В “Нашій долі” надруковано* — вип. І, 1893:
Жіноча справа в Галичині [с. 1–35].
Літературні замітки.
Промова на ювілеї Драгоманова* — в виданні Павлика “М.П.Дра-

гоманов”, 1896. 
В “Нашій долі”, [вип.] ІІ, 1895: 
1) Стремління жіночого руху [с. 3–17].
2) Рух жіночих товариств*.
3) Слівце про перший випуск “Нашої долі” [с. 97–106].
В ІІІ вип., 1896*:
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1) Стремління жіночого руху [с. 3–16]. 
2) Фейлетон.
3) Відозва в справі охоронок.
Промова на ювілеї Франка* — 1898, “Л[ітературно]-н[ауковий] 

вістник”.
Промова в академії під час ювілею Котляревського* — “Діло”, 1898 

(переложена на чеську мову в “Ženský Svět”).
В нашій статті ми обговоримо ближче лише белетристичні писання 

п. Кобринської, і то тільки друковані; все інше інтересує нас лише остільки, 
оскільки може служити для пояснення белетристичної творчості авторки1.____________

Перші белетристичні писання п. Кобринської мають характер образ-
ків реального життя, з сильно зазначеним соціальним характером. Сюди 
належать із друкованих: “Шуминська”, “Задля кусника хліба”, “Судія”, 
“Стара Янова”, “Виборець”, “Жидівська дитина”, “Ядзя й Катруся”; кілька 
образків того ж характеру зісталися ненадрукованими й мають появитися 
в “Бібліотеці укр[аїнсько]-руської видавничої спілки”*.

“Шуминську” написала п. Кобринська, коли один із січовиків порадив 
їй писати “про те, що говорите, і так, як говорите”. Розмова між ними йшла 
про становище матері в родині і п. Кобринська задумала змалювати його 
в образку. Вона вибрала собі для того найпростішу й найлегшу форму — 
форму спогадів старенької руської типової попаді: старенька пані Шумин-
ська плете панчоху пополудні і в її спогадах переходять образи її родинного 
життя — зрештою, які спогади, окрім родинних, могло дати їй життя? В сім 
її житті осередком і змістом були діти — коло них оберталися надії й мрії, 
що життя чимсь нагородить усі прикрості сього тяжкого, безпросвітного 
побуту. “Будущина дітей була для неї цілим світом, одною думкою, одним 
бажанням; але тота будущина, про котру часто думала, не була для неї нічим 
загадочним і недосяжним, а противно, вона представляла собі все ясно, як ясні 
й обдумані були її плани: вона хотіла, щоби всї її сини були попами, а доньки 
попадями, та щоби всі добре та в достатках жили”. І от сі мрії її розбиває 
“дух часу”; він об’явився вже на старшій доньці, що воліла йти з любові 
за мужичого сина і чекати кілька років, поки він стане священиком, ніж 
відразу йти за жениха поповича, отже, чоловіка свого круга. Старший син, 
що ще бувши малим хлопцем, дав доказ свого незвичайного розуму, сказавши 
своїй няньці сховати шнурочок, аби мала чим зав’язати міх калачів, що дасть 
їй, як стане “ксьондзом”2, — сей син не схотів бути “ксьондзом”, а пішов 
на “цивіля”. Друга донька не схотіла вже йти за священика, а за “цивіля”, 

1 При тім я буду користати з деяких матеріалів, переданих мені авторкою, особливо 
автобіографічною запискою (недрукованою) про її писання першого періоду*.

2 В Галичині й уніатські священики часто звуться з-польська ксьондзами.

1893 — “Св. Миколай” — “Буковина”, 1899*. 
1893 — “Відьма” — “Народ”, 1894 (авторка тепер змінила назву 

на “Судільниці”)*.
1894 — “Перехитрили”.
— “Крижмо” (обидві недрук[овані])*.
1895 — “Душа”* — “Л[ітературно]-н[ауковий] вістник”, 1898.
1897 — “Рожа” — там же, 1899, [кн. 7, C. 6–17].
1898 — “Чортище” — в збірнику на ювілей д-ра Франка* “Привіт”, 

1898, під тит[улом] “Чудовище”.
1898 — “Весна”.
— “Осінь” (обидві недрук[овані])*.
1899 — “Омен” — “Буковина”, 1899, [№ 85, C. 1–2]. 
— “Блудний метеор” — там же, 1899, [№ 84, C. 2–3].
Публіцистичні й критичні писання:
“Відчит на першім загальнім зборі руських женщин у Станіславові” — 

надр[уковано] в “Дiлi”, 1884, [№ 148, 1885, № 4].
1887 р. надр[уковано] в жіночім альманаху “Перший вінок”*:
“Жіночий рух в новіших часах”.
“Руське жіноцтво в Галичинi”.
“Замужна жінка середньої верстви”.
“Про первісну ціль Товариства руських жінок у Станіславові”.
“Родина Бухгольців”, критика* — “Товариш”, 1888.
Відповідь на критику* “Жіночого альманаху” (д. Цеглинського) — 1888.
Петиція до ради державної про вступ жінкам до університету* — 

“Діло”, 1890.
Критика на повість М.Шеліґи* в альм[анаху] “Dla głodnych”, 1890. 
Відозва до всіх жінок без ріжниці народності і віри, аби лучилися 

в справі жіночій — з віча в Стрию, 1891; сю відозву не помістили ні руські, 
ні польські часописі.

Реферат на польськім жіночім вічі у Львові — “Народ”, 1892 [№ 9, 
11–12]. 

Відозва до галицького руського жіноцтва, літографована, 1892. 
В “Нашій долі” надруковано* — вип. І, 1893:
Жіноча справа в Галичині [с. 1–35].
Літературні замітки.
Промова на ювілеї Драгоманова* — в виданні Павлика “М.П.Дра-

гоманов”, 1896. 
В “Нашій долі”, [вип.] ІІ, 1895: 
1) Стремління жіночого руху [с. 3–17].
2) Рух жіночих товариств*.
3) Слівце про перший випуск “Нашої долі” [с. 97–106].
В ІІІ вип., 1896*:
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ності. Вихідним моментом для авторки, а заразом і провідною гадкою було 
представити тяжку кривду дівчини, котру матеріальна нужда позбавляє 
найбільшого щастя — любити й бути любленою, та змушує виходити заміж 
за нелюба “задля кусника хліба”. Але авторка дала більше — вона змалювала 
пониження, в якім взагалі поневіряються найліпші почуття зарівно у жінок, 
як і у чоловіків під впливом нужди, економічної залежності. Се справдешня 
студія галицької нужди, яка панувала в галицькій “бувальщині” й панує досі. 
Д[окто]р Франко під безпосереднім вражінням [від] сього оповідання наз-
вав його “штукою, якої досі не видала галицька література” (Огоновський, 
C. 1290)*; оповідання дійсно при своїй безпретензіональності робить глибоке 
вражіння, і не диво, що галицькі попадянки читали сю повість з слізьми, і вона 
взагалі серед жіноцтва мала незвичайний успіх.

Священик умирає, полишаючи зовсім незабезпеченою велику родину. 
Приходиться кинути приходство і знайти собі якесь пристановище. В своїх 
оправданих претензіях на ріжні відшкодування родина стрічається з неохотою 
та й ворожнечою громади. Всі сили й засоби вкладаються в те, аби довести 
до пуття синів, доньки зістаються зовсім на Божу ласку — без освіти, без 
усякої забезпеки. Одна вмирає серед надмірної праці, друга — Галя виростає 
безпосажною панною. Одинокий вихід — зловити десь жениха на принаду 
своєї краси. Але звичайний галицький жених — укінчений богослов, сам 
голий, шукає за жінкою бодай трошки гроша, щоб сплатити довги і розпочати 
чимсь господарство; перед сим примовкають звичайно всякі симпатії. Зна-
ходиться жених, котрому подобається й Галя, але все розбивається на тім, 
що йому треба бодай 600 ґульд[енів], а тих грошей не може йому зібрати 
Галина родина. Зістається перспектива — або зістатися “старою панною”, 
або вийти за учителя, що її любить і лицяється від довшого часу, — але він 
не подобається Галі та й вийти за нього — се значить розпочати наново 
бідацьке життя1. Помочі нізвідки; брати, на котрих все ложилося, мають 
свою родину, свою біду. Навколо все зайнято своїми матримоніальними 
клопотами, і гарна дівчина, що може завертати голови, а не має посагу, — 
немилий гість. І от нарешті Галя не бачить іншого виходу, як іти за учителя, 
“задля кусника хліба”, в самім тіснім значінні того слова.

Оповідання збудовано незвичайно просто, нема в нім якоїсь кульмінаці-
йної точки, якоїсь інтриги, воно тече рівно й навіть потроха монотонно, але 
глибока правда, жизненність оповідання надає йому інтерес. Незвичайно 
важно, що при тім авторка знову ніде не допустила ідеалізації ані сенти-
менталізму; її Галя — зовсім звичайна дівчина, що не криється зі своєю 
задачею — знайти жениха, не вилазить на п’єдестал гордої пихи для життя, 
не цурається певної, щоправда, досить безневинної кокетерії. Пок[ійного] 
Огоновського, власне, вразив сей брак всякої ідеалізації: “Характеристика 

1 Матеріальне становище галицьких народних учителів дуже лихе.

і пропадала за книжками. Наймолодший син пішов “на права”, та страхав 
батьків розмовами з товаришами про “нарід, рівність, свободу” і такі інші 
страхи. Нарешті внучка — сирітка, що лишилася від старшої доньки останньою 
потіхою старої попаді, оголомшила її одного красного дня заявою, що вона 
хотіла б учитися, аби мати власний хліб і бути учителькою!..

Критик сього оповідання проф. Цеглинський*, як я вже згадував, 
закинув був п. Кобринській, що в її оповіданні прояви “духу часу” занадто 
мало мають позитивного, занадто слабкі, а тим часом супроти нього старше 
покоління представлене “трохи не ідіотичним” — авторка не має симпатії 
до “бувальщини”, котру б повинна мати. Таке становище критики було 
чистим непорозумінням: весь букет сього оповідання і лежить в тім, що такі 
про око незначні зміни, мінімальні прояви бажання зійти з утертих стежок, 
вийти з віками законсервованих поглядів сим поглядам здавалися чимсь 
незвичайним, революційним... Скільки я встиг познайомитись з галицьким 
життям, сі старосвітські погляди, сі добрі старі часи змальовані авторкою 
незвичайно вірно; зрештою, — правдою дише з самого оповідання, з сих 
незвичайно характерних деталів, розкиданих по дорозі, при тім — змальовані 
з незвичайним теплом, з незвичайною симпатією до сеї самої “бувальщини”, 
а заразом без усякої ідеалізації, без усяких сентиментальних зітхань по добрих 
старих часах. Вирісши сама в попівській родині, в попівських кругах, бувши 
сама попадянкою “з діда-прадіда”, п. Кобринська занадто добре знала 
сю бувальщину, щоб виступити против неї суворим суддею, хоч сама вона 
стояла по стороні тих молодих, того “духа часу”. І се, власне, дало їй спромогу 
знайти відповідний Standpunkt [вихідний момент] для свого рисунка. На сю 
стареньку попадю, повну любові й пожертвування, що ціле життя жила для 
своїх дітей, що навіть їх новаторським змаганням у своїй доброті не могла 
стати в активній опозиції, було б смішно кидатися з гострими інвективами. 
Легкий гумор, з котрим авторка описує старе життя, й те тепло, що оповиває 
ціле її оповідання, надають йому особливий чар і красу. Скомпоноване воно 
теж дуже гарно: вибравши форму рефлексій, авторка не могла заглублятися 
в фабулу і дійсно вміла перейти цілу історію легкими штрихами, малюючи 
цілу ситуацію одною сценкою, характеризуючи зручно змальованим дета-
лем; подекуди воно виходить навіть залегко (напр., історія другої доньки 
тільки розпочата й недокінчена), але завдяки сьому композиція видержана 
від початку до кінця. Перше оповідання п. Кобринської лишилося одним 
із найліпших як щодо змісту, так і артистичного викінчення.

Оповідання “Задля кусника хліба” служить продовженням і доповненням 
“Пані Шуминської”, розробляючи далі тему про становище жінки (женщини) 
в тім попівськім стані — “найкращім” в поглядах п. Шуминської й усіх при-
хильників добрих старих часів. Коли в першім оповіданні воно виступило 
оповите легким гумором і теплом ремінісценцій, у сім другім п. Кобринська 
розвинула його в цілій неприкрашеній наготі, в усій страшній немилосерд-
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ності. Вихідним моментом для авторки, а заразом і провідною гадкою було 
представити тяжку кривду дівчини, котру матеріальна нужда позбавляє 
найбільшого щастя — любити й бути любленою, та змушує виходити заміж 
за нелюба “задля кусника хліба”. Але авторка дала більше — вона змалювала 
пониження, в якім взагалі поневіряються найліпші почуття зарівно у жінок, 
як і у чоловіків під впливом нужди, економічної залежності. Се справдешня 
студія галицької нужди, яка панувала в галицькій “бувальщині” й панує досі. 
Д[окто]р Франко під безпосереднім вражінням [від] сього оповідання наз-
вав його “штукою, якої досі не видала галицька література” (Огоновський, 
C. 1290)*; оповідання дійсно при своїй безпретензіональності робить глибоке 
вражіння, і не диво, що галицькі попадянки читали сю повість з слізьми, і вона 
взагалі серед жіноцтва мала незвичайний успіх.

Священик умирає, полишаючи зовсім незабезпеченою велику родину. 
Приходиться кинути приходство і знайти собі якесь пристановище. В своїх 
оправданих претензіях на ріжні відшкодування родина стрічається з неохотою 
та й ворожнечою громади. Всі сили й засоби вкладаються в те, аби довести 
до пуття синів, доньки зістаються зовсім на Божу ласку — без освіти, без 
усякої забезпеки. Одна вмирає серед надмірної праці, друга — Галя виростає 
безпосажною панною. Одинокий вихід — зловити десь жениха на принаду 
своєї краси. Але звичайний галицький жених — укінчений богослов, сам 
голий, шукає за жінкою бодай трошки гроша, щоб сплатити довги і розпочати 
чимсь господарство; перед сим примовкають звичайно всякі симпатії. Зна-
ходиться жених, котрому подобається й Галя, але все розбивається на тім, 
що йому треба бодай 600 ґульд[енів], а тих грошей не може йому зібрати 
Галина родина. Зістається перспектива — або зістатися “старою панною”, 
або вийти за учителя, що її любить і лицяється від довшого часу, — але він 
не подобається Галі та й вийти за нього — се значить розпочати наново 
бідацьке життя1. Помочі нізвідки; брати, на котрих все ложилося, мають 
свою родину, свою біду. Навколо все зайнято своїми матримоніальними 
клопотами, і гарна дівчина, що може завертати голови, а не має посагу, — 
немилий гість. І от нарешті Галя не бачить іншого виходу, як іти за учителя, 
“задля кусника хліба”, в самім тіснім значінні того слова.

Оповідання збудовано незвичайно просто, нема в нім якоїсь кульмінаці-
йної точки, якоїсь інтриги, воно тече рівно й навіть потроха монотонно, але 
глибока правда, жизненність оповідання надає йому інтерес. Незвичайно 
важно, що при тім авторка знову ніде не допустила ідеалізації ані сенти-
менталізму; її Галя — зовсім звичайна дівчина, що не криється зі своєю 
задачею — знайти жениха, не вилазить на п’єдестал гордої пихи для життя, 
не цурається певної, щоправда, досить безневинної кокетерії. Пок[ійного] 
Огоновського, власне, вразив сей брак всякої ідеалізації: “Характеристика 

1 Матеріальне становище галицьких народних учителів дуже лихе.

і пропадала за книжками. Наймолодший син пішов “на права”, та страхав 
батьків розмовами з товаришами про “нарід, рівність, свободу” і такі інші 
страхи. Нарешті внучка — сирітка, що лишилася від старшої доньки останньою 
потіхою старої попаді, оголомшила її одного красного дня заявою, що вона 
хотіла б учитися, аби мати власний хліб і бути учителькою!..

Критик сього оповідання проф. Цеглинський*, як я вже згадував, 
закинув був п. Кобринській, що в її оповіданні прояви “духу часу” занадто 
мало мають позитивного, занадто слабкі, а тим часом супроти нього старше 
покоління представлене “трохи не ідіотичним” — авторка не має симпатії 
до “бувальщини”, котру б повинна мати. Таке становище критики було 
чистим непорозумінням: весь букет сього оповідання і лежить в тім, що такі 
про око незначні зміни, мінімальні прояви бажання зійти з утертих стежок, 
вийти з віками законсервованих поглядів сим поглядам здавалися чимсь 
незвичайним, революційним... Скільки я встиг познайомитись з галицьким 
життям, сі старосвітські погляди, сі добрі старі часи змальовані авторкою 
незвичайно вірно; зрештою, — правдою дише з самого оповідання, з сих 
незвичайно характерних деталів, розкиданих по дорозі, при тім — змальовані 
з незвичайним теплом, з незвичайною симпатією до сеї самої “бувальщини”, 
а заразом без усякої ідеалізації, без усяких сентиментальних зітхань по добрих 
старих часах. Вирісши сама в попівській родині, в попівських кругах, бувши 
сама попадянкою “з діда-прадіда”, п. Кобринська занадто добре знала 
сю бувальщину, щоб виступити против неї суворим суддею, хоч сама вона 
стояла по стороні тих молодих, того “духа часу”. І се, власне, дало їй спромогу 
знайти відповідний Standpunkt [вихідний момент] для свого рисунка. На сю 
стареньку попадю, повну любові й пожертвування, що ціле життя жила для 
своїх дітей, що навіть їх новаторським змаганням у своїй доброті не могла 
стати в активній опозиції, було б смішно кидатися з гострими інвективами. 
Легкий гумор, з котрим авторка описує старе життя, й те тепло, що оповиває 
ціле її оповідання, надають йому особливий чар і красу. Скомпоноване воно 
теж дуже гарно: вибравши форму рефлексій, авторка не могла заглублятися 
в фабулу і дійсно вміла перейти цілу історію легкими штрихами, малюючи 
цілу ситуацію одною сценкою, характеризуючи зручно змальованим дета-
лем; подекуди воно виходить навіть залегко (напр., історія другої доньки 
тільки розпочата й недокінчена), але завдяки сьому композиція видержана 
від початку до кінця. Перше оповідання п. Кобринської лишилося одним 
із найліпших як щодо змісту, так і артистичного викінчення.

Оповідання “Задля кусника хліба” служить продовженням і доповненням 
“Пані Шуминської”, розробляючи далі тему про становище жінки (женщини) 
в тім попівськім стані — “найкращім” в поглядах п. Шуминської й усіх при-
хильників добрих старих часів. Коли в першім оповіданні воно виступило 
оповите легким гумором і теплом ремінісценцій, у сім другім п. Кобринська 
розвинула його в цілій неприкрашеній наготі, в усій страшній немилосерд-
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оповідання вийшло слабше від двох попередніх; я принаймні мушу його 
поставити значно нижче.

В автобіографічних записках авторка оповідає, що поводом до написання 
сього оповідання був такий конкретний факт: в кружку знайомих авторки 
нападали на одного судію, чоловіка не безгрішного, але здібного і, на її погляд, 
багато вартнішого, ніж ті, що нападали на нього; вона пробувала боронити 
його, але стрітила сміх, докори; роздразнена тим, вона списала свої гадки на сю 
тему, і так з’явилося оповідання. Форма його подібна до “Шуминської”, — 
зрештою, теми обидвох оповідань з’явилися у авторки подібно. Старий судія 
сидить одиноко перед огнем, і перед ним переходять спогади його життя. Був 
він колись запаленим русином, ідейним молодиком, з ідеальними замірами 
й вимогами від життя. Але він пішов у судову службу, оженився, пішли діти; 
хотів бути чесним, не кривдити бідних, то ж не мав ласки у багатих і сильних; 
його полишали при авансах; платні не ставало на життя, довги зростали; жінка, 
журячися долею дітей, не годилася з чесністю чоловіка; недостатки й журба 
підривали її здоров’я. І от прийшов час, коли чесність судії не витримала 
перед дилемою: спроневіритись, але вирвати жінку з пащеки смерті, піславши 
на курацію, або зістатися чесним — і безсильним свідком смерті своєї жінки, 
котрій він не зміг дати щастя-долі, — і він пошахрував одну сиротинську 
справу. І от судія сидить і міркує, як то він “колись гордий противник всякої 
кривди — тепер низько клонив перед нею голову; сміло стоячий під прапором 
ідей — тепер відцурався їх, бо вони вводили його в супереку з обставинами 
доби; защитник бідних — жив їх кривдою. Жаль стиснув його серце, бо чув, 
що коли б йому й вернулися молоді літа з давніми бажаннями й любов’ю 
до всього, що велике й красне, а він мусив би переходити ті самі дороги життя, 
то жив би, як жив, — і зістав би тим самим, чим є тепер”...

Отже, спогади й рефлексії, як у “Шуминській”. Але там сі спогади були 
заповнені прекрасно вивершеними образками, в “Судії” переважає сухе 
оповідання, декламація, а й образи, вплетені в них, зроблені сухо, так само 
й ті візії, які переходять перед очима судії. Оповідання через те випало мало 
інтересне, вимагає напруження уваги, тим більше, що написане не досить 
прозоро; признаюсь, що декотрі його частини при першім читанні зісталися 
для мене неясними (напр., в розділі: “Життя поплило...” я не міг спочатку 
зрозуміти, про кого говориться — чи про судію, чи про його приятеля). 
Полишилася неясною дуже важна для оцінки характеру героя обставина: 
чи його проступок в тій сиротинській справі зістався одиноким, чи був тільки 
першим в ряді подібних. З протиставлення судії і його приятеля читач ледве 
чи набере вражіння, що судія був значно ліпший від того приятеля, як того 
хоче авторка; ради того приятеля против женячки зовсім не були такі огидні, 
як то собі міркує судія, а з ним, мабуть, і авторка. Переконання судії, що він 
і наново розпочавши життя, однаково зробив би те саме свинство, може свід-
чити тільки некористно — про ослаблення його етичної вразливості, бо такого 

Галі не може вважатися вдоволяючою”, — писав він. «Вже ж не може нам 
подобатися вдача дівчини, у котрої “кокетство було тяжким трудом, тяж-
кою боротьбою о існування”1. Она гордує добрягою Антоном2 задля того, 
що він їй не рівня, а між тим жалує она, що мати не перебрала її за просту 
дівчину, що не посилала її в поле й на танець»... На мій погляд, власне се було 
заслугою авторки, що вона жадала для Галі співчуття від читача не в ім’я 
її якихось надзвичайних чеснот, а в ім’я того, що вона людина й має люд-
ські вимоги. Я бачив би маленьку хибу в тім, що авторка, оповідаючи про 
рішення Галі вийти за учителя, кладе головний натиск на те, що се шлюб без 
любові і каже Галі пригадувати образ щасливого шлюбу, що колись вразив 
її на виставі (з автобіографічних записок п. Кобринської знаю, що такий 
власне образ піддав їй тему сього оповідання); сі рефлексії приходять тут 
запізно. Скільки я розумію оповідання, для Галі справа замужества давно 
вже зійшла на чисто матеріальний ґрунт: оповідаючи перед тим, чому Галя 
не хотіла йти за учителя, авторка підносить головно економічний мотив: 
для Галі, мовляв, се значило “не зазнати вже ніколи поліпшення матері-
альних обставин”... Оповідаючи про сватання до Галі богослова, що не міг 
женитися через тих 600 ґульд[енів], авторка знов ані словом не натякає, 
що Галя охотилася йти за нього з любов і. Тому то її рефлексії при виході 
за учителя про брак любові здаються мені на сім місці припізненими.

Можна б ще закинути, що подекуди авторка вкладає Галі в уста свої власні 
гадки; напр., діставши лист від богослова з повідомленням, що він не може 
женитися з нею, Галя думає: “Говорить, що не міг би дивитися на любу людину, 
котрої долі не може забезпечити відповідно, а лишає тоту людину саму собі — 
най пропадає! О висока логіка мужчини, до котрої не може піднятися жіночий 
розум”!.. Думаю, авторка признасть мені, що сими словами не могла думати Галя.

В першім виданні авторка дала була при кінці моральну науку того 
оповідання на тему потреби вищої освіти для жінок з економічного стано-
вища; в новім виданні* ся наука опущена, й добре: вона остільки виразно 
висловлена цілим образом, намальованим авторкою, що не було потреби 
її підписувати.

Дрібні замітки, які я підніс отсе, не перешкоджають мені признати 
се оповідання, з огляду на його високу реальність і жизненність, багатство 
змісту й знову — відповідне освітлення рисунка, за одно з найліпших між 
писаннями п. Кобринської і за визначний утвір нашої літератури взагалі.

В сих двох оповіданнях п. Кобринська оберталася в рамах попівського 
життя, так добре їй звісного. В оповіданні “Судія” ввійшла вона в круги 
менше їй звісні — в життя урядничої верстви. Мусила писати не тільки 
з обсервації, але доробляти комбінацією, і се було, думаю, причиною, що се 

1 Слова повісті.
2 Учителем.
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оповідання вийшло слабше від двох попередніх; я принаймні мушу його 
поставити значно нижче.

В автобіографічних записках авторка оповідає, що поводом до написання 
сього оповідання був такий конкретний факт: в кружку знайомих авторки 
нападали на одного судію, чоловіка не безгрішного, але здібного і, на її погляд, 
багато вартнішого, ніж ті, що нападали на нього; вона пробувала боронити 
його, але стрітила сміх, докори; роздразнена тим, вона списала свої гадки на сю 
тему, і так з’явилося оповідання. Форма його подібна до “Шуминської”, — 
зрештою, теми обидвох оповідань з’явилися у авторки подібно. Старий судія 
сидить одиноко перед огнем, і перед ним переходять спогади його життя. Був 
він колись запаленим русином, ідейним молодиком, з ідеальними замірами 
й вимогами від життя. Але він пішов у судову службу, оженився, пішли діти; 
хотів бути чесним, не кривдити бідних, то ж не мав ласки у багатих і сильних; 
його полишали при авансах; платні не ставало на життя, довги зростали; жінка, 
журячися долею дітей, не годилася з чесністю чоловіка; недостатки й журба 
підривали її здоров’я. І от прийшов час, коли чесність судії не витримала 
перед дилемою: спроневіритись, але вирвати жінку з пащеки смерті, піславши 
на курацію, або зістатися чесним — і безсильним свідком смерті своєї жінки, 
котрій він не зміг дати щастя-долі, — і він пошахрував одну сиротинську 
справу. І от судія сидить і міркує, як то він “колись гордий противник всякої 
кривди — тепер низько клонив перед нею голову; сміло стоячий під прапором 
ідей — тепер відцурався їх, бо вони вводили його в супереку з обставинами 
доби; защитник бідних — жив їх кривдою. Жаль стиснув його серце, бо чув, 
що коли б йому й вернулися молоді літа з давніми бажаннями й любов’ю 
до всього, що велике й красне, а він мусив би переходити ті самі дороги життя, 
то жив би, як жив, — і зістав би тим самим, чим є тепер”...

Отже, спогади й рефлексії, як у “Шуминській”. Але там сі спогади були 
заповнені прекрасно вивершеними образками, в “Судії” переважає сухе 
оповідання, декламація, а й образи, вплетені в них, зроблені сухо, так само 
й ті візії, які переходять перед очима судії. Оповідання через те випало мало 
інтересне, вимагає напруження уваги, тим більше, що написане не досить 
прозоро; признаюсь, що декотрі його частини при першім читанні зісталися 
для мене неясними (напр., в розділі: “Життя поплило...” я не міг спочатку 
зрозуміти, про кого говориться — чи про судію, чи про його приятеля). 
Полишилася неясною дуже важна для оцінки характеру героя обставина: 
чи його проступок в тій сиротинській справі зістався одиноким, чи був тільки 
першим в ряді подібних. З протиставлення судії і його приятеля читач ледве 
чи набере вражіння, що судія був значно ліпший від того приятеля, як того 
хоче авторка; ради того приятеля против женячки зовсім не були такі огидні, 
як то собі міркує судія, а з ним, мабуть, і авторка. Переконання судії, що він 
і наново розпочавши життя, однаково зробив би те саме свинство, може свід-
чити тільки некористно — про ослаблення його етичної вразливості, бо такого 

Галі не може вважатися вдоволяючою”, — писав він. «Вже ж не може нам 
подобатися вдача дівчини, у котрої “кокетство було тяжким трудом, тяж-
кою боротьбою о існування”1. Она гордує добрягою Антоном2 задля того, 
що він їй не рівня, а між тим жалує она, що мати не перебрала її за просту 
дівчину, що не посилала її в поле й на танець»... На мій погляд, власне се було 
заслугою авторки, що вона жадала для Галі співчуття від читача не в ім’я 
її якихось надзвичайних чеснот, а в ім’я того, що вона людина й має люд-
ські вимоги. Я бачив би маленьку хибу в тім, що авторка, оповідаючи про 
рішення Галі вийти за учителя, кладе головний натиск на те, що се шлюб без 
любові і каже Галі пригадувати образ щасливого шлюбу, що колись вразив 
її на виставі (з автобіографічних записок п. Кобринської знаю, що такий 
власне образ піддав їй тему сього оповідання); сі рефлексії приходять тут 
запізно. Скільки я розумію оповідання, для Галі справа замужества давно 
вже зійшла на чисто матеріальний ґрунт: оповідаючи перед тим, чому Галя 
не хотіла йти за учителя, авторка підносить головно економічний мотив: 
для Галі, мовляв, се значило “не зазнати вже ніколи поліпшення матері-
альних обставин”... Оповідаючи про сватання до Галі богослова, що не міг 
женитися через тих 600 ґульд[енів], авторка знов ані словом не натякає, 
що Галя охотилася йти за нього з любов і. Тому то її рефлексії при виході 
за учителя про брак любові здаються мені на сім місці припізненими.

Можна б ще закинути, що подекуди авторка вкладає Галі в уста свої власні 
гадки; напр., діставши лист від богослова з повідомленням, що він не може 
женитися з нею, Галя думає: “Говорить, що не міг би дивитися на любу людину, 
котрої долі не може забезпечити відповідно, а лишає тоту людину саму собі — 
най пропадає! О висока логіка мужчини, до котрої не може піднятися жіночий 
розум”!.. Думаю, авторка признасть мені, що сими словами не могла думати Галя.

В першім виданні авторка дала була при кінці моральну науку того 
оповідання на тему потреби вищої освіти для жінок з економічного стано-
вища; в новім виданні* ся наука опущена, й добре: вона остільки виразно 
висловлена цілим образом, намальованим авторкою, що не було потреби 
її підписувати.

Дрібні замітки, які я підніс отсе, не перешкоджають мені признати 
се оповідання, з огляду на його високу реальність і жизненність, багатство 
змісту й знову — відповідне освітлення рисунка, за одно з найліпших між 
писаннями п. Кобринської і за визначний утвір нашої літератури взагалі.

В сих двох оповіданнях п. Кобринська оберталася в рамах попівського 
життя, так добре їй звісного. В оповіданні “Судія” ввійшла вона в круги 
менше їй звісні — в життя урядничої верстви. Мусила писати не тільки 
з обсервації, але доробляти комбінацією, і се було, думаю, причиною, що се 

1 Слова повісті.
2 Учителем.
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блена артистично. Я рішучо вважаю сей образок за найліпший з написаного 
п. Кобринською, а заразом — одним із шедеврів нашого письменства.

“Ядзя і Катруся” — се найбільша повість п. Кобринської. Вона містить 
дві паралельні історії двох дівчат з одного села: панської дитини Ядзі (Ядвіґи) 
й селянської — Катрусі; зв’язані вони тим, що Катрусина мама була нянь-
кою маленької панночки, а сама вона пізніше була її товаришкою, з дуже 
сумним закінченням сеї ролі — карою на тілі, а потім предметом панської 
філантропії Ядзі. Історія панни обертається коло того, що вона виростає 
з одинокою метою й призначенням у житті — вийти заміж, сохне і в’яне, 
не можучи діждатися “відповідної партії”, бо має малий посаг, забиває 
час у філантропійних розривках, та нарешті виходить за браком ліпшого 
за якогось збомбардованого панича — посесорика; се випещена дитина, 
пасивний, замкнений в собі характер. Катруся виростає сиротою в наймах 
й стає веселою, резолютною дівчиною, ходить на заробітки на тютюн 
до Буковини, де викликає фурори серед тютюнної публіки, але вміє при 
тім оборонити себе; подружившись з закоханим в ній бідним парубком, 
стає трудящою ґаздинею, але смерть чоловіка підриває її плани, й вона, 
роздавши дітей між люди, пускається знову на заробітки.

Авторка хотіла, як видко, дати два контрасти: оскільки життя панни 
пройшло безбарвно, порожньо, остільки багате рухом, життям, горем 
і радістю, боротьбою життя селянки; оскільки пасивна і бездарна панна, 
остільки самостійна селянка, що ні на кого не числить і сама собі радить. 
Друге — се відносини панського двора і села — глибока провалина, брак 
всякого обопільного розуміння, що лежить між ними. Але в повісті двір і село 
стикаються досить рідко, і кожда з сих історій розвивається самостійно. Сей 
слабий зв’язок двох паралельних історій я уважав би за головну хибу ком-
позиції; є деякі й дрібніші, — напр., подорож жида-фактора за робітниками 
до села, сама по собі гарненька, тут безпотрібно перериває оповідання і в 
інтересах композиції мусила б бути опущена; кінець якийсь не вироблений, 
наче урваний. Друге — що з двох історій панська випала трохи блідо: хоч 
описана вона з знанням і вірністю, але се така вже досить оклепана історія, 
що авторка не багато могла сказати нового; особливо тратить вона в порів-
нянні з колоритним, сильним оповіданням про Катрусю; авторка показала 
й тут прекрасне знання сільського життя і дала загальний прекрасний образ 
його, не кажучи про поодинокі ефектовні образки подорожі на заробітки, 
життя тютюнників і т. ін. ____________

1892–1893 рр. принесли перелом у белетристичній творчості п. Кобрин-
ської; її починають менше інтересувати теми суспільного життя, натомість 
притягає до себе сфера фантазії та тих невиразних душевних почувань, 
що з’являються у чоловіка на границі життя реального, сенсуального і світу 
віри й фантазії. Так появляються її казки на фантастичні теми народних 

фаталізму ніяк не можна признати в дійсності. Взагалі ся тема, гуманна сама 
в собі, в галицьких обставинах, при звісній поблажливості і властей, і міродайної 
суспільності для службових надужить, здається мені нещасливо вибраною. 
Через те все я зачисляю “Судію” до слабших праць п. Кобринської.

“Як стара Янова їхала залізницею” — се записане з уст старої маломі-
щанки оповідання про пригоди в її подорожі до сина, з вступною заміткою 
авторки. Оповідання представляє темноту й безрадність такої міщанки 
з глухого кута супроти нової цивілізації, але нічого особливо характерного 
в собі не має, дуже примітивне і взагалі маловартне. Противно, маленьке 
оповідання “Жидівська дитина”, що подаємо в сій книжці, визначається 
характерністю, прекрасною обсервацією жидівського життя й легким, 
симпатичним гумором.

В “Виборці” й “Ядзі й Катрусі” п. Кобринська глибоко входить в життя 
селянське, як в перших своїх оповіданнях в життя галицької інтелігенції.

В “Виборці” вона дає образ розбудження політичної свідомості в душі 
сучасного галицького селянина. Вона виводить звичайного селянина, без 
освіти, що політикою ніколи не інтересувався; заінтересований агітацією свя-
щеника, він іде з цікавості на правибори, несподівано попадає на виборця*, 
бо люди вибирали кандидатів з-поміж себе на жеребки — сірничками1; 
вибраний так несподівано, він стає предметом запобігань для обох сільських 
партій — руської, репрезентованої священиком, і польської, репрезентованої 
війтом; йому дають навіть десятку за голос від кандидата поляка; але він 
не може зорієнтуватися й не хоче піддатися ані тим, ані сим. Аж в день 
виборів виборчий рух зачіпає його темперамент, він іде за русинами, кидає 
прилюдно дану йому десятку й стає героєм дня; його ім’я іде в газети.

“Та не лиш його ім’я виринуло з тихого закутка, але в його душі зайшла 
також зміна: він ніби прочув, провидів. Він пізнав, що та земля, по котрій він 
ходить... ті зелені ниви, гори, долини — одна велика Руська земля, а він її пра-
вий властитель, корінний ґазда, він мав про неї дбати, упоминатися о її права!”

Але серед сеї повені гадок, що налинули несподівано на нього, серед 
сих прищіплених йому останніми подіями свіжих національних переконань 
підіймається його питоменний мужицький скептицизм — чи той „пан 
зі Львова”, котрого він вибирав, обітре кривавий піт з мужицького чола?

“Не знаю!” — відповідає він собі в роздумі.
Скомплікований психологічний процес в душі селянина відчутий вірно, 

переведений прегарно; образки сільського життя під час виборів змальовані 
теж прекрасно; знову вдаряє вірний тон — брак усякої ідеалізації, всяких 
котурнів в такій власне спокусливій для всякої ідеалізації і котурновання 
сфері, як національна боротьба. Цілість скомпонована дуже зручно, обро-

1 В автобіографічних записках своїх п. Кобринська каже, що якраз ся сцена виборів 
сірниками, оповіджена їй, піддала їй першу гадку сього оповідання.
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блена артистично. Я рішучо вважаю сей образок за найліпший з написаного 
п. Кобринською, а заразом — одним із шедеврів нашого письменства.

“Ядзя і Катруся” — се найбільша повість п. Кобринської. Вона містить 
дві паралельні історії двох дівчат з одного села: панської дитини Ядзі (Ядвіґи) 
й селянської — Катрусі; зв’язані вони тим, що Катрусина мама була нянь-
кою маленької панночки, а сама вона пізніше була її товаришкою, з дуже 
сумним закінченням сеї ролі — карою на тілі, а потім предметом панської 
філантропії Ядзі. Історія панни обертається коло того, що вона виростає 
з одинокою метою й призначенням у житті — вийти заміж, сохне і в’яне, 
не можучи діждатися “відповідної партії”, бо має малий посаг, забиває 
час у філантропійних розривках, та нарешті виходить за браком ліпшого 
за якогось збомбардованого панича — посесорика; се випещена дитина, 
пасивний, замкнений в собі характер. Катруся виростає сиротою в наймах 
й стає веселою, резолютною дівчиною, ходить на заробітки на тютюн 
до Буковини, де викликає фурори серед тютюнної публіки, але вміє при 
тім оборонити себе; подружившись з закоханим в ній бідним парубком, 
стає трудящою ґаздинею, але смерть чоловіка підриває її плани, й вона, 
роздавши дітей між люди, пускається знову на заробітки.

Авторка хотіла, як видко, дати два контрасти: оскільки життя панни 
пройшло безбарвно, порожньо, остільки багате рухом, життям, горем 
і радістю, боротьбою життя селянки; оскільки пасивна і бездарна панна, 
остільки самостійна селянка, що ні на кого не числить і сама собі радить. 
Друге — се відносини панського двора і села — глибока провалина, брак 
всякого обопільного розуміння, що лежить між ними. Але в повісті двір і село 
стикаються досить рідко, і кожда з сих історій розвивається самостійно. Сей 
слабий зв’язок двох паралельних історій я уважав би за головну хибу ком-
позиції; є деякі й дрібніші, — напр., подорож жида-фактора за робітниками 
до села, сама по собі гарненька, тут безпотрібно перериває оповідання і в 
інтересах композиції мусила б бути опущена; кінець якийсь не вироблений, 
наче урваний. Друге — що з двох історій панська випала трохи блідо: хоч 
описана вона з знанням і вірністю, але се така вже досить оклепана історія, 
що авторка не багато могла сказати нового; особливо тратить вона в порів-
нянні з колоритним, сильним оповіданням про Катрусю; авторка показала 
й тут прекрасне знання сільського життя і дала загальний прекрасний образ 
його, не кажучи про поодинокі ефектовні образки подорожі на заробітки, 
життя тютюнників і т. ін. ____________

1892–1893 рр. принесли перелом у белетристичній творчості п. Кобрин-
ської; її починають менше інтересувати теми суспільного життя, натомість 
притягає до себе сфера фантазії та тих невиразних душевних почувань, 
що з’являються у чоловіка на границі життя реального, сенсуального і світу 
віри й фантазії. Так появляються її казки на фантастичні теми народних 

фаталізму ніяк не можна признати в дійсності. Взагалі ся тема, гуманна сама 
в собі, в галицьких обставинах, при звісній поблажливості і властей, і міродайної 
суспільності для службових надужить, здається мені нещасливо вибраною. 
Через те все я зачисляю “Судію” до слабших праць п. Кобринської.

“Як стара Янова їхала залізницею” — се записане з уст старої маломі-
щанки оповідання про пригоди в її подорожі до сина, з вступною заміткою 
авторки. Оповідання представляє темноту й безрадність такої міщанки 
з глухого кута супроти нової цивілізації, але нічого особливо характерного 
в собі не має, дуже примітивне і взагалі маловартне. Противно, маленьке 
оповідання “Жидівська дитина”, що подаємо в сій книжці, визначається 
характерністю, прекрасною обсервацією жидівського життя й легким, 
симпатичним гумором.

В “Виборці” й “Ядзі й Катрусі” п. Кобринська глибоко входить в життя 
селянське, як в перших своїх оповіданнях в життя галицької інтелігенції.

В “Виборці” вона дає образ розбудження політичної свідомості в душі 
сучасного галицького селянина. Вона виводить звичайного селянина, без 
освіти, що політикою ніколи не інтересувався; заінтересований агітацією свя-
щеника, він іде з цікавості на правибори, несподівано попадає на виборця*, 
бо люди вибирали кандидатів з-поміж себе на жеребки — сірничками1; 
вибраний так несподівано, він стає предметом запобігань для обох сільських 
партій — руської, репрезентованої священиком, і польської, репрезентованої 
війтом; йому дають навіть десятку за голос від кандидата поляка; але він 
не може зорієнтуватися й не хоче піддатися ані тим, ані сим. Аж в день 
виборів виборчий рух зачіпає його темперамент, він іде за русинами, кидає 
прилюдно дану йому десятку й стає героєм дня; його ім’я іде в газети.

“Та не лиш його ім’я виринуло з тихого закутка, але в його душі зайшла 
також зміна: він ніби прочув, провидів. Він пізнав, що та земля, по котрій він 
ходить... ті зелені ниви, гори, долини — одна велика Руська земля, а він її пра-
вий властитель, корінний ґазда, він мав про неї дбати, упоминатися о її права!”

Але серед сеї повені гадок, що налинули несподівано на нього, серед 
сих прищіплених йому останніми подіями свіжих національних переконань 
підіймається його питоменний мужицький скептицизм — чи той „пан 
зі Львова”, котрого він вибирав, обітре кривавий піт з мужицького чола?

“Не знаю!” — відповідає він собі в роздумі.
Скомплікований психологічний процес в душі селянина відчутий вірно, 

переведений прегарно; образки сільського життя під час виборів змальовані 
теж прекрасно; знову вдаряє вірний тон — брак усякої ідеалізації, всяких 
котурнів в такій власне спокусливій для всякої ідеалізації і котурновання 
сфері, як національна боротьба. Цілість скомпонована дуже зручно, обро-

1 В автобіографічних записках своїх п. Кобринська каже, що якраз ся сцена виборів 
сірниками, оповіджена їй, піддала їй першу гадку сього оповідання.

138 СТАТТІ, ВИСТУПИ, ПЕРЕДМОВИ, ЗАМІТКИ Наталія Кобринська 139



такій перерібці, щó б заступило втрачене і надало їм нову цінність — пое-
тичної закраски, чуття або якоїсь глибшої провідної ідеї, переведеної в такім 
переказі; артистичні прикмети, кинені подекуди гарненькі образки природи 
або інші деталі не можуть заступити того духу, що повинен оживити цілість. 
І провідна гадка виступає досить слабо. З пояснень авторки, напр., знаємо, 
що в оповіданні “Чортище” її займав народний погляд на талан; але в самій 
казці сей погляд зовсім не виступає так виразно, і читач не дістає якоїсь пев-
ної скристалізованої ідеї. В результаті, не вважаючи на певні партії, цікаві 
з етнографічного погляду, або знов гарно й артистично зроблені деталі, або 
знов партії реалістичні, казки п. Кобринської не осягають своєї мети; бракує 
їм одноцільності тону і вражіння, вийшли вони з етнографічної безпосередності, 
а не перетравилися в горні індивідуальної творчості, щоб вийти з нього зовсім 
новими, самостійними поетичними творами сучасного майстра.

Те саме сказав би я й про новіші оповідання авторки: “Душа”, “Омен”, 
“Св. Миколай”, що мають представити, щоб так сказати — подув транс-
цендента в душі чоловіка: хоч які психологічні здібності показала авторка 
там, де малювала психологію звичайних людських почуть, сі образки їй не 
вдалися, хоч і інтересні деякими щасливими обсерваціями і як сама проба — 
ввести сей мотив у нашу сучасну літературу. Перше з них описує панічний 
перестрах від смерті і з них удалося ще, може, найліпше; слабше випало 
“Омен” — про передчуття: провідна гадка лишилася неясна, самі реаліс-
тичні рамці без того спіритуалістичного змісту, що мав бути в них вложений. 
В меншій мірі, але те саме треба сказати і про “Душу”, що і в ній спіри-
туалістика пропадає серед реального рисунка. В “Св. Миколаї” досить 
інтересна реальна частина, як гарний сільський образок, але релігійні візії, 
що становлять головний зміст оповідання, віддані, по-моєму, слабо й сухо.

Реалісти не раз беруться за такі тонкі, невиразні душевні почуття 
й процеси; пригадаю хоч би Тургенєва — його “Сон”, “Тріумфальний спів 
любові” й ін. — в них, не перестаючи бути реалістом, умів він віддати дивні, 
самому автору, мабуть, неясні почуття і вражіння. Великий майстер на всякі 
психічні тонкості й абстракції реалізмом свого рисунка додавав тільки сили 
вражіння оповіданню. У авторки реальне обрамування якось відстає від тої 
психології й затемнює її, так що вражіння зовсім не осягається. Може бути, 
що той, хто пережив саме ті самі вражіння, зможе відчути їх і в оповіданні 
авторки, але ціль штуки — передати читачу вражіння автора незалежно від 
того, чи вони знайомі читачеві, чи зовсім нові, і в тім, власне, тріумф автора. 
Ся хиба тих двох оповідань особливо виразно виступає в порівнянні з іншим 
оповіданням п. Кобринської, чи поезією в прозі, — “Блудний метеор”.

Се річ написана вповні, як то кажуть, — декадентською чи символістич-
ною манерою; авторка лишає всякі реальні подробиці на боці, вона хоче тільки 
віддати вражіння й уживає для того виразів і образів остільки ж незвичайних, 
оскільки незвичайне, небуденне вражіння, й вона осягає свою мету. П’єса ся, 

переказів і психологічні образки тих спеціальних душевних почувань. Хоть 
і тут авторка не перестає бути реалісткою в рисунку, в манері, але теми 
вона, як бачимо, бере вже з-поза границь того, що ми в щоденній мові 
звемо реальним.

Казок своїх досі надрукувала п. Кобринська три: “Відьма”, “Чортище” 
і “Рожа”; дві лишилися недруковані (“Перехитрили”, “Крижма”). Про них 
в листі до мене вона пише*:

«Перше, що вражало мене в наших народних казках, то “Wahrheit und 
Dichtung” [правда і вимисел] в цілім значінні того слова. Не раз буває, 
що сама основа фантастична, а всі описі, характеристика людей вражають 
реалізмом, часом противно (але то рідкість). Одначе завсіди побіч світу 
змислового, доступного з’являється світ інший, неясний, незрозумілий, якби 
надприродний, котрий в уяві простолюдина нерозлучно в’яжеться з світом 
реальним. Хмарка, що заступає місяць, сніг, що зсувається зо стріхи, — 
то судильниці, що проповідають долю чоловіка; самітний в полі корч рожі — 
то заклята дівчина; вихор — то чорт показується чоловікові. Всюди якісь 
невидимі сили, з котрими чоловік входить у близький контакт. “З того світу 
уяви” — такий заголовок хочу дати моїм казкам. Першою з них появилася 
в друку “Відьма” (що хочу перезвати на “Судильниці”); тут застановила мене 
віра нашого народу в фаталізм, убраний в поетичну форму птахів. В “Чор-
тищі” виходить знов вельми цікавий погляд на талан, що походить від чорта 
в виді горівки. “Рожа” — то дівчина, покарана за пиху, за те, що хлопців 
не любила, а лиш дурила (кокетство); її вибавляє вища загальна любов. 
В описах природи старалась я про якнайбільшу гармонію. В “Рожі”, напр., 
звізда — то сільська дівчина, що вийшла за ворота і виглядає милого і т. ін.».

В казках п. Кобринської дійсно бачимо сполучення “Wahrheit und 
Dichtung”, як вона каже, себто елементів реалістичних і фантастичних, 
а також сполучення творчості самої авторки з етнографічним матеріалом. 
Так, напр., в казці “Рожа”, звісній нашим читачам*, уся перша половина має 
характер зовсім реальний: се сільський образок, зроблений самою авторкою 
зовсім реалістично і самостійно, аж потім починається фантастика народ-
ного оповідання, і власне я б добачав хибу сеї казки у тім, що сі реалістичні 
часті не зливаються у якусь гармонійну цілість з фантастичними, як то воно 
буває в оригінальних народних переказах. І в ній, і в “Чортищі”, де реальні 
образки не відрізняються так виразно від фантастичних елементів, ми не 
знаходимо тої безпосередності, наївного світогляду, що надає інтерес народ-
ному оповіданню. Найліпше з сього погляду випала “Відьма” (її дійсно 
ліпше назвати “Судільницями”, бо тілько другу частину займає оповідання 
про відьму); але й тут модерна творчість псує початковий характер, а, окрім 
того, ті ріжні оповідання про судільниць зібрані тут досить механічно докупи. 
По-друге — стративши спочатку свою наївність і безпосередність у руках 
авторки, сі оповідання не набули того, щó були повинні натомість здобути при 
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такій перерібці, щó б заступило втрачене і надало їм нову цінність — пое-
тичної закраски, чуття або якоїсь глибшої провідної ідеї, переведеної в такім 
переказі; артистичні прикмети, кинені подекуди гарненькі образки природи 
або інші деталі не можуть заступити того духу, що повинен оживити цілість. 
І провідна гадка виступає досить слабо. З пояснень авторки, напр., знаємо, 
що в оповіданні “Чортище” її займав народний погляд на талан; але в самій 
казці сей погляд зовсім не виступає так виразно, і читач не дістає якоїсь пев-
ної скристалізованої ідеї. В результаті, не вважаючи на певні партії, цікаві 
з етнографічного погляду, або знов гарно й артистично зроблені деталі, або 
знов партії реалістичні, казки п. Кобринської не осягають своєї мети; бракує 
їм одноцільності тону і вражіння, вийшли вони з етнографічної безпосередності, 
а не перетравилися в горні індивідуальної творчості, щоб вийти з нього зовсім 
новими, самостійними поетичними творами сучасного майстра.

Те саме сказав би я й про новіші оповідання авторки: “Душа”, “Омен”, 
“Св. Миколай”, що мають представити, щоб так сказати — подув транс-
цендента в душі чоловіка: хоч які психологічні здібності показала авторка 
там, де малювала психологію звичайних людських почуть, сі образки їй не 
вдалися, хоч і інтересні деякими щасливими обсерваціями і як сама проба — 
ввести сей мотив у нашу сучасну літературу. Перше з них описує панічний 
перестрах від смерті і з них удалося ще, може, найліпше; слабше випало 
“Омен” — про передчуття: провідна гадка лишилася неясна, самі реаліс-
тичні рамці без того спіритуалістичного змісту, що мав бути в них вложений. 
В меншій мірі, але те саме треба сказати і про “Душу”, що і в ній спіри-
туалістика пропадає серед реального рисунка. В “Св. Миколаї” досить 
інтересна реальна частина, як гарний сільський образок, але релігійні візії, 
що становлять головний зміст оповідання, віддані, по-моєму, слабо й сухо.

Реалісти не раз беруться за такі тонкі, невиразні душевні почуття 
й процеси; пригадаю хоч би Тургенєва — його “Сон”, “Тріумфальний спів 
любові” й ін. — в них, не перестаючи бути реалістом, умів він віддати дивні, 
самому автору, мабуть, неясні почуття і вражіння. Великий майстер на всякі 
психічні тонкості й абстракції реалізмом свого рисунка додавав тільки сили 
вражіння оповіданню. У авторки реальне обрамування якось відстає від тої 
психології й затемнює її, так що вражіння зовсім не осягається. Може бути, 
що той, хто пережив саме ті самі вражіння, зможе відчути їх і в оповіданні 
авторки, але ціль штуки — передати читачу вражіння автора незалежно від 
того, чи вони знайомі читачеві, чи зовсім нові, і в тім, власне, тріумф автора. 
Ся хиба тих двох оповідань особливо виразно виступає в порівнянні з іншим 
оповіданням п. Кобринської, чи поезією в прозі, — “Блудний метеор”.

Се річ написана вповні, як то кажуть, — декадентською чи символістич-
ною манерою; авторка лишає всякі реальні подробиці на боці, вона хоче тільки 
віддати вражіння й уживає для того виразів і образів остільки ж незвичайних, 
оскільки незвичайне, небуденне вражіння, й вона осягає свою мету. П’єса ся, 

переказів і психологічні образки тих спеціальних душевних почувань. Хоть 
і тут авторка не перестає бути реалісткою в рисунку, в манері, але теми 
вона, як бачимо, бере вже з-поза границь того, що ми в щоденній мові 
звемо реальним.

Казок своїх досі надрукувала п. Кобринська три: “Відьма”, “Чортище” 
і “Рожа”; дві лишилися недруковані (“Перехитрили”, “Крижма”). Про них 
в листі до мене вона пише*:

«Перше, що вражало мене в наших народних казках, то “Wahrheit und 
Dichtung” [правда і вимисел] в цілім значінні того слова. Не раз буває, 
що сама основа фантастична, а всі описі, характеристика людей вражають 
реалізмом, часом противно (але то рідкість). Одначе завсіди побіч світу 
змислового, доступного з’являється світ інший, неясний, незрозумілий, якби 
надприродний, котрий в уяві простолюдина нерозлучно в’яжеться з світом 
реальним. Хмарка, що заступає місяць, сніг, що зсувається зо стріхи, — 
то судильниці, що проповідають долю чоловіка; самітний в полі корч рожі — 
то заклята дівчина; вихор — то чорт показується чоловікові. Всюди якісь 
невидимі сили, з котрими чоловік входить у близький контакт. “З того світу 
уяви” — такий заголовок хочу дати моїм казкам. Першою з них появилася 
в друку “Відьма” (що хочу перезвати на “Судильниці”); тут застановила мене 
віра нашого народу в фаталізм, убраний в поетичну форму птахів. В “Чор-
тищі” виходить знов вельми цікавий погляд на талан, що походить від чорта 
в виді горівки. “Рожа” — то дівчина, покарана за пиху, за те, що хлопців 
не любила, а лиш дурила (кокетство); її вибавляє вища загальна любов. 
В описах природи старалась я про якнайбільшу гармонію. В “Рожі”, напр., 
звізда — то сільська дівчина, що вийшла за ворота і виглядає милого і т. ін.».

В казках п. Кобринської дійсно бачимо сполучення “Wahrheit und 
Dichtung”, як вона каже, себто елементів реалістичних і фантастичних, 
а також сполучення творчості самої авторки з етнографічним матеріалом. 
Так, напр., в казці “Рожа”, звісній нашим читачам*, уся перша половина має 
характер зовсім реальний: се сільський образок, зроблений самою авторкою 
зовсім реалістично і самостійно, аж потім починається фантастика народ-
ного оповідання, і власне я б добачав хибу сеї казки у тім, що сі реалістичні 
часті не зливаються у якусь гармонійну цілість з фантастичними, як то воно 
буває в оригінальних народних переказах. І в ній, і в “Чортищі”, де реальні 
образки не відрізняються так виразно від фантастичних елементів, ми не 
знаходимо тої безпосередності, наївного світогляду, що надає інтерес народ-
ному оповіданню. Найліпше з сього погляду випала “Відьма” (її дійсно 
ліпше назвати “Судільницями”, бо тілько другу частину займає оповідання 
про відьму); але й тут модерна творчість псує початковий характер, а, окрім 
того, ті ріжні оповідання про судільниць зібрані тут досить механічно докупи. 
По-друге — стративши спочатку свою наївність і безпосередність у руках 
авторки, сі оповідання не набули того, щó були повинні натомість здобути при 
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Повінь чорних думок розсаджувала їй виски, серце з конвульсійного 
корчилося болю, страшна розпука широко отвирала зіниці, затискала уста 
і ломила пальці слабої жіночої руки.

А за нею з розсіяним волосєм тягнула блідолиця туга. Вбила безкровні 
уста в филюючу розпукою грудь нещасливої жертви і висисала усі живійші 
пориви думок, усі теплійші житя жадоби: тяжким забутєм прикрила моло-
дість і красу лиця. 

Сумна, пригноблена ховалася під крила самоти столітнього дуба, що ріс 
серед гаїв чорної вільхи і білої берези. 

Тут уся туга її душі розливалася струями сльоз. 
Сльози текли по її лици, по корі дуба, дрожали на листках берези, 

капали з ягід рябини.
Сльозами блищали стебла трави, хилилися повні сліз головки квітів.
Сльози бризькали з чола розломаної скали, спливали блакітною смугою 

ручая, грязли на млаках і заростали трощою і шуваром.
В тій плачучій тузі під дубом смутку минали їй дні, місяці, роки.

З похиленою на груди головою, оперта на грубім, плісню оброслім 
коріню, що потужною ногою опиралося на коверци моху і твердих, блискучих 
листків копитника, — дивилася в якісь далекі та сумні світи.

Що то?! — Щось мигає?!
Вузкий золотий промінчик світла задрожав у воздусі, пролетів понад 

стухлу, зарослу шуваром млаку, муснув по синім ручаю, продер листє ста-
рого дуба і огорнув сумну стать жінки.

І дивні почуваня переплили її душу, розбудили з тяжих мрій і глухого 
сну, а якийсь давно забутий звук загомонів в її серцю.

І нараз порхнули усі сумраки, отворилися ясні, далекі горизонти, ніби 
небес простори.

Спав з грудий пригнобляючий тягар смутку, а тихі зітхання легким 
подувом обтерли сльози плачучої берези і сумно задуманих гаїв. Піднесли 
головки білі конвалії, наострили вуха папороті, наслухуючи докола радісного 
шепоту, веселого сміху, що зливався звучним співом усіх лісних птахів.

Тихо і добре.
Якась солодка мрака заливала усі тайні закутки її серця. Усе давнійше 

терпінє, конвульсийні дрожі розпуки, темрява смутку були лиш темним 
фоном, аби красше заяснів золотий проміньчик.

В озолоченім облаці зблідла пам’ять тривожних годин, серце рвалося 
до любови, а душа стреміла до вершин своєї мети.

Вирваний з обіймів страшної туги і понурого смутку, викупаний 
в кришталевих филях несподіваних блесків радости — дух її підіймався 

надрукована в дуже малорозповсюдненій серед наших читачів газеті*, остільки 
інтересна, а до того невелика, що позволю я собі передрукувати її в цілості:

Блудний метеор
Дзвонять сумні похоронні дзвони. Сумним відгомоном гомонять грубі 

заглубини хмар, гудять громи, горять блискавки, з ревом погублених спа-
дають у пропасть дикого клекоту і бездонних омутів. Несуться розгуком 
шалених вихрів, регочуть гуком брудних, розбиваючих о скелі филь.

Померкло сонце, дрожить земля, валяться ставлені Богу святині від 
болю роздертої душі чоловіка.

А дзвони б’ють вічну хвалу безмисльній, глухій потузі, що навіть не знає 
своєї сили, лиш без упину суне перед себе. А за нею світ стає цминтарем, 
печерою попсованих тіл. Люди просять ратунку — ангели спасення!

Причаїлася повна тривоги тишина. Сонце, як скаменіла брила, при-
гнітало боввани облаків. Замовк шелест дерев, замерли поля простори, 
повисли у воздусі птахи.

Незрушимо висіли шмати чорних хмар, а довгі їх тороки досягали землі. 
На похилених барках чорного страховища біліла вузка трумна, знамя побіди 
сліпої потуги.

Замерли мисли, зледеніло серце, здеревіли зложені на грудях руки.
— Нащо мислити, жити, піймати, нащо серцю битися любов’ю і тер-

пінєм? — коли нема сили, щоби в мертве тіло знов вляти житє! — кричало 
друге, живе, роздерте розпукою серце.

Щось порушилося в воздусі, захиталися хмари і доптали одна другу. 
Сонце скотилося к’западу і кинуло стовп спіненої крови. Огнем крови 
займилися хмари, обляли трумно, скупали листки мертвих квітів вінка.

І рознеслися стогни, при котрих затих рев хмар, замовкли плачучі дзвони, 
стогни — від котрих завмирає житє, біліє волос на голові.

“Вічная пам’ять”! 
Земля завила, як стадо шакалів, витягнула пазурі і отворила пащеку, 

аби проглотити свою жертву.
З шумом і лоскотом зсунулося в чорну пропасть камінє, задрожала 

трумна, з вінка відірвався сухий листок і упав на білу хустку, промоклу 
сльозами шаленого болю, розпуки, довгих, повних непокою днів, страшних 
безсонних ночей.

І усе нараз заточило п’яні круги, заморочило мозок, піднесло грудь, 
затиснуло в горлі. Лишилося — хрест, могила і сухий листочок, що кричав 
із-за гробу: “Не забудь мене!”
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Повінь чорних думок розсаджувала їй виски, серце з конвульсійного 
корчилося болю, страшна розпука широко отвирала зіниці, затискала уста 
і ломила пальці слабої жіночої руки.

А за нею з розсіяним волосєм тягнула блідолиця туга. Вбила безкровні 
уста в филюючу розпукою грудь нещасливої жертви і висисала усі живійші 
пориви думок, усі теплійші житя жадоби: тяжким забутєм прикрила моло-
дість і красу лиця. 

Сумна, пригноблена ховалася під крила самоти столітнього дуба, що ріс 
серед гаїв чорної вільхи і білої берези. 

Тут уся туга її душі розливалася струями сльоз. 
Сльози текли по її лици, по корі дуба, дрожали на листках берези, 

капали з ягід рябини.
Сльозами блищали стебла трави, хилилися повні сліз головки квітів.
Сльози бризькали з чола розломаної скали, спливали блакітною смугою 

ручая, грязли на млаках і заростали трощою і шуваром.
В тій плачучій тузі під дубом смутку минали їй дні, місяці, роки.

З похиленою на груди головою, оперта на грубім, плісню оброслім 
коріню, що потужною ногою опиралося на коверци моху і твердих, блискучих 
листків копитника, — дивилася в якісь далекі та сумні світи.

Що то?! — Щось мигає?!
Вузкий золотий промінчик світла задрожав у воздусі, пролетів понад 

стухлу, зарослу шуваром млаку, муснув по синім ручаю, продер листє ста-
рого дуба і огорнув сумну стать жінки.

І дивні почуваня переплили її душу, розбудили з тяжих мрій і глухого 
сну, а якийсь давно забутий звук загомонів в її серцю.

І нараз порхнули усі сумраки, отворилися ясні, далекі горизонти, ніби 
небес простори.

Спав з грудий пригнобляючий тягар смутку, а тихі зітхання легким 
подувом обтерли сльози плачучої берези і сумно задуманих гаїв. Піднесли 
головки білі конвалії, наострили вуха папороті, наслухуючи докола радісного 
шепоту, веселого сміху, що зливався звучним співом усіх лісних птахів.

Тихо і добре.
Якась солодка мрака заливала усі тайні закутки її серця. Усе давнійше 

терпінє, конвульсийні дрожі розпуки, темрява смутку були лиш темним 
фоном, аби красше заяснів золотий проміньчик.

В озолоченім облаці зблідла пам’ять тривожних годин, серце рвалося 
до любови, а душа стреміла до вершин своєї мети.

Вирваний з обіймів страшної туги і понурого смутку, викупаний 
в кришталевих филях несподіваних блесків радости — дух її підіймався 

надрукована в дуже малорозповсюдненій серед наших читачів газеті*, остільки 
інтересна, а до того невелика, що позволю я собі передрукувати її в цілості:

Блудний метеор
Дзвонять сумні похоронні дзвони. Сумним відгомоном гомонять грубі 

заглубини хмар, гудять громи, горять блискавки, з ревом погублених спа-
дають у пропасть дикого клекоту і бездонних омутів. Несуться розгуком 
шалених вихрів, регочуть гуком брудних, розбиваючих о скелі филь.

Померкло сонце, дрожить земля, валяться ставлені Богу святині від 
болю роздертої душі чоловіка.

А дзвони б’ють вічну хвалу безмисльній, глухій потузі, що навіть не знає 
своєї сили, лиш без упину суне перед себе. А за нею світ стає цминтарем, 
печерою попсованих тіл. Люди просять ратунку — ангели спасення!

Причаїлася повна тривоги тишина. Сонце, як скаменіла брила, при-
гнітало боввани облаків. Замовк шелест дерев, замерли поля простори, 
повисли у воздусі птахи.

Незрушимо висіли шмати чорних хмар, а довгі їх тороки досягали землі. 
На похилених барках чорного страховища біліла вузка трумна, знамя побіди 
сліпої потуги.

Замерли мисли, зледеніло серце, здеревіли зложені на грудях руки.
— Нащо мислити, жити, піймати, нащо серцю битися любов’ю і тер-

пінєм? — коли нема сили, щоби в мертве тіло знов вляти житє! — кричало 
друге, живе, роздерте розпукою серце.

Щось порушилося в воздусі, захиталися хмари і доптали одна другу. 
Сонце скотилося к’западу і кинуло стовп спіненої крови. Огнем крови 
займилися хмари, обляли трумно, скупали листки мертвих квітів вінка.

І рознеслися стогни, при котрих затих рев хмар, замовкли плачучі дзвони, 
стогни — від котрих завмирає житє, біліє волос на голові.

“Вічная пам’ять”! 
Земля завила, як стадо шакалів, витягнула пазурі і отворила пащеку, 

аби проглотити свою жертву.
З шумом і лоскотом зсунулося в чорну пропасть камінє, задрожала 

трумна, з вінка відірвався сухий листок і упав на білу хустку, промоклу 
сльозами шаленого болю, розпуки, довгих, повних непокою днів, страшних 
безсонних ночей.

І усе нараз заточило п’яні круги, заморочило мозок, піднесло грудь, 
затиснуло в горлі. Лишилося — хрест, могила і сухий листочок, що кричав 
із-за гробу: “Не забудь мене!”
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читача, а при тім дуже небезпечна для автора, бо дуже совзька, легко 
приводить до зманерування, до заступлення справдешнього чуття декла-
мацією, — але се мені не перешкоджає признавати, що й сею манерою, 
як і кождою іншою, можна сотворити гарну річ, і такою я уважаю сього 
“Блудного метеора”. В нім нема фраз, екстравагантні вирази й порівню-
вання достроюються щирому чуттю й роблять глибоке вражіння; думаю, 
що колись ся “поезія”, сей нарис опиниться в читанці як взір символістичної 
чи декадентської манери. ____________

Так ми переглянули белетристичні твори п. Кобринської. Небагато їх є: 
яких чотири, може, п’ять невеликих книжечок Бібліотеки видавн[ичої] 
спілки, разом друкованого й недрукованого, вийшло б з того, але й се дає 
право п. Кобринській на одно з першорядних місць в нашій сучасній беле-
тристиці. Самі вже чотири прекрасні оповідання першого періоду її пись-
менської діяльності (“Шуминська”, “Задля кусника хліба”, “Виборець”, 
“Ядзя і Катруся”) забезпечили їй се місце, хоч би вона нічого більше потім 
не написала. В сих оповіданнях авторка дала ряд прекрасних образів з життя 
галицького селянства й попівства, з незвичайним багатством обсервації, 
з незвичайною вірністю тону, без ідеалізації, без сентименталізму. До висту-
плення найновіших письменників, як Стефаник, Мартович, ніхто в Гали-
чині не дорівняв п. Кобринській в мальованні сільського життя, в знанні 
його і ще більше — в тім вірнім тоні, далекім і від сентименталізму, і від 
трактування селянина згори — з висоти своєї інтелігенції. Об’єктивність 
взагалі треба признати визначною прикметою творчості п. Кобринської 
не тільки тут: противставляючи поступовіші змагання старому консерватизму, 
зачіпаючи струни національної й класової боротьби або дотикаючи такої 
наболілої теми, як відносини селян і польської шляхти, авторка ніде не дає 
себе унести публіцистичному поривові, вона малює і своїх, і чужих з рівним 
об’єктивізмом і рівною гуманністю, слідячи скрізь і шануючи чоловіка.

Феміністична ідея, що так займала авторку, полишила свій слід в тім 
особливім інтересі для долі жінки, який бачимо в оповіданнях авторки. 
В житті попівськім, урядничім, панськім, селянськім — скрізь повторяється 
та нота, що женячка сама по собі дуже непевне забезпечення для дівчини, 
дуже невірне розв’язання жіночого питання. Але се результат обсервації 
й її спеціальної призми, а не тенденції авторки; вона не заходить у пропа-
ганду, не пробує малювати ідеальні форми життя відповідно своїм ідеям, 
не запускається в публіцистику, а й кілька кинених в сім напрямі фраз 
щасливо вимазала вона при новім виданні. Публіцист не пошкодив у неї 
зовсім артистові; се стрічається дуже рідко, і тим більше мусимо се цінити.

Екскурс п. К[обринської] в сферу народної фантастики не здається 
мені щасливим. Щоправда, задача — сотворити з такого етнографічного 
оповідання річ близьку інтелігентові, задержати його безпосередність або 

к’небу, будував облачні замки, в’язав золотою ниткою проміня фантас-
тичні, хмар городи.

Повна вдячности приклонила вона коліна на лелієвім рубци рожевого 
облака, витягнула руки і дякувала Богу, природі, усім звіздам на небі, усім 
квітам і стеблам трави на землі за той блиск золотий, чистий, ненадійний.

“О щастє! о, сонце днів моїх. О, золотий проміньчику мій”.

Чи здаєся їй?
Ніби звідкись повіяло холодом? Почорніло зелене листє, пов’яли рожеві 

квіти і померкли ясні неба блакіти? 
А де ж її золотий проміньчик?
Чому не бачить його? Не відчуває в душі теплого його блиску? Де він?
Ах!
Як зблідло єго світло, як дрожить золоте сяєво!
Усе посмутніло, поблідло, померкли живі краски облаків. Щораз 

темнійші сумраки підносяться з пропасти; прошиті тінею тіни золотого 
проміньчика.

Ні, він єще не згас!
Тліє без блеску і тепла! 
Блиснув!
Напружився, як натягнений лук!
Ах! як скоро маліє!
Вже лиш тонка нитка — лиш щось мигає, якийсь млавий фосфоричний 

блиск?!
Захитався!
Зник!
Надармо вдивляєся в пусту просторонь, вслухуєся в тишину без блеску. — 

Зник.

Якісь бліді тіни розлялися в нескінченій без звізд, часу і зміни.
Не було темноти, не було і світла, а оден рівний тон заволодів небом 

і землею.
Ані одного виразного тону, ані одного не чути звука. Все глухе, бай-

дужне, далеке.
Ні то блеск денний, ні нічна паморока, а якась вимерла пустиня, що не 

доста була мертва, аби нічого не чути, не доста темна, аби нічого не видіти. 
Без світла, звуку, почувань, летіла в якісь безконечні омертвілої скуки 

простори, де кожде, не будучи, смертю замирає житє.
Щиросердо признаюсь, що я зовсім не люблю декадентської манери 

і зовсім би не бажав, аби вона закорінялася в нашім письменстві, бо вона 
обрахована на занадто тонку, вирафіновану, майже хоробливу вразливість 

144 СТАТТІ, ВИСТУПИ, ПЕРЕДМОВИ, ЗАМІТКИ Наталія Кобринська 145



читача, а при тім дуже небезпечна для автора, бо дуже совзька, легко 
приводить до зманерування, до заступлення справдешнього чуття декла-
мацією, — але се мені не перешкоджає признавати, що й сею манерою, 
як і кождою іншою, можна сотворити гарну річ, і такою я уважаю сього 
“Блудного метеора”. В нім нема фраз, екстравагантні вирази й порівню-
вання достроюються щирому чуттю й роблять глибоке вражіння; думаю, 
що колись ся “поезія”, сей нарис опиниться в читанці як взір символістичної 
чи декадентської манери. ____________

Так ми переглянули белетристичні твори п. Кобринської. Небагато їх є: 
яких чотири, може, п’ять невеликих книжечок Бібліотеки видавн[ичої] 
спілки, разом друкованого й недрукованого, вийшло б з того, але й се дає 
право п. Кобринській на одно з першорядних місць в нашій сучасній беле-
тристиці. Самі вже чотири прекрасні оповідання першого періоду її пись-
менської діяльності (“Шуминська”, “Задля кусника хліба”, “Виборець”, 
“Ядзя і Катруся”) забезпечили їй се місце, хоч би вона нічого більше потім 
не написала. В сих оповіданнях авторка дала ряд прекрасних образів з життя 
галицького селянства й попівства, з незвичайним багатством обсервації, 
з незвичайною вірністю тону, без ідеалізації, без сентименталізму. До висту-
плення найновіших письменників, як Стефаник, Мартович, ніхто в Гали-
чині не дорівняв п. Кобринській в мальованні сільського життя, в знанні 
його і ще більше — в тім вірнім тоні, далекім і від сентименталізму, і від 
трактування селянина згори — з висоти своєї інтелігенції. Об’єктивність 
взагалі треба признати визначною прикметою творчості п. Кобринської 
не тільки тут: противставляючи поступовіші змагання старому консерватизму, 
зачіпаючи струни національної й класової боротьби або дотикаючи такої 
наболілої теми, як відносини селян і польської шляхти, авторка ніде не дає 
себе унести публіцистичному поривові, вона малює і своїх, і чужих з рівним 
об’єктивізмом і рівною гуманністю, слідячи скрізь і шануючи чоловіка.

Феміністична ідея, що так займала авторку, полишила свій слід в тім 
особливім інтересі для долі жінки, який бачимо в оповіданнях авторки. 
В житті попівськім, урядничім, панськім, селянськім — скрізь повторяється 
та нота, що женячка сама по собі дуже непевне забезпечення для дівчини, 
дуже невірне розв’язання жіночого питання. Але се результат обсервації 
й її спеціальної призми, а не тенденції авторки; вона не заходить у пропа-
ганду, не пробує малювати ідеальні форми життя відповідно своїм ідеям, 
не запускається в публіцистику, а й кілька кинених в сім напрямі фраз 
щасливо вимазала вона при новім виданні. Публіцист не пошкодив у неї 
зовсім артистові; се стрічається дуже рідко, і тим більше мусимо се цінити.

Екскурс п. К[обринської] в сферу народної фантастики не здається 
мені щасливим. Щоправда, задача — сотворити з такого етнографічного 
оповідання річ близьку інтелігентові, задержати його безпосередність або 

к’небу, будував облачні замки, в’язав золотою ниткою проміня фантас-
тичні, хмар городи.

Повна вдячности приклонила вона коліна на лелієвім рубци рожевого 
облака, витягнула руки і дякувала Богу, природі, усім звіздам на небі, усім 
квітам і стеблам трави на землі за той блиск золотий, чистий, ненадійний.

“О щастє! о, сонце днів моїх. О, золотий проміньчику мій”.

Чи здаєся їй?
Ніби звідкись повіяло холодом? Почорніло зелене листє, пов’яли рожеві 

квіти і померкли ясні неба блакіти? 
А де ж її золотий проміньчик?
Чому не бачить його? Не відчуває в душі теплого його блиску? Де він?
Ах!
Як зблідло єго світло, як дрожить золоте сяєво!
Усе посмутніло, поблідло, померкли живі краски облаків. Щораз 

темнійші сумраки підносяться з пропасти; прошиті тінею тіни золотого 
проміньчика.

Ні, він єще не згас!
Тліє без блеску і тепла! 
Блиснув!
Напружився, як натягнений лук!
Ах! як скоро маліє!
Вже лиш тонка нитка — лиш щось мигає, якийсь млавий фосфоричний 

блиск?!
Захитався!
Зник!
Надармо вдивляєся в пусту просторонь, вслухуєся в тишину без блеску. — 

Зник.

Якісь бліді тіни розлялися в нескінченій без звізд, часу і зміни.
Не було темноти, не було і світла, а оден рівний тон заволодів небом 

і землею.
Ані одного виразного тону, ані одного не чути звука. Все глухе, бай-

дужне, далеке.
Ні то блеск денний, ні нічна паморока, а якась вимерла пустиня, що не 

доста була мертва, аби нічого не чути, не доста темна, аби нічого не видіти. 
Без світла, звуку, почувань, летіла в якісь безконечні омертвілої скуки 

простори, де кожде, не будучи, смертю замирає житє.
Щиросердо признаюсь, що я зовсім не люблю декадентської манери 

і зовсім би не бажав, аби вона закорінялася в нашім письменстві, бо вона 
обрахована на занадто тонку, вирафіновану, майже хоробливу вразливість 
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ІЗ ОПОВІДАНЬ ГНАТА ПОТАПЕНКА ...
(біографія та характеристика творчості)

Гнат Потапенко родився 1858 р. в Полудневій Україні. Батько його 
служив у війську, потім оженився з селянкою й став священиком. Малий 
Гнат учився спочатку в ославленій “бурсі” (так звалися нижчі духовні школи 
з бурсами при них, що вславилися своїм суворим режимом — Потапенко 
описав його потім в інтереснім оповіданні), вищу освіту діставав в універ-
ситеті — Одеськім, потім Петербурзькім, але не скінчив, потім вступив 
до конcерваторії й скінчив її. 1881 р. надрукував він своє перше оповідання — 
“Святое искусство”, але зробила йому ім’я повість “На действительной 
службе”, надрукована 1890 р. (перекл[ад] в “Зорі”, 1897*). Родинні 
обставини зложилися так, що мусив багато заробляти, і се було причиною 
незвичайної плідності його: останніми часами дає він щороку по кілька 
більших романів або повістей, не рахуючи дрібніших оповідань; пробував 
сили і в драмі, але головною сферою зісталося прозове оповідання: більші 
повісті й дрібні оповідання. Збірник його писань тепер рахує 12 томиків*, 
але друге стільки щонайменше зістається незібраним. Круг обсервації Пота-
пенка дуже ріжнорідний: селянське життя, духовенство, міські ремісники 
і пролетарі, жиди, артистичний світ, чиновництво й взагалі інтелігенція. 
Не у всіх сферах він однаково щасливий. Його оповідання з українського 
селянського життя переважно невдатні: бракує їм тону — то впадає він 
в сентименталізм, то (й се частіше) — в несмачне глузування; видко, селян-
ський світ зістався йому чужим. Зате дуже добре вміє він відчути й оповісти 
горе й радість, комічні й поважні сторони так близького йому духовен-
ства (українського), серед котрого він виростав; його оповідання й повісті 
з життя духовенства належать до найліпшого в його літературнім багажі. 
Зі сфери міського життя він не раз уміє дати інтересні спостереження, гарні 
образки, хоч тут оригінального уже менше. Його великі романи й повісті, 
взяті з життя міської й всякої іншої інтелігенції, слабші; відчувається тут 
перевага ремісничої роботи “на фунти”, теоретичного комбінування — над 
живими спостереженнями або вражіннями, під впливом котрих, в значнім 
числі, писалися його дрібніші новелки.

Інтересна прикмета його декотрих новел і більших повістей — се охота 
до проблем психологічно-етичного характеру; при тім Потапенко дуже часто 
рішучо виступає проти загальноприйнятих поглядів на “добре” й “зле”, 
приводить їх ad absurdum [до абсурду] або боронить того, що в етичних 
поглядах уважається “злим”. Не раз при тім стрічаємо в нього інтересні 
уваги, комбінації, але з другого боку часто прикро вражає й автора якийсь 
етичний нігілізм або необмежений утилітаризм; се було причиною частих 
нападок на нього в критиці* й причинилося до того, що автор сей далеко 

вітхнути в нього новий зміст — дуже тяжка. Так само не задоволили нас 
її новіші психологічні образки. Удалася натомість символістична поезія 
в прозі, але по одній п’єсі не можна судити, чи можна бажати авторці 
дальшої діяльності в сім напрямі: дорога совзька, і як прикро почути тут 
замість щирого чуття декламацію! 

Нічого легшого, як радити авторці вернутися до того суспільно-реаліс-
тичного напряму, в котрім вона сотворила вже стільки прекрасних речей.

Мені здається, що в сім напрямі лежать ще такі невичерпані засоби, 
необроблені простори, що авторка з її незвичайною обсервацією, з багатим 
знанням нашого життя могла б дати ще незвичайно багато цікавого.

15(27).XI.1899
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ІЗ ОПОВІДАНЬ ГНАТА ПОТАПЕНКА ...
(біографія та характеристика творчості)

Гнат Потапенко родився 1858 р. в Полудневій Україні. Батько його 
служив у війську, потім оженився з селянкою й став священиком. Малий 
Гнат учився спочатку в ославленій “бурсі” (так звалися нижчі духовні школи 
з бурсами при них, що вславилися своїм суворим режимом — Потапенко 
описав його потім в інтереснім оповіданні), вищу освіту діставав в універ-
ситеті — Одеськім, потім Петербурзькім, але не скінчив, потім вступив 
до конcерваторії й скінчив її. 1881 р. надрукував він своє перше оповідання — 
“Святое искусство”, але зробила йому ім’я повість “На действительной 
службе”, надрукована 1890 р. (перекл[ад] в “Зорі”, 1897*). Родинні 
обставини зложилися так, що мусив багато заробляти, і се було причиною 
незвичайної плідності його: останніми часами дає він щороку по кілька 
більших романів або повістей, не рахуючи дрібніших оповідань; пробував 
сили і в драмі, але головною сферою зісталося прозове оповідання: більші 
повісті й дрібні оповідання. Збірник його писань тепер рахує 12 томиків*, 
але друге стільки щонайменше зістається незібраним. Круг обсервації Пота-
пенка дуже ріжнорідний: селянське життя, духовенство, міські ремісники 
і пролетарі, жиди, артистичний світ, чиновництво й взагалі інтелігенція. 
Не у всіх сферах він однаково щасливий. Його оповідання з українського 
селянського життя переважно невдатні: бракує їм тону — то впадає він 
в сентименталізм, то (й се частіше) — в несмачне глузування; видко, селян-
ський світ зістався йому чужим. Зате дуже добре вміє він відчути й оповісти 
горе й радість, комічні й поважні сторони так близького йому духовен-
ства (українського), серед котрого він виростав; його оповідання й повісті 
з життя духовенства належать до найліпшого в його літературнім багажі. 
Зі сфери міського життя він не раз уміє дати інтересні спостереження, гарні 
образки, хоч тут оригінального уже менше. Його великі романи й повісті, 
взяті з життя міської й всякої іншої інтелігенції, слабші; відчувається тут 
перевага ремісничої роботи “на фунти”, теоретичного комбінування — над 
живими спостереженнями або вражіннями, під впливом котрих, в значнім 
числі, писалися його дрібніші новелки.

Інтересна прикмета його декотрих новел і більших повістей — се охота 
до проблем психологічно-етичного характеру; при тім Потапенко дуже часто 
рішучо виступає проти загальноприйнятих поглядів на “добре” й “зле”, 
приводить їх ad absurdum [до абсурду] або боронить того, що в етичних 
поглядах уважається “злим”. Не раз при тім стрічаємо в нього інтересні 
уваги, комбінації, але з другого боку часто прикро вражає й автора якийсь 
етичний нігілізм або необмежений утилітаризм; се було причиною частих 
нападок на нього в критиці* й причинилося до того, що автор сей далеко 

вітхнути в нього новий зміст — дуже тяжка. Так само не задоволили нас 
її новіші психологічні образки. Удалася натомість символістична поезія 
в прозі, але по одній п’єсі не можна судити, чи можна бажати авторці 
дальшої діяльності в сім напрямі: дорога совзька, і як прикро почути тут 
замість щирого чуття декламацію! 

Нічого легшого, як радити авторці вернутися до того суспільно-реаліс-
тичного напряму, в котрім вона сотворила вже стільки прекрасних речей.

Мені здається, що в сім напрямі лежать ще такі невичерпані засоби, 
необроблені простори, що авторка з її незвичайною обсервацією, з багатим 
знанням нашого життя могла б дати ще незвичайно багато цікавого.

15(27).XI.1899
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ІЗ ОПОВІДАНЬ ФРАНСУА КОППЕ

Франсуа Коппé (Coppée) — один з популярніших сучасних письменників 
Франції — поет, драматург і новеліст, родився 1842 р., а в літературі виступив 
в 60-х рр. — поезіями, в романтичнім напрямі, але з оригінальною закраскою, 
що звернули на нього увагу в літературних кругах. В 1866 р. видав першу 
збірку своїх поезій “Le Reliquaire”, але вона успіху не мала; доперва третя 
збірка — “Poémes modernes” (1869) здобула більшу популярність, особ-
ливо уміщена там поемка “Ковальський штрайк” (La Gréve de Forgerons), 
переложена трохи не на всі мови й рецитована без кінця на ріжних вечерах 
(у Франції вона мало перейшла півтораста видань, себто тисяч; у “Вістнику” 
буде даний її переклад* в одній з ближчих книжок). Разом з нею вистав-
лена віршована одноактівка “Le Passant” дала славу Коппе. Кілька поезій 
і драм на патріотичні теми під час франко-прусської війни* докінчили його 
популярність. В 1884 р. він став членом Французької академії*.

Сей самий факт до певної міри вже характеризує творчість Коппе: він 
не належав до новаторів в літературі і був письменником середньої публіки. 
Його писання мають романтичний закрій, але заразом перейняті співчуттям 
до мас; моральна і соціальна закраска, досить рідка серед новіших популярних 
французьких письменників, — се його характерна прикмета; але соціалізм 
його дуже далекий від всякого “радикалізму”, а мораль — від ригоризму, 
се буржуазний поет, хоч і в ліпшім значінні слова.

Коппе належить до дуже плідних письменників. Він видав 8 збірників 
своїх поезій, не рахуючи дрібніших речей, і 16 театральних п’єс. Від 80-х рр. 
він починає писати також багато прозою — маленькі оповідання й більші 
повісті: “Un Idylle pendant le Siége”, “Henriette”, “Toute une Jeunesse”, “Le 
Coupable”, “Rivales”, “Contes en prose”, “Vingt contes nouveaux”, “Contex 
rapides”, “Longues et Breves”, “Les Vrais Riches”, “Mon Franc parler”, 
чотири серії, “Contes tout simples”. На початок подаємо три оповідання 
з серії “Contes rapides”.

не тішиться такою популярністю й поважанням, на яке давали би право 
його здібності; в сім же напрямі впливає його надмірна, часом реміснича 
продуктивність. Але з життя П[отапенка] відомі мені факти, які показують, 
що самому йому не можна закинути індиферентизму до принципіальних 
вимог. Для нас писання Потапенка мають ще той спеціальний інтерес, що в 
них дуже часто малює він життя українське* (селян, духовенства, міського 
пролетаріату); з сього погляду цікаві І і ІІ оповідання з тої вибірки, яку 
подаємо тепер; ІІІ і ІV мають загальний інтерес.
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переложена трохи не на всі мови й рецитована без кінця на ріжних вечерах 
(у Франції вона мало перейшла півтораста видань, себто тисяч; у “Вістнику” 
буде даний її переклад* в одній з ближчих книжок). Разом з нею вистав-
лена віршована одноактівка “Le Passant” дала славу Коппе. Кілька поезій 
і драм на патріотичні теми під час франко-прусської війни* докінчили його 
популярність. В 1884 р. він став членом Французької академії*.

Сей самий факт до певної міри вже характеризує творчість Коппе: він 
не належав до новаторів в літературі і був письменником середньої публіки. 
Його писання мають романтичний закрій, але заразом перейняті співчуттям 
до мас; моральна і соціальна закраска, досить рідка серед новіших популярних 
французьких письменників, — се його характерна прикмета; але соціалізм 
його дуже далекий від всякого “радикалізму”, а мораль — від ригоризму, 
се буржуазний поет, хоч і в ліпшім значінні слова.

Коппе належить до дуже плідних письменників. Він видав 8 збірників 
своїх поезій, не рахуючи дрібніших речей, і 16 театральних п’єс. Від 80-х рр. 
він починає писати також багато прозою — маленькі оповідання й більші 
повісті: “Un Idylle pendant le Siége”, “Henriette”, “Toute une Jeunesse”, “Le 
Coupable”, “Rivales”, “Contes en prose”, “Vingt contes nouveaux”, “Contex 
rapides”, “Longues et Breves”, “Les Vrais Riches”, “Mon Franc parler”, 
чотири серії, “Contes tout simples”. На початок подаємо три оповідання 
з серії “Contes rapides”.

не тішиться такою популярністю й поважанням, на яке давали би право 
його здібності; в сім же напрямі впливає його надмірна, часом реміснича 
продуктивність. Але з життя П[отапенка] відомі мені факти, які показують, 
що самому йому не можна закинути індиферентизму до принципіальних 
вимог. Для нас писання Потапенка мають ще той спеціальний інтерес, що в 
них дуже часто малює він життя українське* (селян, духовенства, міського 
пролетаріату); з сього погляду цікаві І і ІІ оповідання з тої вибірки, яку 
подаємо тепер; ІІІ і ІV мають загальний інтерес.
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  ...В тім гаю,
У тій хатині, у раю
Я бачив пекло. Там неволя, 
Робота тяжкая, ніколи
І помолитись не дають.
Там матір добрую мою
Ще молодую у могилу
Нужда та праця положили.
Там батько, плачучи з дітьми,
А ми малі були і голі, –
Не витерпів лихої долі,
Умер на панщині, а ми
Розлізлися межи людьми,
Мов мишенята...*

З-під гарапника панського посіпаки переходить дитина під лозу п’яного 
і темного дяка*. Початки парубоцтва — ті часи, як душа ціла розкривається 
вражінням дооколичного світу й з особливою вражливістю реагує на зло 
і добро, застають Тараса між панською челяддю, кухарчуком, потім льо-
кайчуком*, в сфері найбільше незносній, найглибше пересякненій брудом 
кріпацтва. Часи першого кохання*, а з тим, як звичайно, — пробудження 
почуття своєї людської гідності, припадають у нього на сі часи гіркого 
поневолення, коли кара на тілі могла спіткати геніального юнака за кожду 
дрібницю.

Потім — хвиля свободи, увільнення з кріпацького ретязя*, свобідне 
віддання штуці й поезії*, коли талант поета розвинувся в цілій силі і красі, 
й його слово   “...пламенем взялось, 

   І огненно заговорило...”*
Світлі часи, хоч затроєні свідомістю розмірно-глибокого занепаду 

й поневолення народу — як коротко вони тривали! А слідом за словом 
протесту проти деспотизму, проти порушень прав людських і Божих — нова 
неволя* — в’язниця, непевність самого життя, що може зовсім легко скін-
читися шибеницею, і в кінці — заслання, солдатська служба без вислуги, 
позбавлення всяких прав людських, без надії коли-небудь їх вернути, 
і навіть — відбирання можності творчості: позбавлення права писати 
і малювати, чисто диявольський вибір кар для свободолюбного, повного 
сил поета і артиста. 

І от тягнуться безконечні роки без просвітку й надії, в “кинутім Богом” 
киргизькім степу без можності коли-небудь побачити свою Україну, що рису-
валася тепер перед очима поета в неземний край, проймаючи його душу 
солодко-болючим жалом ностальгії. Він засуджений на товариство тем-
них спроневірених або здеморалізованих жовнірів, на повну залежність 
від гарнізонних “бурбонів”* — звичайно розпусників і пияків, здичілих 

[ВИСТУП НА ШЕВЧЕНКОВОМУ СВЯТІ  
1902 р. У КРАКОВІ]

Шевченкове свято — свято передовсім молоді. Таким воно стало, 
і тепер таке — не наслідком якихось спеціальних претензій молоді до нього, 
чи формальних прав, а тому, що Шевченкове свято — то акт признання 
національних і загальнолюдських ідеалів, оголошених ним, і вдячності для 
їх речника, а в кім же, як не в молоді, ідеальний зміст життя повинен зна-
ходити найповніший, найгарячіший відгомін! Се її уділ, її право і обов’язок, 
се одушевлення — запорука здорового розвою суспільності, її життя. І тому 
Шевченкове свято у нас, як свято інших пророків національних у інших 
націй, будить все найгарячіший відклик серед молоді, і повинен будити, 
повинен бути передовсім святом молоді.

І сього року святкує молодіж сорок першу річницю смерті духового 
вождя свого народу, святкує — хоч і серед незвичайних, сумних і грізних 
обставин*. По той і по сей бік кордону потягнула її могутня хвиля боротьби 
за права горожанські, за права національні, й викинула з колії звичайного 
життя. Вищі школи стоять позамикані або добровільно молоддю опущені. 
Частина молоді позбавлена можності далі вести свою освіту, інша поман-
друвала за своєю освітою на чужину, терпеливо зносячи нужду й поневірку, 
готова зложити на олтар вітчини гекатомби жертв в глибокім самовідреченні. 
В сій сумній і грізній хвилі дисонансом була б кожна нота легкодушної 
веселості, але достроюється вона гармонійно до свята нашого національного 
мученика. Кожен акт самовідречення, кожда жертва, зложена нами в ім’я 
ідеалу, в ім’я вітчини, зближає нас, зв’язує внутрішнім зв’язком з королем 
наших ідеалів, з його життям, що було одним неперервним ланцюгом страж-
дань, з малими лише проблисками ясніших днів, і з його тяжкими часами, 
які він так глибоко відчував, тими часами, що хвилями здавалися йому вже 
“останньою тяжкою минутою” існування України і викликали з глибини 
його душі болющий крик до земляків —

Свою Україну любіть,
Любіть її во время люте!*

Історія великих душ дуже часто перемінюється в історію великих страж-
дань, але й у всесвітній галереї мучеників людськості нелегко знайти пару 
тяжкій долі нашого Кобзаря, такий одноцільний, від початку до кінця в однім 
тоні переведений образ страждань, який дає його життя.

Дитячі літа, що звичайно на ціле життя відсвічують чоловікові рожевим 
промінням щастя, у нього затроєні були бідою та тяжкою панщизняною 
неволею й лишили в душі поета образ невимовного жалю й страху.
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почуття своєї людської гідності, припадають у нього на сі часи гіркого 
поневолення, коли кара на тілі могла спіткати геніального юнака за кожду 
дрібницю.

Потім — хвиля свободи, увільнення з кріпацького ретязя*, свобідне 
віддання штуці й поезії*, коли талант поета розвинувся в цілій силі і красі, 
й його слово   “...пламенем взялось, 

   І огненно заговорило...”*
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чи формальних прав, а тому, що Шевченкове свято — то акт признання 
національних і загальнолюдських ідеалів, оголошених ним, і вдячності для 
їх речника, а в кім же, як не в молоді, ідеальний зміст життя повинен зна-
ходити найповніший, найгарячіший відгомін! Се її уділ, її право і обов’язок, 
се одушевлення — запорука здорового розвою суспільності, її життя. І тому 
Шевченкове свято у нас, як свято інших пророків національних у інших 
націй, будить все найгарячіший відклик серед молоді, і повинен будити, 
повинен бути передовсім святом молоді.

І сього року святкує молодіж сорок першу річницю смерті духового 
вождя свого народу, святкує — хоч і серед незвичайних, сумних і грізних 
обставин*. По той і по сей бік кордону потягнула її могутня хвиля боротьби 
за права горожанські, за права національні, й викинула з колії звичайного 
життя. Вищі школи стоять позамикані або добровільно молоддю опущені. 
Частина молоді позбавлена можності далі вести свою освіту, інша поман-
друвала за своєю освітою на чужину, терпеливо зносячи нужду й поневірку, 
готова зложити на олтар вітчини гекатомби жертв в глибокім самовідреченні. 
В сій сумній і грізній хвилі дисонансом була б кожна нота легкодушної 
веселості, але достроюється вона гармонійно до свята нашого національного 
мученика. Кожен акт самовідречення, кожда жертва, зложена нами в ім’я 
ідеалу, в ім’я вітчини, зближає нас, зв’язує внутрішнім зв’язком з королем 
наших ідеалів, з його життям, що було одним неперервним ланцюгом страж-
дань, з малими лише проблисками ясніших днів, і з його тяжкими часами, 
які він так глибоко відчував, тими часами, що хвилями здавалися йому вже 
“останньою тяжкою минутою” існування України і викликали з глибини 
його душі болющий крик до земляків —

Свою Україну любіть,
Любіть її во время люте!*

Історія великих душ дуже часто перемінюється в історію великих страж-
дань, але й у всесвітній галереї мучеників людськості нелегко знайти пару 
тяжкій долі нашого Кобзаря, такий одноцільний, від початку до кінця в однім 
тоні переведений образ страждань, який дає його життя.

Дитячі літа, що звичайно на ціле життя відсвічують чоловікові рожевим 
промінням щастя, у нього затроєні були бідою та тяжкою панщизняною 
неволею й лишили в душі поета образ невимовного жалю й страху.
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спокійного щастя на дожитку, в хвилі, коли для народу сходила так довго 
ним ждана зоря свободи*, коли підіймалися перші засіви національного 
руху. На місці, де мріяв він собі поставити хату, над Дніпром-Славутицею, 
сиплять йому високу могилу, й на неї разом з благословенствами вірних синів 
України летить камінь тих, що з ріжних мотивів хотіли б понизити значіння 
його творчості і представити його самого індивідуумом на низькім степені 
моральнім і інтелектуальнім, речником національної ненависті і т.п і т.п.

Трагічна, повна глибокого значіння доля...
Життя Шевченкове — се книга науки для нас, так само, як і книга його 

пісень. Образ пророка, замученого за Україну, встає перед нами не в віками 
віддаленім від нас окруженні, а в обставинах майже сучасних, не пережитих 
і досі, серед котрих іде і далі та ж боротьба за права горожанські і націо-
нальні, що розбила життя нашого найбільшого поета і многих, многих інших.

Книга науки...
Першим мотивом діяльності чоловіка служить змагання до щастя. 

Се змагання законне, оскільки підпорядковує себе голосу совісті, що каже 
шукати тільки щастя, гідного чоловіка, й суспільному почуттю, що виключає 
щастя одиниці, суперечне з інтересами суспільності. Та нелегко чоловікові 
підпорядкувати самолюбну натуру свою сим ограниченням, і кождому при-
ходиться переживати хвилі духовного упадку, коли прикрим стає обов’язок 
і жертви, й внутрішній голос шепче йому, що міг би він уживати життя 
замість поневірятися, розкошувати замість жертвувати собою, брати замість 
віддавати.

В хвилі такого упадку най стане перед духовими очами образ нашого 
Пророка, замученого за Україну! Які смішні наші претензії до життя і малі 
наші жертви в порівнянні з ним! Чи він не мав права на щастя з своїм незрів-
нянним даром творчим, з своїм незлобним голубиним серцем, з живим почут-
тям для краси природи й життя, з своїми скромними вимогами... А життя 
його було ланцюгом страждань, не ним самим вишуканих, вибагливістю 
його Духу сотворених, а самих елементарних — позбавлення найперших 
потреб і ображення найсвятіших почуттів його душі. Мав він нагоду з уділу 
гноблених і покривджених перейти до табору пануючих і розкішних, але він 
не схотів розірвати зв’язків з тими покривдженими, не схотів замкнути уст 
своїх перед насильствами і поневоленням, і за те його замучено!

І він переживав хвилі упадку, коли питав себе, 
“Навіщо він на світ родився,
Свою Україну любив”*, 

але дух його з сього хвилевого занепаду знову все орлиним летом підносився. 
Він не жалував свого протесту, що закував його в кайдани, він жалував 
в часах неволі, що не може бути далі діяльним членом суспільності, і що, 
як йому здавалось, не використовував для неї своїх сил тоді, коли ще міг:

в киргизькім степу підофіцерів і офіцерів. Всякі зносини з його давнішими 
приятелями, товаришами національних змагань і поступових ідеалів, вповні 
зірвано, відібрано всяку духову поживу геніальному самоуку, що рвався 
розширити границі свого знання. І що найгірше — нема, повторяю, ані 
краю тій неволі, ані надії з неї вирватися колись.

В такім тяжкім, безнадійнім положенні треба було зусиль просто нелюд-
ських, щоб не дати себе поглинути сьому болоту, щоб стерегти своєї гідності 
людської, не дати себе опанувати зневір’ю. Поет бореться, але хвилями 
розпука гадюкою обвивається коло його серця. Адже все скінчено для 
нього. Він, “неначе лютая змія,

розтрощена в степу здихає,
заходу сонця дожидає”*, —

щоб смерть скінчила важкі муки. Будучності для нього нема — його “за 
Україну замучили...”*

Що найтяжче мусило гризти поета — се свідомість, що найдорожчий 
скарб його душі, його творча сила, його поетичний талант гине, зникає під 
впливом таких неможливих обставин життя. Ся думка не дає йому спокою.

То так і я тепер пишу –
Папер, чорнила тільки трачу.
А перш — їй-богу, не брешу,
Згадаю що, чи що побачу,
То так утну, що аж заплачу*.

І се тоді, коли в собі він чув сили титана, а все зроблене ним доти зда-
валося нічим в порівнянні з тим, що міг би зробити при інших обставинах, 
з-під пера його плинули гіркі слова:

В неволі виріс між чужими,
І неоплаканий умру –
І все з собою заберу, 
Малого сліду не покину
На нашій славній Україні,
На нашій — не своїй землі*.

Над сподівання приятелям удалося випросити для Поета увільнення 
з заслання*. Він вертається на свободу, хоч і неповну, під доглядом жандарме-
рії, з ріжними ограниченнями. Але фізичні й духовні сили його вже підтяті 
неволею. Талант його очевидно ослаб — зрідка лише проривається у нього 
“огненне слово” часів розцвіту. Він сам чує себе розбитим, і найгарячішим 
його бажанням стає родинне затишшя, як не любов, то хоч спокій родинного 
огнища. Се бажання не дає йому спокою серед поетичних і суспільних занять, 
але всі проби й заходи його показуються марними, а тим часом смертель-
ний недуг підрізує останні його сили, і він вмирає, вмирає серед тих мрій 
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скарб його душі, його творча сила, його поетичний талант гине, зникає під 
впливом таких неможливих обставин життя. Ся думка не дає йому спокою.

То так і я тепер пишу –
Папер, чорнила тільки трачу.
А перш — їй-богу, не брешу,
Згадаю що, чи що побачу,
То так утну, що аж заплачу*.

І се тоді, коли в собі він чув сили титана, а все зроблене ним доти зда-
валося нічим в порівнянні з тим, що міг би зробити при інших обставинах, 
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В неволі виріс між чужими,
І неоплаканий умру –
І все з собою заберу, 
Малого сліду не покину
На нашій славній Україні,
На нашій — не своїй землі*.

Над сподівання приятелям удалося випросити для Поета увільнення 
з заслання*. Він вертається на свободу, хоч і неповну, під доглядом жандарме-
рії, з ріжними ограниченнями. Але фізичні й духовні сили його вже підтяті 
неволею. Талант його очевидно ослаб — зрідка лише проривається у нього 
“огненне слово” часів розцвіту. Він сам чує себе розбитим, і найгарячішим 
його бажанням стає родинне затишшя, як не любов, то хоч спокій родинного 
огнища. Се бажання не дає йому спокою серед поетичних і суспільних занять, 
але всі проби й заходи його показуються марними, а тим часом смертель-
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ҐУСТАВ ФЛОБЕР...
Літературна характеристика

Ім’я Флобера взагалі дуже малозвісне у нас. З його писань була перело-
жена лише “Легенда про Юліяна Милосердного” (“La Légende de Saint Julien 
l’Hospitalier”, з серії “Trois contes” — в “Літературно-науковій бібліотеці” 
д-ра Франка*, 1890), і під час найбільшого заінтересування натуралістичною 
школою* (що припадає на кінець 80-х і початки 90-х pp.) якось творчість 
сього проводиря французького натуралізму не ввійшла у нас в моду. З того 
часу для багатьох європейський натуралізм, взагалі реалізм став напрямом 
перестарілим, увага звернулася в сторону напрямів йому противних — 
імпресіонізму, симболізму і т. ін., в самій французькій натуралістичній школі 
слава Флобера поблідла перед іменами молодших письменників — Золя, 
Доде, Мопассана, і нинішньому молодому поколінню творчість Флобера 
малозвісна, хоч знайомість з сею фігурою — одною з першорядних фігур 
європейського роману в XIX в. таки все повинна бути, а для тих, кому 
реалізм не здається пережитою манерою — як не здасться мені, творчість 
сього характеристичного репрезентанта французького натуралізму має 
й сама по собі значну цікавість. Тому, видаючи в перекладі друге з його 
“Трьох оповідань” — “Іродіяду”, я уважаю за потрібне додати кілька слів 
про його літературну діяльність.

Ґустав Флобер (Gustave Flaubert) роджений в 1820 р. в Руані, походив 
з лікарської родини — його дід з материної сторони — прирожденний нор-
мандець, і батько — людина захожа, були лікарі, останній навіть був дуже 
славним в своїх краях хірургом; се рішило й кар’єру малого Ґустава, — його 
призначили в лікарі.

Хлопець, одідичивши великанську поставу й будову тіла, розвивався 
дуже поволі й не був здоров; його характеристична, незвичайна відраза 
до всякого фізичного руху, фізичної роботи вказувала на якісь скриті аномалії 
в організмі; в молодості прокинулася у нього епілепсія*, що не лишилася 
також без впливу на його світогляд, — причинившися до його песимістич-
ного, безрадісного погляду на життя; декотрі шукали в ній також об’яснення 
інших прикмет його літературної вдачі — як його витончений артизм1.

Взагалі була се натура незвичайно щира, простодушна, без всякої 
здібности до практичного життя, але з сильно розвиненою фантазією, 
інтелектуальними потягами, незвичайно витонченим артистичним чуттям 
і — що так рідко з тим лучиться — з незвичайним замилуванням і витри-
валістю в праці.

More patrum [за сімейною традицією] перейшов він медичну науку, але 
його тягнуло до літератури й творчості, й літературні інтереси заволоділи 

1 Maxime du Camp. Souvenirs littéraires*.

І я крівавими слізами 
Не раз постелю омочу.
Перелічу і дні, і літа, 
Кого я, де, коли любив,
Кому яке добро зробив.
Нікого в світі, нікому в світі,
Неначе по лісу ходив...*

Страждання не викликають в нім бажання пімсти — почуття ворожнечі 
особистої чи національної йому чуже. Він не знає охоти відбити страждання 
свої й своїх земляків на кімсь іншім, відплати ворогам за його кривди. 
Класове чи національне ворогування йому незнане. Братолюбіє для нього 
зістається найкращим добром, національні відносини, оперті на етиці й спра-
ведливості, — ідеалом. Але заразом пережиті ним переслідування тільки 
зміцняють в нім благородну рішучість — витривати до кінця в боротьбі 
проти насильства і поневолення. Сам поневолений, він підносить молитву 
до матері “милосердного Назорея”, щоб його слово протесту знайшло від-
гомін в серцях його земляків, 

“щоб людям серце розтопило,
і по Украйні пронеслось!”*

Його ідеалом зістається титан*, котрого великої душі не можуть зломити 
ніякі страждання, ніякі переслідування тирана, і тим благородним огнем, тою 
ж витривалістю в боротьбі за правду й волю проти насильства й темноти 
хотів би він запалити серця земляків і послати їх виборювати ліпшу долю 
для свого народу.

Праведная душе, прийми нашу мову немудру та щиру, прийми, привітай 
нас*, зібраних тут в благовійній честі твоєї пам’яті і веди нас тернистим шля-
хом твого життя до тої ж мети, що присвічувала тобі, щоб і ми, оглянувшися 
на пройдену путь, могли з часом повторити до своєї совісті твоє прощання:

Ми не лукавили з тобою,
Ми просто йшли, у нас нема
Зерна неправди за собою...*
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ҐУСТАВ ФЛОБЕР...
Літературна характеристика
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першорядний репрезентант сеї школи — Доде далеко відходить від 
жадань Флобера щодо об’єктивізму й імперсоналізму. Найближче підходить 
до Флобера Мопассан — і своїм теоретичним розумінням штуки, й своїм 
песимістичним світоглядом, і артизмом, і тим об’єктивізмом супроти доброго 
й злого, який проповідав Флобер.

“Madame Bovary” відразу зробила славу Флоберу, до котрої — особ-
ливо в ширших кругах публіки — дуже мало додала його пізніша, близько 
чвертьвікова літературна творчість. Коли для літературних кругів сей роман 
був певного роду революцією, що відкривав нові горизонти літературній 
творчості, ставив нові вимоги й завдання, в широкій публіці він здобув собі 
розголос наслідком процесу, виточеного тодішньою прокураторією видав-
цям і авторові з причини неморальност і  роману і згіршення, яке він, 
мовляв, викликає в читачах. На нас, по романах Золя, Мопассана, Прево, 
не кажучи про порнографію літературної тандити, лише комічне вражіння 
роблять ті вибрані прокураторією “неморальні” місця роману, але в часах 
Наполеонського режиму було великим успіхом, коли адвокатам Флобера 
удалося оборонити його роман від засуду. Для літературних кругів се був 
тріумф над прокураторською цензурою; широка публіка кинулась на “Боварі”, 
як на сенсаційну річ, заборонений овоч, і Флобер став славним відразу.

Незалежно від таких моментальних причин успіху, “Madame Bovary” 
забезпечила собі поважне місце в історії європейського роману. Се дуже 
талановитий, майстерний образ провінціонального французького життя 
з першої половини XIX століття, зроблений на тлі історії родини лікаря 
Боварі: лікар — мірнота, малим задоволений, закоханий в жінці, його 
жінка — людина з певними вищими вимогами, котру бажання особистого 
щастя, піддане романічною лектурою, зводить на дорогу любовних авантюр, 
що приводять родину до моральної й матеріальної руїни: пані отруїлася, 
чоловік недовго переживає її, зламаний тим, що довідався про її зради; дитина 
стає зарібницею. Наоколо сих головних осіб розвинув автор цілу галерею 
провінціональних типів, ряд інтересних сцен. Все се глибоко продумано, 
незвичайно старанно зроблено, хоч власне ся старанність, продуманість 
і той об’єктивізм, імперсоналізм, голошений Флобером, роблять рисунок 
в значній мірі зимним і сухим, уже в сім першім романі.

В кождім разі се роман з довговічною вартістю, що повинний бути 
з часом присвоєний і нашою літературою*. Для читача в перекладі пропаде, 
одначе, те, що зробило половину слави Флобера в французькій літера-
турі, — його стиль. Він надавав стилю музикальності, ритмічності слова 
незвичайне значіння й здобув собі славу незрівнянного стиліста. Вироблення 
фрази давало йому незвичайну роботу, зате раз знайшовши відповідний 
вислів, він не годен був потім в нім ані слова змінити. Мопассан — также 
прегарний стиліст, наводить, напр., такий анекдот про свого учителя: в його 
маленькій повісті “Un coeur simple” завважили Флоберові при кінці одну 

ним повно й нероздільно на ціле життя. Достатки, які одідичив він, дали 
йому спромогу вповні їм віддатися, не журячися насущним хлібом.

Його молодість припала на часи розвитку романтизму*; його земляк 
Шатобріан був його ідолом, Гюґо й Ламартін — його пророками. Роман-
тичний запал, пориви в сфери вищі й відраза від буденщини, — “буржу-
азності”, як він її називав, замилування до екзотизму знаходили глибокий 
відгомін в цілім його духовім складі, і хоч його літературна творчість так 
сильно, особливо — на перший погляд, відходила від традицій романтизму, 
перечилася з ним, — в цілім складі життя Флобера, в його літературних 
уподобаннях і в самій творчості на ціле життя лишилися виразні сліди 
впливів романтизму, тільки змодифіковані, часом до непізнання, іншими 
прикметами його натури і виробленими ним поглядами на завдання й вимоги 
літературної творчості.

По кількох літературних пробах, які лишилися в його паперах, він висту-
пив уперше в р. 1857, отже, яко чоловік уже вповні дозрілий і скінчений, 
романом “Пані Боварі” (“Madame Bovary”)*, що коштував його п’ять літ 
дуже пильної праці й носив уже характерні прикмети творчості Флобера 
й його літературних принципів.

Його свояк і ученик в літературі так характеризує в своїй статті про 
Флобера1 сі принципи:

Літературний твір має представляти життя, таке, як воно єсть, якнай-
більше об’єктивно, імперсонально; творчість автора — се тільки дзеркало, 
де можливо докладно має відбитися життя. Всякі моралістичні провідні гадки 
не гідні літературної творчості; автор не хвалить, не гудить, тільки описує; 
добре і зле для нього не існує: факт добрий чи злий — се тільки предмет 
до описання.

Описання се — не просте фотографування. Флобер протестував проти 
назви “реаліст”, розуміючи тут списування того, що письменник бачив і знав. 
Для Флобера писання було творчістю в повнім значінні слова: на підставі 
старанного, сумлінного студіювання життя, сучасного чи минулого, пись-
менник мав сотворити типові образи і їх представленням, їх учинками — 
що мають бути дедукцією їх характерів — мав розв’язати певну проблему 
життя, представити причину певних явищ.

Таке розуміння творчості було характеристичною прикметою Флобера, 
що відрізняла його від інших репрезентантів натуралістичної школи, дарма 
що вона вважала його своїм проводирем і пророком. Не вважаючи, напр., 
на щиру приязнь до Золя і признання для його таланту, Флобер закидав 
йому натуралізм і не міг того йому дарувати, дарма що самого Флобера 
зачисляємо до французької натурал істично ї  школи. Так само інший 

1 G. de Maupassant — Étude sur Gustave Flaubert, в т. VII видання писань Флобера, 
зробленого Кантеном (Edition ne varietur), 1885*.
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першорядний репрезентант сеї школи — Доде далеко відходить від 
жадань Флобера щодо об’єктивізму й імперсоналізму. Найближче підходить 
до Флобера Мопассан — і своїм теоретичним розумінням штуки, й своїм 
песимістичним світоглядом, і артизмом, і тим об’єктивізмом супроти доброго 
й злого, який проповідав Флобер.

“Madame Bovary” відразу зробила славу Флоберу, до котрої — особ-
ливо в ширших кругах публіки — дуже мало додала його пізніша, близько 
чвертьвікова літературна творчість. Коли для літературних кругів сей роман 
був певного роду революцією, що відкривав нові горизонти літературній 
творчості, ставив нові вимоги й завдання, в широкій публіці він здобув собі 
розголос наслідком процесу, виточеного тодішньою прокураторією видав-
цям і авторові з причини неморальност і  роману і згіршення, яке він, 
мовляв, викликає в читачах. На нас, по романах Золя, Мопассана, Прево, 
не кажучи про порнографію літературної тандити, лише комічне вражіння 
роблять ті вибрані прокураторією “неморальні” місця роману, але в часах 
Наполеонського режиму було великим успіхом, коли адвокатам Флобера 
удалося оборонити його роман від засуду. Для літературних кругів се був 
тріумф над прокураторською цензурою; широка публіка кинулась на “Боварі”, 
як на сенсаційну річ, заборонений овоч, і Флобер став славним відразу.

Незалежно від таких моментальних причин успіху, “Madame Bovary” 
забезпечила собі поважне місце в історії європейського роману. Се дуже 
талановитий, майстерний образ провінціонального французького життя 
з першої половини XIX століття, зроблений на тлі історії родини лікаря 
Боварі: лікар — мірнота, малим задоволений, закоханий в жінці, його 
жінка — людина з певними вищими вимогами, котру бажання особистого 
щастя, піддане романічною лектурою, зводить на дорогу любовних авантюр, 
що приводять родину до моральної й матеріальної руїни: пані отруїлася, 
чоловік недовго переживає її, зламаний тим, що довідався про її зради; дитина 
стає зарібницею. Наоколо сих головних осіб розвинув автор цілу галерею 
провінціональних типів, ряд інтересних сцен. Все се глибоко продумано, 
незвичайно старанно зроблено, хоч власне ся старанність, продуманість 
і той об’єктивізм, імперсоналізм, голошений Флобером, роблять рисунок 
в значній мірі зимним і сухим, уже в сім першім романі.

В кождім разі се роман з довговічною вартістю, що повинний бути 
з часом присвоєний і нашою літературою*. Для читача в перекладі пропаде, 
одначе, те, що зробило половину слави Флобера в французькій літера-
турі, — його стиль. Він надавав стилю музикальності, ритмічності слова 
незвичайне значіння й здобув собі славу незрівнянного стиліста. Вироблення 
фрази давало йому незвичайну роботу, зате раз знайшовши відповідний 
вислів, він не годен був потім в нім ані слова змінити. Мопассан — также 
прегарний стиліст, наводить, напр., такий анекдот про свого учителя: в його 
маленькій повісті “Un coeur simple” завважили Флоберові при кінці одну 

ним повно й нероздільно на ціле життя. Достатки, які одідичив він, дали 
йому спромогу вповні їм віддатися, не журячися насущним хлібом.

Його молодість припала на часи розвитку романтизму*; його земляк 
Шатобріан був його ідолом, Гюґо й Ламартін — його пророками. Роман-
тичний запал, пориви в сфери вищі й відраза від буденщини, — “буржу-
азності”, як він її називав, замилування до екзотизму знаходили глибокий 
відгомін в цілім його духовім складі, і хоч його літературна творчість так 
сильно, особливо — на перший погляд, відходила від традицій романтизму, 
перечилася з ним, — в цілім складі життя Флобера, в його літературних 
уподобаннях і в самій творчості на ціле життя лишилися виразні сліди 
впливів романтизму, тільки змодифіковані, часом до непізнання, іншими 
прикметами його натури і виробленими ним поглядами на завдання й вимоги 
літературної творчості.

По кількох літературних пробах, які лишилися в його паперах, він висту-
пив уперше в р. 1857, отже, яко чоловік уже вповні дозрілий і скінчений, 
романом “Пані Боварі” (“Madame Bovary”)*, що коштував його п’ять літ 
дуже пильної праці й носив уже характерні прикмети творчості Флобера 
й його літературних принципів.

Його свояк і ученик в літературі так характеризує в своїй статті про 
Флобера1 сі принципи:

Літературний твір має представляти життя, таке, як воно єсть, якнай-
більше об’єктивно, імперсонально; творчість автора — се тільки дзеркало, 
де можливо докладно має відбитися життя. Всякі моралістичні провідні гадки 
не гідні літературної творчості; автор не хвалить, не гудить, тільки описує; 
добре і зле для нього не існує: факт добрий чи злий — се тільки предмет 
до описання.

Описання се — не просте фотографування. Флобер протестував проти 
назви “реаліст”, розуміючи тут списування того, що письменник бачив і знав. 
Для Флобера писання було творчістю в повнім значінні слова: на підставі 
старанного, сумлінного студіювання життя, сучасного чи минулого, пись-
менник мав сотворити типові образи і їх представленням, їх учинками — 
що мають бути дедукцією їх характерів — мав розв’язати певну проблему 
життя, представити причину певних явищ.

Таке розуміння творчості було характеристичною прикметою Флобера, 
що відрізняла його від інших репрезентантів натуралістичної школи, дарма 
що вона вважала його своїм проводирем і пророком. Не вважаючи, напр., 
на щиру приязнь до Золя і признання для його таланту, Флобер закидав 
йому натуралізм і не міг того йому дарувати, дарма що самого Флобера 
зачисляємо до французької натурал істично ї  школи. Так само інший 

1 G. de Maupassant — Étude sur Gustave Flaubert, в т. VII видання писань Флобера, 
зробленого Кантеном (Edition ne varietur), 1885*.
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тривіальності. Розсмакований з сього становища, як майстерний образ 
часу, нечисленними аматорами, роман сей не мав ніякого успіху у публіки 
і неприхильно був оцінений також більшістю критики. Дійсно, ерудитизм 
автора, його холодне препарування життя з його дурнотою придушили 
творчу силу автора, і для пересічного читача роман стає просто нудним.

По “Education sentimentelle” автор береться знову за екзотичну тему, 
незвичайно глибоко задуману. В “Спокусі св. Антонія” (“Tentation de Saint 
Antoine”, 1874), на тлі оповідання про спокуси, які проносилися перед очима 
анахорета Антонія в Тебаідській пустині, задумав Флобер розвинути всю 
панораму античного життя й всіх його приваб і здобутків, щоб показати 
їх малоцінність перед моральними потребами чоловіка, яким знайшов він 
заспокоєння, на переломі античного життя, в християнській вірі.

Паралеллю до сього грандіозного образу античної цивілізації мав бути 
другий, що мав показати неповноту сучасного знання й хибність його методи. 
Два паризькі писарі Бувар і Пекіше, діставши спадок, задумують віддатися 
спокійному життю серед природи; для раціональнішого урядження свого 
життя вони стараються розширити свої знання, але при браку наукового 
приготовлення наскакують на прогалини, непевності, суперечності, за пояс-
ненням переходять до другої науки, від другої — до третьої, — зачавши 
від садівництва, переходять до хліборобства, відти — до хімії, з тої — 
до медицини, астрономії, археологїї, історії і т. д., і нарешті, покинувши 
те все, вертаються до писарки в Парижі. Ся книга, названа іменами героїв 
“Bouvard et Pécuchet”, зайняла шість остатніх літ життя автора, задала йому 
страшенну масу праці, але не була скінчена, — смерть заскочила автора.

В обох сих книгах фабула, інтрига сходить зовсім на далекий план, на зеро 
перед філософічними проблемами, поставленими автором. Філософ і ерудит 
забивають зовсім белетриста, поета. Уже “Tentation” не можна читати без 
коментаря, як “темні” (умисно притемнені) твори “учених” (“docti”) поетів 
Александрійської школи*. Книга розпадається на безконечну серію образів, 
в яких збирає, стискає автор результати своїх студій старинної культури 
й свої гадки про еволюцію людського життя взагалі. В “Bouvard et Pécuchet” 
героями, властиво, виступають не люди, а самі дисципліни, науки, як спра-
ведливо завважив один з критиків — вони рухають, борються, нищать одна 
одну перед автором. Ніякого живого зацікавлення, якого жадаємо ми від 
белетристичного утвору, сі книги не можуть викликати. Можна подивляти 
ерудицію автора, його незвичайну пильність, з якими він укладає сі мозаїки 
з ексцерпт, з образків, вироблених, витончених, як камеї, або — нудитись, 
спочиваючи лише на деяких живіших сценах.

Серед тяжкої, нудної не раз праці, яку задав собі Флобер своєю остатньою 
книгою, він робив собі розривку, уносячися фантазією в інші сфери, в інші часи, 
й так з’явилися його “Три оповідання” — “Trois contes”, видані 1877 p. і нічим 
не злучені властиво, окрім часу написання й певною одностайністю величини — 

неправдоподібність. Він признав се, але зі страхом запримітив: “Се правда, 
тільки... прийдеться змінити фразу!..” Засів зараз до роботи й, промучив-
шися цілу ніч, помазавши лібру паперу, вкінці лишив, як було, не мігши 
інакше збудувати фрази.

На інший закид — двозначності в іншім місці — він відповів: “Тим 
гірше для змісту; ритм — то перша річ!..”

В тій нечуваній праці коло стилю, коло композиції виявлявся його рідкий 
артизм, далекий від нагінки за “красними”, “гучними” риторичними зворотами.

Взагалі в свої романи він вкладав нечувану масу праці. Про незвичайну 
трудолюбність його я згадував. Більшу частину свого часу проводив він 
самітно, серед своєї робітні, за читанням і писанням. Читав він незвичайно 
багато. Ексцерпти для деяких пізніших романів його займають по кілька 
томів. Життя сучасне й минувше однаково було для нього предметом сту-
дії, досліду, й він студіював його з усім накладом праці прирожденного 
Gelehrter-a [вченого], виробляючи довгими роками свої твори.

По “Madame Bovary”, 1862 p. видав Флобер роман, властиво — про-
зову поему з картагенського життя п[ід] н[азвою] “Salammbô”. Впливи 
романтизму ні в чім, може, не виявилися так виразно у Флобера, як у 
сім замилуванні його до екзотичних тем — малоазійський Схід, Греція, 
Палестина, Єгипет, Картаген, Індія, середні віки — сюди уноситься раз 
по раз уява поета, утомлена тривіальністю сучасної “буржуазії”, тимчасом 
як аналіза песиміста-ученого констатує, що вічна несорозмірність змагань 
і жадань чоловіка з тим, що давало йому життя, так само жила в часах 
минулих, як і сучасних, серед екзотичної обстанови, як і на бруку сучасного 
Парижа. Се те, що один з критиків зве “нігілізмом” Флобера1.

“Salammbô” мало досить значний успіх, хоч і не серед тої широкої 
публіки, що “Madame Bovary”. Пишний образ картагенського життя часів 
римсько-картагенських воєн, на тлі історії повстання картагенських найма-
них вояків задивував своєю оригінальністю і заімпонував масою ерудиції, 
вложеної автором в сю поему.

Поза сею ерудицією в ній лишалося, одначе, ще досить для пересічного 
читача, жадного цікавості в лектурі, і “Salammbô” була остатньою книгою, 
що мала успіх. Дальші тільки викликали розчарування й закиди авторові.

Від старинного Сходу вертає він до сучасної буденщини й дає пару 
до “Madame Bovary” — великий, двотомовий роман “Education sentimentelle” 
(сей досить трудний до перекладу титул можна б віддати словами: “Вито-
нчене виховання”*), що вийшов 1869 р. На історії молодого літератора 
Фрідеріка Моро, його змагань до артистичної діяльності та вищих утіх життя 
і розчарувань та знидення в буденщині життя, малює автор широкий образ 
паризького життя середини XIX в., його сірої буденності, безпросвітної 

1 Bourget — Gustave Flaubert, в “Essais de psychologiе contemporaine”*.
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тривіальності. Розсмакований з сього становища, як майстерний образ 
часу, нечисленними аматорами, роман сей не мав ніякого успіху у публіки 
і неприхильно був оцінений також більшістю критики. Дійсно, ерудитизм 
автора, його холодне препарування життя з його дурнотою придушили 
творчу силу автора, і для пересічного читача роман стає просто нудним.

По “Education sentimentelle” автор береться знову за екзотичну тему, 
незвичайно глибоко задуману. В “Спокусі св. Антонія” (“Tentation de Saint 
Antoine”, 1874), на тлі оповідання про спокуси, які проносилися перед очима 
анахорета Антонія в Тебаідській пустині, задумав Флобер розвинути всю 
панораму античного життя й всіх його приваб і здобутків, щоб показати 
їх малоцінність перед моральними потребами чоловіка, яким знайшов він 
заспокоєння, на переломі античного життя, в християнській вірі.

Паралеллю до сього грандіозного образу античної цивілізації мав бути 
другий, що мав показати неповноту сучасного знання й хибність його методи. 
Два паризькі писарі Бувар і Пекіше, діставши спадок, задумують віддатися 
спокійному життю серед природи; для раціональнішого урядження свого 
життя вони стараються розширити свої знання, але при браку наукового 
приготовлення наскакують на прогалини, непевності, суперечності, за пояс-
ненням переходять до другої науки, від другої — до третьої, — зачавши 
від садівництва, переходять до хліборобства, відти — до хімії, з тої — 
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неправдоподібність. Він признав се, але зі страхом запримітив: “Се правда, 
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сім замилуванні його до екзотичних тем — малоазійський Схід, Греція, 
Палестина, Єгипет, Картаген, Індія, середні віки — сюди уноситься раз 
по раз уява поета, утомлена тривіальністю сучасної “буржуазії”, тимчасом 
як аналіза песиміста-ученого констатує, що вічна несорозмірність змагань 
і жадань чоловіка з тим, що давало йому життя, так само жила в часах 
минулих, як і сучасних, серед екзотичної обстанови, як і на бруку сучасного 
Парижа. Се те, що один з критиків зве “нігілізмом” Флобера1.

“Salammbô” мало досить значний успіх, хоч і не серед тої широкої 
публіки, що “Madame Bovary”. Пишний образ картагенського життя часів 
римсько-картагенських воєн, на тлі історії повстання картагенських найма-
них вояків задивував своєю оригінальністю і заімпонував масою ерудиції, 
вложеної автором в сю поему.

Поза сею ерудицією в ній лишалося, одначе, ще досить для пересічного 
читача, жадного цікавості в лектурі, і “Salammbô” була остатньою книгою, 
що мала успіх. Дальші тільки викликали розчарування й закиди авторові.

Від старинного Сходу вертає він до сучасної буденщини й дає пару 
до “Madame Bovary” — великий, двотомовий роман “Education sentimentelle” 
(сей досить трудний до перекладу титул можна б віддати словами: “Вито-
нчене виховання”*), що вийшов 1869 р. На історії молодого літератора 
Фрідеріка Моро, його змагань до артистичної діяльності та вищих утіх життя 
і розчарувань та знидення в буденщині життя, малює автор широкий образ 
паризького життя середини XIX в., його сірої буденності, безпросвітної 

1 Bourget — Gustave Flaubert, в “Essais de psychologiе contemporaine”*.
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ВАРІАНТИ ДО “БОГДАНОВОЇ МОГИЛИ” ШЕВЧЕНКА

Покійний співробітник наш д. Олексій Маркевич надіслав був мені 
на початку сього року копію Шевченкової “Богданової могили”*, списану 
ним з автографа, з таким поясненням: «У п[ані] Орлової*, що живе близько 
одної з станцій Николаївської залізниці, знайшлось три власноручно написані 
на листку паперу поезії Шевченка, дві з них загально звісні: “Не завидуй 
багатому”, “Не женися на багатій”, а третя — “Стоїть в селі Суботові” 
хоч і звісна, але з прогалинами*; що вони стоять в російських виданнях, 
се натурально, але єсть прогалини і в празькім виданні*, а львівського у мене 
нема*. Мені прийшло на гадку, що, може, сі прогалини ще не опубліковані, 
отож і посилаю Вам сю поезію в цілості».

В новіших виданнях “Кобзаря”, як відомо, ся поезія друкується без 
прогалини, але прислана Маркевичом копія мала декілька варіантів, які я собі 
по одержанні його листа понотував, відкладаючи їх опублікування до якоїсь 
нагоди. Тепер подаю їх на пам’ятку покійника, що потрудився їх прислати. 
З них деякі безвартісні, очевидно — се помилки, деякі ж мають свою ціну. 
Подаю ті вірші, що мають варіанти в порівнянні з виданням проф. Роман-
чука*, зазначаючи курзивою самі варіанти:

Могили все розривають 
За те тобі така й доля
Ляхи задавили
Що вони тільки наймали
Татарам на пашу
Та ляхам — а може й справді!
Нехай по їх буде!
Так сміються ж з України
Стороннії люде...
Не смійтеся ж, чужі люде!

се три образки, вирвані з зовсім відмінних сфер. Перше — “Проста душа”, 
“Un coeur simple” — історія сірого життя служниці, без промінчика якогось 
людського життя, з французької сучасності. “La légende de Saint Julien 
l’ Hospitalier” — “Легенда про Юліана Милосердного” — середньовічний 
образок, триманий в тоні побожної легенди. Нарешті, “Іродіяда”, “Hérodias”, 
на мій погляд, — найліпша з них: майстерний образ стрічі грецько-римської 
й семітської культури на тлі євангельських подій*.

Не вважаючи, що сі оповідання не мають хиб Флоберової творчості 
остатніх десятиліть і не перевантажені так ґелертерською ерудицією*, 
не заморожені філософічними рефлексами, — прекрасна ся книжка успіху 
також не мала: у публіки Флобер уже рішучо вийшов з моди.

Він незадовго і зійшов зі сцени: 1880 р. смерть перервала се життя, 
повне праці й мислі.

Спадщиною по покійнику лишилося кілька майстерних речей, які довго 
ще не переживуться, і — цілий ряд постулатів високої теоретичної вартості 
й цікавості, які в сфері літературної творчості ставив і з рідкою сміливістю 
й незвичайним накладом праці пробував по-своєму розв’язати славний 
французький натураліст.

1902, 17(30).IX
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близькі, ба й навіть зрозумілі, наслідком їх специфічно-російського або 
великоруського характеру. Все се побуджує мене присвятити сьому поетові 
коротеньку пам’ятку на сторонах нашого журналу.

Микола Некрасов пережив дуже тяжке й незвичайне життя, воно глибоко 
відбилося на його творчості. Він був сином російського офіцера-поміщика, 
мати його була полька*, з багатої панської родини, що познайомилася з своїм 
будучим мужом під час його військового кочування, вийшла за нього й пила 
потім гірку чашу з своїм суворим і диким чоловіком. Микола родився р. 1821, 
ще під час військового кочування батька, але виростав на селі, в батьковій 
маєтності, де батько його оселився, кинувши службу, між нещасливою, 
мовчазливою матір’ю й диким поміщиком-батьком, в самім центрі тодіш-
нього кріпацького пекла, що зробило глибоке вражіння на душу дитини:

В неведомой глуши, в деревне полудикой
я рос средь буйных дикарей,
и мне судьба дала, по милости великой,
в руководители псарей:
Вокруг меня кипел порок волною грязной,
боролись страсти нищеты,
и на душу мою той жизни безобразной
ложились грубыя черты*.

Відданий до гімназії, хлопець учився немудро, а вкінці за якісь масні 
сатири на товаришів і професорів його таки й нагнали*. Висланий до Петер-
бурга батьком, аби вступив до кадетської школи, він під впливом знайомих 
студентів надумав приготовлятися, щоб вступити в університет. Сей замір 
так роз’ярив його батька, що той відмовив йому всякої помочі*. Зв’язки 
з родиною були розірвані, і Некрасов попав у страшенну біду, в якій прожив 
невимовно тяжких три роки, учащаючи на університет як надзвичайний 
слухач і заробляючи собі лекціями й журнальною роботою стільки лише, 
щоб не вмерти з голоду, — хоч ся перспектива була все дуже близька, бо, 
як оповідав потім Некрасов, він сі роки не був ніколи ситий, і вкінці ледве 
не вмер від сього хронічного голодування.

За сі роки молодий хлопець, майже дитина, встиг “виписатися” на фахо-
вого журналіста, набрати журнального досвіду. Видана ним 1841 р. перша 
збірочка поезій* під ініціалами Н. Н. та його журнальні статті звернули 
на нього увагу літературних кругів; він близько сходиться з кружком Бєлін-
ського*, що скупляв у собі ліберальніші поступові елементи, і під його впли-
вом виробляється суспільна фізіономія Некрасова як поета. Але заразом 
молодий поет показав і незвичайні практичні та адміністраційні здібності. 
В заснованім кружком Бєлінського журналі „Современник” Некрасов 
стає з часом головною особою, а далі й повним господарем його. Під час 
ліберального руху в Росії, по кримській війні* (1855) “Современник” стає 
найпопулярнішим журналом у Росії. Коли з початками реакції уряд закрив 

МИКОЛА НЕКРАСОВ

Поступова Росія пом’янула сими днями двадцять п’яту річницю смерті 
одного з найпопулярніших своїх поетів — Миколи Некрасова, що вмер 28 
с[тарого] ст[илю] грудня 1877 р.

Правда, його популярність — tempi passatі [вичерпалася]. Вона при-
падає головно на 60–70-ті рр., коли Некрасов належав до чільніших 
репрезентантів тодішньої поступової Росії, не тільки як поет, але як голова 
найпопулярніших журналів — “Современника” й “Отечественных записок”, 
коли в пару тодішньому настрою поступової суспільності*, що скупляла всі 
сили коло реформування російського життя, помітуючи всім, що не служило 
тій цілі, отже, і всяким артизмом, штукою для штуки — в пару, кажу, сьому 
настрою звучала “муза мести и печали”* Некрасова, що відзивалася своїми 
піснями на “злоби дня”, на ті змагання, які проводились сучасними борцями 
й поезії ставили в обов’язок “горожанські інтереси”: 

поэтом можешь ты не быть,
но гражданином быть обязан* —

і був та й лишився найбільше повним і талановитим репрезентантом мод-
ної тоді “горожанської поезії”*, так далекої нинішнім вимогам і поглядам 
на штуку й поезію.

В сій причині його тодішньої популярності лежить об’яснення й того, 
що ся популярність і перейшла з тими поколіннями, яких речником він 
був, з тими “злобами”, на які він відкликався. Я ще зачепив кінець тої 
популярності моїми шкільними літами* (моєю нагородою пильності при 
переході до четвертої гімназіальної* був повний збірник поезій Некрасова — 
подробиця досить характеристична не тільки для слави Некрасова, а й 
для тодішніх шкільних порядків: хотів би я почути, аби в якійсь галицькій 
гімназії давали ученикам такі “анархістичні” книжки!). Але в універси-
тетських моїх часах в 90-х рр.* молодіж Некрасовим не цікавилася вже 
зовсім, і з виїмком поезій, що перейшли до читанок, Некрасова спіткало 
забуття. Його респектують, але читають все менше й менше, і навіть — 
як бачу з газет — не викликав сильнішого заінтересування й його ювілей. 
Офіціально признаною славою Росії він не став, а неофіціальна Росія 
стратила до нього інтерес сучасності.

Тим часом і як характеристичний речник своїх часів, і своїм оригінальним 
характером поезії він заслугує повної уваги з історичного становища. Нам 
спеціально він інтересний тим впливом, який мав у своїх часах на українську 
суспільність в Росії і навіть на тодішню українську поезію. Під впливом 
тодішньої популярності його в Росії Драгоманов і в Галичині горячо пору-
чав його як поступового й народолюбного поета, і старшій генерації наших 
радикалів його поезії, певне, добре пам’ятні, хоч і не могли бути їм вповні 
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близькі, ба й навіть зрозумілі, наслідком їх специфічно-російського або 
великоруського характеру. Все се побуджує мене присвятити сьому поетові 
коротеньку пам’ятку на сторонах нашого журналу.
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и на душу мою той жизни безобразной
ложились грубыя черты*.
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МИКОЛА НЕКРАСОВ
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Поет не жалував себе часами за сей дисонанс, але він жив у нім далі, 
і може бути, що він був також причиною такого скорого забуття поета.____________

Сформулювавши свої суспільні й духові змагання під впливом поступо-
вого кружка Бєлінського, для якого в тодішніх крутих обставинах література 
була єдиною ареною суспільної й політичної боротьби, Некрасов, як я вже 
згадав, віддає свою поетичну творчість на боротьбу з темнотою й насиль-
ством, на оборону покривджених і упосліджених. Кріпацтво було тоді ще в 
повнім розцвіті й силі, й против нього передовсім звертається жало поезії 
Некрасова, що сам виростав у найбруднішім затоні кріпацького самовластя 
й розпусти. В ряді поезій, то в тоні сатиричнім, то ліричнім пафосі, то в формі 
епічного оповідання, перейнятого клекотом здержаного чуття, витягає поет 
на позорище кріпацькі й зв’язані з ними порядки та селянську біду взагалі: 
“В дороге”, “Тройка”, “В деревне”, “Отрывки из записок гр. Гаранского”, 
“Забытая деревня”, “Размышления у парадного подъезда” й ін. Декотрі 
з сих поезій відразу здобули незвичайну популярність, як, напр., отсей 
уривок з “Размышлений”:

Родная земля!
назови мне такую обитель, —
я такого угла не видал,
где бы сеятель твой и кормитель,
где бы русский мужик не стонал...
Стонет он по полям, по острогам,
в рудниках, на железной цепи,
стонет он под овином, под стогом,
под телегой, ночуя в степи;
стонет в собственном бедном домишке,
свету божьего солнца не рад;
стонет в каждом глухом городишке,
у подъезда судов и палат.
Выдь на Волгу: чей стон раздается
над великою русской рекой?
Этот стон у нас песней зовется —
то бурлаки идуть бичевой !..
Волга, Волга! весной многоводной
ты не так заливаешь поля,
как великою скорбью народной
переполнилась наша земля.
Где народ, там и стон...

Сим протестом проти кріпацтва та духового й матеріального упослі-
дження селянства, одначе, далеко не вичерпувався зміст поезії Некрасова. 
Він виступає против несправедливого суспільного устрою взагалі, против 
гіпокризії “світу”, толкує суспільні причини, які пхають людей до п’янства, 

його (1866), Некрасов закладає новий журнал “Отечественные записки” 
(1868), що займає місце “Современника”, й тішиться також незвичайною 
популярністю. Сею журнальною, видавничою діяльністю Некрасов зібрав 
великі капітали, з голодного письменника-пролетарія стає трохи не мільйоне-
ром, та веде великопанське життя. Історія сього збагачення не була чиста*; 
з поважання до таланту й заслуг поета на неї кинено “покров мовчання”, 
але очевидно, вона стояла в рішучій суперечності з тими ідеями, які голосив 
Некрасов-поет, і була причиною, що його давні приятелі й товариші ідеалів 
переважно розійшлися з ним. Сей конфлікт життя й слова витворив у самій 
поезії Некрасова певний дисонанс, що звучить особливо в його “горожан-
ській” ліриці. Очевидно, рефлекс домішувався до його ліричного пафосу 
й підтинав його, та змушував поета латати риторикою. Мало котрі з його 
“горожанських” поезій свобідні від такого скритого дисонансу. В смілих 
протестах своєї поезії, в проповіді свободи й гуманності він був, уживши 
його власного виразу, “рицарем на час”, і по сім часі вертався знову в твань 
практичних інтересів. Я позволю собі навести уривок з його звісної поезії, 
затитулованої так (“Рыцарь на час”):

Выводи на дорогу тернистую! —
кличе поет серед пориву безсонної ночі до тіні своєї матері, — 

разучился ходить я по ней,
погрузился я в тину нечистую
мелких помыслов, мелких страстей.
От ликующих, праздно болтающих,
от купающих руки в крови,
уведи меня в стан погибающих
за великое дело любви!
Тот, чья жизнь безполезно разбилася,
может смертью еще доказать,
что в нем сердце не робкое билося,
что умел он любить...

А проспавшися, поет записує:
О мечты! о волшебная страсть
возвышающей душу природы!
пламя юности, мужество, страсть 
и великое чувство свободы —
все в душе угнетенной моей
пробудилось, но где же ты, сила?
Я проснулся ребенка слабей.
Знаю: день проваляюсь уныло,
ночью буду микстуру глотать,
и пугать меня будет могила,
где лежит моя бедная мать...
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и великое чувство свободы —
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где лежит моя бедная мать...
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Ответа нет. Бушует вьюга;
завидев кабачок, как друга,
жандарм командует: стоять!
Девятый шкалик (кватирку) выпивает...
Чу, тройка тронулась опять!
Гремит, звенит и улетает,
куда Макар телят гоняет.
Ответа нет. Бушует вьюга;
обняв преступника, как друга,
жандарм напившийся храпит;
ямщик то свищет, то зевает,
поет... А тройка все гремит,
гремит, звенит — и улетает,
куда Макар телят гоняет...

Чільнішим репрезентантам свободолюбної Росії, борцям за свободу — 
Бєлінському, Добролюбову, Мілютіну — присвятив він прекрасні ліричні 
поминки. Революціонери попередньої генерації — т. зв. декабристи (учас-
ники грудневої революції 1826 р.) були також предметом його особливої 
уваги — він присвятив їм кілька невеличких поем, “Дедушка” і особливо 
“Русские женщины”, дві поеми про жінок засланих декабристів.

Взагалі російська жінка мала спеціального приклонника в Некрасові. 
Може бути, що незвичайний його пієтизм до матері зробив його особливо 
чулим на скарби чуття й пожертвування, які таїть в собі російська (зрештою, 
не тільки російська) жінка.

З найбільшим замилуванням, одначе, Некрасов все-таки спинявся коло 
селянського життя. Він знав його дуже добре: виріс на селі, й пізніше зчаста 
пробував на селі, а бувши запаленим стрільцем, користав із своїх ловецьких 
зв’язей для піддержування ближчого контакту з народом. Рідко котрий поет 
так багато місця дав у своїй поезії селу. Незалежно від тих поезій, де він 
виступає проти утиску і визиску селянства, дав він цілий ряд настроєвих 
начерків і образків, сцен і довших оповідань, ширших поем з селянського 
життя. Такі його “Коробейники” (1861), “Мороз Красный нос” (1863, 
перетолковане Старицьким п[ід] н[азвою] “Мороз”, — “Пісні й думи”, 
II), й нарешті — “Кому на Руси жить хорошо”, найбільший з поетичних 
творів Некрасова, де хотів він розвернути цілий образ провінціональної Росії 
в відносинах до селянства. Поет працював над сею поемою останні роки 
(1873–1876) свого життя, але не докінчив: вона розросталася все більше, 
переходячи в безконечну галерею типів і образків селянського життя, нічим 
між собою не зв’язаних. Між ними стрічаємо й дуже сильні, й досить слабкі.

З сих селянських поезій Некрасова чимало перейшло в читанки (“Нес-
жатая полоса”, “Влас”, “Зеленый шум”, “Школьник”, серія поезій “Русским 
детям” і т. ін.), і в них лежить найбільше тривкий, невмирущий доробок 

злодійства й переступів (“Пьяница”, “Огородник”, “Вино”, “Вор”, “Филан-
троп”), витягає й розкриває суспільну гниль т. зв. порядних людей, себто 
неприлапаних злочинців (“Современная ода”, “Секрет”, “Нравственный 
человек”, “Современники” й ін.), зате з глибоким співчуттям заглядає 
в життя взагалі життям обиджених, бідних трудівників, пригнетених пра-
цею, до здичілого в нелюдській праці бурлака й штемпованого каторжника 
(“Маша”, “Несчастные”, “На Волге”). Широку популярність здобули йому 
такі вірші, як драстичне оповідання — “Еду ли ночью по улице темной” 
(переложене Старицьким в його “Думах і піснях”*: “Чи часом блукаю”), 
“Убогая и нарядная” (тема — “упавша жінка”), “В полном разгаре страда 
деревенская” (гірка доля селянки), “Железная дорога” (страшенне вико-
ристування робітника при будові залізниць), і т. ін.

З здержливою іронією, маскуючи занадто їдкі дотинки, виступає він 
і проти політичних порядків — самоволі адміністрації, нагінки за кождою 
свобідною гадкою, ограничення преси — “Суд”, “Пропала книга”, “Еще 
тройка”.

Я позволю собі навести уривки з сеї остатньої, майстерної в своїй тонкій 
іронії поезії:

Ямщикъ лихой, лихая тройка
и колокольчик под дугой,
и дождь, и грязь, но кони бойко
телегу мчат. В телеге той
сидит с осанкою победной
жандарм с усищами в аршин,
и рядом с ним какой-то бедный
лет в девятнадцать господин.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Какое ты свершил деянье,
кто ты, преступник молодой?
быть может, ты имел свиданье
в глухую ночь с чужой женой?
Но подстерег супруг ревнивый
и длань занес, и оскорбил,
а ты, безумец горделивый,
его на месте положил?
Иль, можеть быть, ночным артистом
ты не был, друг? и просто мы
теперь столкнулись с нигилистом,
сим кровожадным чадом тьмы?
Какое ж адское коварство
задумал ты осуществить?
Разрушить думал государство,
или инспектора побитъ?
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ЮВІЛЕЙ ЛЬВА ТОЛСТОГО

Культурний світ оддає честь найбільшому письменнику сучасності, 
артисту-моралісту, з нагоди його вісімдесятих уродин. Під вражінням другої, 
новішої половини його довгої, сливе шістдесятилітньої творчої діяльності*, 
коли він свідомо віддав свої артистичні сили моральній проповіді*, світ 
шанує в нім головно сього могутнього критика моральних підвалин сучасного 
життя, яким показав себе великий старець в останніх десятиліттях своєї 
творчості. Тому його свято стає великою маніфестацією протесту против 
конвенціональності (условності) й лицемірного фарисейства “моральних 
підстав” життя сучасного чоловіка і змагань до ревізії й реформи їх в дусі 
сучасної релігії любові до людини і змагань до її щастя, поступу й ублаго-
роднення життя, найглибших основ сучасного індивідуального, суспільного 
і державного устрою.

Моралістична течія почала пробиватися виразно, і чим дальше, то вира-
зніше уже в першій половині творчості Толстого, що закінчується “Анною 
Кареніною”, і ставлячи в своїх артистичних творах проблему практичної 
моралі чоловіка, він уже тоді, від 1860-х років заходиться своєю особи-
стою діяльністю помогти реформі людських відносин — реформою школи, 
перестроєм свого особистого життя відповідно до своїх ідей — своїм осо-
бистим прикладом. Але ширшого розголосу і популярності, поза російським 
світом, його творчість доходить в другім періоді, коли свій літературний 
геній, свої артистичні інстинкти він свідомо віддає на службу своїм релі-
гійним, етичним і соціальним ідеям і стає “учителем життя” для сучасної 
людини, реформатором її віри і діла. В сім напрямі його ідеї зробили глибоке 
вражіння на сучасний культурний світ. Толстой став одним з небагатьох 
репрезентантів слов’янського світу, котрих ідеї вийшли за межі свого місце-
вого життя і могутньо вплинули на всесвітню еволюцію ідей і поглядів. Гус 
і Коперник в минувших століттях, Бакунін і Толстой, почасти Достоєвський 
в наших часах — ті немногі слов’яни, що своїми ідеями лишили глибший слід 
в житті культурного світу, і безперечні спільні прикмети лучать ідеї Толстого 
в їх впливах на сучасного європейця — їх суспільний анархізм, з одного 
боку, з другого — його неохристиянізм і проповідь внутрішнього очищення 
і упокорення, з анархізмом Бакуніна і з моралізмом Достоєвського. В моїх 
стичностях з західноєвропейським життям я не раз міг переконатися про 
сильний і глибокий вплив ідей Достоєвського і ще більше Толстого, хоч і в 
формах значно ослаблених, ніж в яких виливалося т. зв. толстовство Росії.

На “учителя життя” властиво Толстой не був сотворений. Там, де він 
переходив до практичних поучень, односторонність і простолінійність його 
поглядів доводила його не раз до неможливих виводів, і позитивна сторона 
його моралістичної проповіді була її слабкою стороною. Проголошення повної 

творчої діяльності Некрасова. Кілька з них переложено д. Старицьким. 
Вище, в відділі белетристики, подає кілька перекладів з сеї серії д-р Франко*.

Формальна, зверхня сторона поезії Некрасова була неблискуча. Він 
се відчував і не раз висловлював:

Нет в тебе поэзии свободной,
мой суровый, неуклюжий стих!
Нет в тебе творящего искусства...
Но кипит в тебе живая кровь,
торжествует мстительное чувство,
догорая, теплится любовь...*

писав він в перших роках своєї поетичної творчості, і сі слова досить вірно 
характеризують його поезії. А ся сила їх переважно в змісті, і дуже рідко 
прилучається до того ще й музика стиха. Переважно він монотонний, часом 
переходить навіть в рубану прозу. Але є в нім і спеціальна оригінальна 
фізіономія, навіть з формального боку — “некрасовський” склад вірша*, 
що достроюється до оригінальної фізіономії сього поета.

3(16).I.1903
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ЮВІЛЕЙ ЛЬВА ТОЛСТОГО

Культурний світ оддає честь найбільшому письменнику сучасності, 
артисту-моралісту, з нагоди його вісімдесятих уродин. Під вражінням другої, 
новішої половини його довгої, сливе шістдесятилітньої творчої діяльності*, 
коли він свідомо віддав свої артистичні сили моральній проповіді*, світ 
шанує в нім головно сього могутнього критика моральних підвалин сучасного 
життя, яким показав себе великий старець в останніх десятиліттях своєї 
творчості. Тому його свято стає великою маніфестацією протесту против 
конвенціональності (условності) й лицемірного фарисейства “моральних 
підстав” життя сучасного чоловіка і змагань до ревізії й реформи їх в дусі 
сучасної релігії любові до людини і змагань до її щастя, поступу й ублаго-
роднення життя, найглибших основ сучасного індивідуального, суспільного 
і державного устрою.

Моралістична течія почала пробиватися виразно, і чим дальше, то вира-
зніше уже в першій половині творчості Толстого, що закінчується “Анною 
Кареніною”, і ставлячи в своїх артистичних творах проблему практичної 
моралі чоловіка, він уже тоді, від 1860-х років заходиться своєю особи-
стою діяльністю помогти реформі людських відносин — реформою школи, 
перестроєм свого особистого життя відповідно до своїх ідей — своїм осо-
бистим прикладом. Але ширшого розголосу і популярності, поза російським 
світом, його творчість доходить в другім періоді, коли свій літературний 
геній, свої артистичні інстинкти він свідомо віддає на службу своїм релі-
гійним, етичним і соціальним ідеям і стає “учителем життя” для сучасної 
людини, реформатором її віри і діла. В сім напрямі його ідеї зробили глибоке 
вражіння на сучасний культурний світ. Толстой став одним з небагатьох 
репрезентантів слов’янського світу, котрих ідеї вийшли за межі свого місце-
вого життя і могутньо вплинули на всесвітню еволюцію ідей і поглядів. Гус 
і Коперник в минувших століттях, Бакунін і Толстой, почасти Достоєвський 
в наших часах — ті немногі слов’яни, що своїми ідеями лишили глибший слід 
в житті культурного світу, і безперечні спільні прикмети лучать ідеї Толстого 
в їх впливах на сучасного європейця — їх суспільний анархізм, з одного 
боку, з другого — його неохристиянізм і проповідь внутрішнього очищення 
і упокорення, з анархізмом Бакуніна і з моралізмом Достоєвського. В моїх 
стичностях з західноєвропейським життям я не раз міг переконатися про 
сильний і глибокий вплив ідей Достоєвського і ще більше Толстого, хоч і в 
формах значно ослаблених, ніж в яких виливалося т. зв. толстовство Росії.

На “учителя життя” властиво Толстой не був сотворений. Там, де він 
переходив до практичних поучень, односторонність і простолінійність його 
поглядів доводила його не раз до неможливих виводів, і позитивна сторона 
його моралістичної проповіді була її слабкою стороною. Проголошення повної 

творчої діяльності Некрасова. Кілька з них переложено д. Старицьким. 
Вище, в відділі белетристики, подає кілька перекладів з сеї серії д-р Франко*.

Формальна, зверхня сторона поезії Некрасова була неблискуча. Він 
се відчував і не раз висловлював:

Нет в тебе поэзии свободной,
мой суровый, неуклюжий стих!
Нет в тебе творящего искусства...
Но кипит в тебе живая кровь,
торжествует мстительное чувство,
догорая, теплится любовь...*

писав він в перших роках своєї поетичної творчості, і сі слова досить вірно 
характеризують його поезії. А ся сила їх переважно в змісті, і дуже рідко 
прилучається до того ще й музика стиха. Переважно він монотонний, часом 
переходить навіть в рубану прозу. Але є в нім і спеціальна оригінальна 
фізіономія, навіть з формального боку — “некрасовський” склад вірша*, 
що достроюється до оригінальної фізіономії сього поета.

3(16).I.1903
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[ПЕРЕДМОВА ДО ВИДАННЯ: 
СЕЛЬМА ЛЯҐЕРЛЄФ. “КОРОЛЕВИ ПІВНОЧІ”...]

Оповідання. В перекладах пп. Дніпрової Чайки, 
З.Левицької, Н.Романович. — К., 1911. — 195 с.]

Рівно двадцять літ минуло, як поява роману “Сага про Йосту Бер-
лінґа”* вперше пронесла ім’я скромної сільської учительки з глухої швед-
ської містини серед аматорів і знавців красного письменства. Успіх потім 
ішов за успіхом, і надання нобелівської нагороди*, котру сим разом шведи 
зважилися признати своєму рідному письменникові і спинилися на Сельмі 
Ляґерлєф, — розславили ім’я її в широких кругах, досі мало обзнайомлених 
з її творчістю. Переклад її писань і збірні видання її творів на всякі можливі 
мови по сім посипалися, як рясний дощ.

Могли поступові елементи в признанні нагороди “чудесній Сельмі”, 
а не її супротивникові Стріндберґові* бачити уступку консервативним 
і міщанським уподобанням шведської суспільності; але проте трудно було 
не приплеснути відзначенню письменниці так незвичайно оригінальної, 
що здобула собі світ не якимись сприятливими обставинами, а виключно 
силою свого таланту і обдарувала його такими прегарними творами. І можна 
було тільки радіти, що відзначення нобелівською нагородою зверне увагу 
ширшої суспільності на так оригінальні і багаті змістом твори. На жаль, 
обставини нашого книжного торгу такі, що нічого було думати, щоб подати 
з сеї нагоди котрийсь з більших романів лауреатки (з них свого часу “Л[іте-
ратурно]-н[ауковий] вістник” надрукував її “Чуда Антихриста”*). Замість 
того, сим разом в “Л[ітературно]-н[ауковім] вістнику” подали ми серію 
її менших оповідань* і тепер випускаємо осібною збіркою разом, з огляду 
на певне внутрішнє споріднення, котрим зв’язані вони.

Випадає сю збірку попередити кількома словами про авторку — все 
ще досить мало у нас знану. Але її біографія настільки проста, наскільки 
багата, незвикла і фантастична її творчість.

Письменниця родилася 1858 р., в глухій містині в Вермляндії й про-
жила там свою молодість, аж поки 1880 р. поїхала до Стокгольма, щоб 
вступити в учительську семінарію. По скінченні десять літ була учителькою 
в Ляндскроні. 1891 з’явився її перший твір, великий фантастичний роман 
“Сага про Йосту Берлінґа”, незвичайно оригінальна річ, сплетена з казок 
і переказів її рідного кутка, переплетених її дитячими спогадами. По кон-
трасту з тодішнім реалістичним напрямом в літературі сей твір зробив 
незвичайне вражіння своїм оригінальним романтизмом. Розбуджений сим 
першим виступом інтерес до молодої авторки був підтриманий потім збір-
кою новел її: “Невидимі зв’язки” (1894). Сей новий успіх осмілив скромну 
провінціальну учительку кинути своє шкільне ремесло і віддатися виключно 

пасивності (т. зв. непротивленіє злу), легковаження або й проста ворожнеча 
до науки й культури, недовір’я до суспільно-політичних реформ (не кажучи 
вже до простих недоречностей, як свого часу його похід против супружества 
включно до поради перепинити продовження роду людського) — все се були 
речі в практичнім їх приложенні шкідливі, особливо в тій суспільності, для 
котрої вони призначалися передусім, себто для суспільності великорусь-
кої, а за нею й українського громадянства Росії, що досі ще вповні живе 
переживаннями великоросійського суспільства. Тут і без того незвичайна 
пасивність, некультурність і легковаження культури, політична байдужість 
і невиробленість становлять найбільші хиби суспільства, і т. зв. толстовство, 
досить популярне свого часу в великоросійських і українських кругах Росії, 
було явищем з суспільного погляду некорисним. Але ті невдалі рецепти, 
як і інші хиби толстовських доктрин — їх односторонності, неконсеквенції, 
їх часом суворий і нелюдський фанатизм — се все пробачалося, пробача-
ється і мусить пробачатися за критичну сторону його проповіді, за його 
невблаганне бичування суспільної несправедливості і фарисейства, егоїзму 
і гіпокризії сучасних владущих кругів. Величезний літературний талант 
Толстого, незмірно широкі артистичні засоби, сила запалу і сама ся одно-
сторонність, з якою він, перейнявшися певною гадкою, з усею силою бив 
в якусь точку сучасних обставин, в якусь аномалію суспільних відносин 
чи індивідуального людського життя, збираючи в фокус всі сили свого 
генія — робили величезне вражіння на сучасного чоловіка, виривали його 
з міцних кліщів утертих поглядів і призвичаєнь і змушували глянути в вічі 
вопіющим неправдам і недорічностям сучасного укладу. Він став пророком 
сучасного світу в стилі старих старозавітних пророків, які своїм гарячим 
словом ворушили сумління жестоковийного старозавітнього чоловіка і від-
кривали перед ним всю мерзоту і неправду його життя. Не учителя життя, 
а могутнього будителя людської мислі, громадського сумління мала в нім 
сучасна культурна суспільність і шануватиме його в нім.

Останні виступи Толстого* і заходи, якими російські чорносотенні, 
офіціально-церковні і бюрократичні круги постаралися “взмылить” (кажучи 
словами одного з губернаторських циркулярів з сього приводу) російську 
суспільність на сім пункті, надають сьому ювілею спеціально-політичну 
російську закраску, роблячи з неї маніфестацію проти реакційних течій і спе-
цифічних прикмет старого режиму Росії та його нинішніх “успокоітельних” 
заходів. Під сим знаком пройде він, очевидно, і на Україні російській. Для 
ширшого ж світу сей ювілей матиме ширший і універсальніший характер — 
маніфестації вічного руху людського морального світогляду, його вічної 
самокритики та вічного оновлення, вічного вдосконалення людського життя.
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Рівно двадцять літ минуло, як поява роману “Сага про Йосту Бер-
лінґа”* вперше пронесла ім’я скромної сільської учительки з глухої швед-
ської містини серед аматорів і знавців красного письменства. Успіх потім 
ішов за успіхом, і надання нобелівської нагороди*, котру сим разом шведи 
зважилися признати своєму рідному письменникові і спинилися на Сельмі 
Ляґерлєф, — розславили ім’я її в широких кругах, досі мало обзнайомлених 
з її творчістю. Переклад її писань і збірні видання її творів на всякі можливі 
мови по сім посипалися, як рясний дощ.

Могли поступові елементи в признанні нагороди “чудесній Сельмі”, 
а не її супротивникові Стріндберґові* бачити уступку консервативним 
і міщанським уподобанням шведської суспільності; але проте трудно було 
не приплеснути відзначенню письменниці так незвичайно оригінальної, 
що здобула собі світ не якимись сприятливими обставинами, а виключно 
силою свого таланту і обдарувала його такими прегарними творами. І можна 
було тільки радіти, що відзначення нобелівською нагородою зверне увагу 
ширшої суспільності на так оригінальні і багаті змістом твори. На жаль, 
обставини нашого книжного торгу такі, що нічого було думати, щоб подати 
з сеї нагоди котрийсь з більших романів лауреатки (з них свого часу “Л[іте-
ратурно]-н[ауковий] вістник” надрукував її “Чуда Антихриста”*). Замість 
того, сим разом в “Л[ітературно]-н[ауковім] вістнику” подали ми серію 
її менших оповідань* і тепер випускаємо осібною збіркою разом, з огляду 
на певне внутрішнє споріднення, котрим зв’язані вони.

Випадає сю збірку попередити кількома словами про авторку — все 
ще досить мало у нас знану. Але її біографія настільки проста, наскільки 
багата, незвикла і фантастична її творчість.

Письменниця родилася 1858 р., в глухій містині в Вермляндії й про-
жила там свою молодість, аж поки 1880 р. поїхала до Стокгольма, щоб 
вступити в учительську семінарію. По скінченні десять літ була учителькою 
в Ляндскроні. 1891 з’явився її перший твір, великий фантастичний роман 
“Сага про Йосту Берлінґа”, незвичайно оригінальна річ, сплетена з казок 
і переказів її рідного кутка, переплетених її дитячими спогадами. По кон-
трасту з тодішнім реалістичним напрямом в літературі сей твір зробив 
незвичайне вражіння своїм оригінальним романтизмом. Розбуджений сим 
першим виступом інтерес до молодої авторки був підтриманий потім збір-
кою новел її: “Невидимі зв’язки” (1894). Сей новий успіх осмілив скромну 
провінціальну учительку кинути своє шкільне ремесло і віддатися виключно 

пасивності (т. зв. непротивленіє злу), легковаження або й проста ворожнеча 
до науки й культури, недовір’я до суспільно-політичних реформ (не кажучи 
вже до простих недоречностей, як свого часу його похід против супружества 
включно до поради перепинити продовження роду людського) — все се були 
речі в практичнім їх приложенні шкідливі, особливо в тій суспільності, для 
котрої вони призначалися передусім, себто для суспільності великорусь-
кої, а за нею й українського громадянства Росії, що досі ще вповні живе 
переживаннями великоросійського суспільства. Тут і без того незвичайна 
пасивність, некультурність і легковаження культури, політична байдужість 
і невиробленість становлять найбільші хиби суспільства, і т. зв. толстовство, 
досить популярне свого часу в великоросійських і українських кругах Росії, 
було явищем з суспільного погляду некорисним. Але ті невдалі рецепти, 
як і інші хиби толстовських доктрин — їх односторонності, неконсеквенції, 
їх часом суворий і нелюдський фанатизм — се все пробачалося, пробача-
ється і мусить пробачатися за критичну сторону його проповіді, за його 
невблаганне бичування суспільної несправедливості і фарисейства, егоїзму 
і гіпокризії сучасних владущих кругів. Величезний літературний талант 
Толстого, незмірно широкі артистичні засоби, сила запалу і сама ся одно-
сторонність, з якою він, перейнявшися певною гадкою, з усею силою бив 
в якусь точку сучасних обставин, в якусь аномалію суспільних відносин 
чи індивідуального людського життя, збираючи в фокус всі сили свого 
генія — робили величезне вражіння на сучасного чоловіка, виривали його 
з міцних кліщів утертих поглядів і призвичаєнь і змушували глянути в вічі 
вопіющим неправдам і недорічностям сучасного укладу. Він став пророком 
сучасного світу в стилі старих старозавітних пророків, які своїм гарячим 
словом ворушили сумління жестоковийного старозавітнього чоловіка і від-
кривали перед ним всю мерзоту і неправду його життя. Не учителя життя, 
а могутнього будителя людської мислі, громадського сумління мала в нім 
сучасна культурна суспільність і шануватиме його в нім.

Останні виступи Толстого* і заходи, якими російські чорносотенні, 
офіціально-церковні і бюрократичні круги постаралися “взмылить” (кажучи 
словами одного з губернаторських циркулярів з сього приводу) російську 
суспільність на сім пункті, надають сьому ювілею спеціально-політичну 
російську закраску, роблячи з неї маніфестацію проти реакційних течій і спе-
цифічних прикмет старого режиму Росії та його нинішніх “успокоітельних” 
заходів. Під сим знаком пройде він, очевидно, і на Україні російській. Для 
ширшого ж світу сей ювілей матиме ширший і універсальніший характер — 
маніфестації вічного руху людського морального світогляду, його вічної 
самокритики та вічного оновлення, вічного вдосконалення людського життя.
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ОДИН З НІЖИНЦІВ

Столітній ювілей Є.Гребінки, відсвяткований недавно українським гро-
мадянством*, мусив пригадати йому ту ніжинську школу, в котрій почалася 
творчість Гребінки, його молодшого товариша Афанасьєва-Чужбинського 
і багатьох інших, яким традиція літературної творчості Гоголя, Кукольника, 
Гребінки і інших стелила потім дорогу до літературних занять, до поетичних 
проб. Народна українська нота бриніла досить виразно в сій традиції і заохо-
чувала молодих вихованців ніжинської школи братися не тільки за оброблення 
українських сюжетів прикладом Гоголя і інших, але й українською мовою, 
прикладом Гребінки і Чужбинського. Власне, в отсій замітці хочу звернути 
увагу на одного з молодших і менших представників сеї ніжинської школи 
Івана Олександровича Затиркевича.

Спеціалістам від української бібліографії він звісний як автор україн-
ської байки “Калюжа”, надрукованої в “Основі” 1861 р. за місяць цвітень*; 
зрештою, байка ся досить популярна, бо покійний М.Л.Кропивницький, 
котрому братова Ів. О. Затиркевича, звісна українська артистка А.П.За-
тиркевич-Карпинська звернула увагу на сю байку, часто декламував її на 
українських концертах і зробив її досить звісною. Більш нічого з українських 
писань Ів. Ол. Затиркевича, здається, не було друковане, ні за життя, ні по 
смерті. Син покійного Дмитро Іванович Затиркевич, в серпні минулого 
року надіславши мені до поміщення в “Літературно-науковім вістнику” 
чотири недруковані поезії свого покійного батька*, звернув мою увагу 
на його літературну спадщину. На мою просьбу прислав він мені потім все, 
що лишилося з писань його батька на українській мові, а також біографічні 
відомості і спомини про нього, які мав. Подаю тут отсі біографічні відомості 
і всю надіслану мені літературну спадщину покійного, як причинок до історії 
українського життя середини ХІХ в.

Іван Олександрович Затиркевич, з потомственних дворян Полтавської 
губ[ернії], родився 23 марта 1829 р. в селі Блотниці Прилуцького повіту. 
В науку віддано його до Ніжинської гімназії, а по скінченню її, маючи 20 літ, 
в 1849 році перейшов він на юридичний відділ Ніжинського ліцею. Писати 
почав ще бувши в гімназії. Д.І.Затиркевич зазначує, що маленький віршик 
“Злодій” (поданий нижче) написав його батько в гімназії на 15 році життя; 
віршик сей носить виразні сліди впливу приказок Гребінки, друкованих в 1830 
рр.* Писательством займався потім Іван Затиркевич і в ліцеї, але на другім 
році перервав він свої літературні і наукові заняття, бажаючи взяти участь 
в севастопольській війні*. “В службу поступил по случаю потери аттестата 
и неимения времени для назначения экзамена перед выступлением в вое-
нный поход — рядовым”, — як значиться в його атестаті. “За отличие” 
в битві з 27 серпня 1855 р. під Севастополем іменований був прапорщи-

літературній діяльності. 1894 р. вона кинула школу й пустилася в широкий 
світ подорожувати. Результатом сих вражінь був чудовий роман: “Чуда 
Антихриста” (1897), потім “Єрусалим” (1901–1902) і кілька поменших 
творів. Поруч з тим, одначе, не переставали появлятися далі образки, оперті 
на переказах її вітчини: “Королеви Кунґахелі” (1899), “Билиця одного ста-
ропанського маєтку”, “Скарб пана Арне” (1905) і нарешті остання велика 
мозаїка місцевих переказів і саг шведських “Чудесна мандрівка малого 
Нільса Гольґерсона з дикими гусьми”*.

Критики підчеркують одностайність літературної фізіономії авторки, 
яка в повній красі своїй проглянула вже в першім її творі і без великих змін 
і несподіванок в своїй творчій манері проявляла себе в пізніших, при всій 
ріжнородності в виборі тем, обстанови, часу і окруження. Можна се брати 
за комплімент, чи за докір творчості, але се безперечний факт, котрий 
дає змогу оцінити сильні й слабкі сторони письменниці на підставі певної 
частини її творів.

В сій збірці зібрані оповідання, зв’язані одним провідним мотивом — 
ідеєю жіночого героїзму. Се улюблена тема авторки, що любується в високих 
прикметах душі, які вміють виявити себе гідно в усяких обставинах і бідну 
жінку-зарібницю ставлять на високім п’єдесталі зарівно з королевами. 
Тим-то й позволили ми собі дати отсей загальний титул сій серії оповідань, 
назвавши сих героїнь королевами півночі без ріжниці, носили вони вінець 
чи ні.

Ми раді були б, щоб ся збірка знайшла собі дорогу також між старшу 
молодіж. Твори Ляґерлєф, перейняті вірою в безмежну силу людського духу 
і правдивим культом благородних прикмет людської душі, ніби сотворені 
на те, щоб порушувати й скріпляти найблагородніші струни в душі моло-
дежі — найбільш приступної для таких благородних впливів. І, може, успіх 
сеї збірки відкрив би з часом дорогу між нашу публіку й іншим, більшим 
творам сеї ж письменниці*.
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сеї збірки відкрив би з часом дорогу між нашу публіку й іншим, більшим 
творам сеї ж письменниці*.
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ПЕРЕДНЄ СЛОВО
ОПОВІДАННЯ МАРКА ВОВЧКА: 

Видані по смерті письменниці з варіантами її рукописей. — 
Київ–Львів, 1913]

Книжка ся виходить з значним опізненням, тому що початковий план 
її стрівся з непереборними перешкодами, і приходиться її нам випустити 
зовсім не в такім виді, як думалося. 

Коли в 1907 р., по смерті Марії Олександрівни Вілінської-Маркович, 
по другому мужу Лобач-Жученко, відкрилася її літературна спадщина*, 
і також покійний тепер Василь Миколайович Доманицький почав студіювати 
сю спадщину*, Українська видавнича спілка, за посередництвом Василя 
Миколайовича купивши право видання посмертних творів Марка Вовчка, 
задумала при участі Василя Миколайовича випустити критичне, наукове 
видання сих творів*, яке б могло послужити твердою підставою для всяких 
дослідів над творчістю сеї вічнопам’ятної в історії української культури 
письменниці. Проф. М.С.Грушевський перевів в сій справі кореспонденцію 
з В.М.Доманицьким*, що жив тоді в Закопанім*, і в результаті рішено було, 
випускаючи збірку посмертних оповідань Марка Вовчка, що друкувалися 
в “Літ[ературно]-наук[овім] вістнику” в 1908 р., задержати склад (набір) їх, 
щоб перевірити текст по оригінальним рукописям покійної письменниці, бо в 
копіях, виладжених під доглядом В.М.Доманицького, все-таки виявилися 
під час друку і пізніше деякі недокладності*, а, крім того, хотілося означити 
також поправки і варіанти, які походили від самої письменниці. В сю збірку 
мали ввійти також ріжні дрібні фрагменти, яких право видання було продано 
теж редакції “Л[ітературно]-н[аукового] вістника”, але в сім журналі вони 
не друкувалися, з огляду на свою фрагментаричність. В.М.Доманицький 
взяв на себе провірити текст по оригіналам, зібрати варіанти і попередити 
збірку студією про сі оповідання з їх текстуальної сторони.

Відповідно до сього плану в 1908 р. розпочалася робота над 
сим виданням. По друкуванні оповідань в “Л[ітературно]-н[ауко-
вім] вістнику” склад (набір) задержувано, бо син покійної Б.О.Мар-
кович надсилав один по другім оригінали оповідань, текст прові-
рявся ще раз по оригіналам і частина умовленого числа примірників 
видруковувалася (і потім була випущена в 1909 році в серії видань 
Видавничої спілки* п[ід] т[итулом] “Посмертні оповідання Марка 
Вовчка”), а для другої частини додавалися варіанти з паперів письменниці: 
важніші правописні відміни оригіналу, поправки, зроблені в нім самою 
письменницею, там, де був брульон і чиста копія — їх ріжниці, а де були 
видання варіантів, видані за життя Марка Вовчка з інших рукописей, — там 
і їх варіанти, і так поволі поступало се editio major [академічне видання].

[ДО КНИЖКИ:ком. По скінченню севастопольської війни стояв з своїм полком в Орлі і в 
інших містах. Бувши в Орлі, в 1861 році з іншими офіцерами свого полку 
зорганізував почесну стрічу тіла Т. Гр. Шевченка, котрого тоді перевозили 
на Україну*. Про се оповідає він сам в своїй замітці, відшуканій між його 
паперами Д.І.Затиркевичем:

“Гроб Т.Г.Шевченка провожали из Орла следующие офицеры Камчат-
ского пехотного полка” (між ними значиться “подпоручик Ив. Ал. Затыр-
кевич”). «Украинский поэт Т.Г.Шевченко род. 25 февраля 1814 г.; умер 
в Петербурге 26 февраля в 6 часу утра (47 лет). Гроб с телом его прибыл 
в Орел в ночь на 2 мая, — с этого числа его сопровождали через город свя-
щенник полковой Евгений Петрович Федюшин, полковая музыка (игравшая 
вместо похоронного марша — “Грыця”*), перечисленные в списке офицеры, 
гимназия и много народа. Священника (моего кума) упросил и музыку 
доставил я. За священником обратились было к архиерею (Павел), но он 
отказал в виду того, что Шевченко был штрафован, — и даже выслал 
иеромонаха посмотреть, не провожает ли гроб епархиальный священник. 
Иеромонах на дрожках проследил процессию до заставы...* Евгений Петро-
вич получил от Лазаревских (Иван Матвеевич служил тогда в Орле*), 
за проводы Шевченка, его портрет. — Приложенные здесь роза, мох 
и листики розмарина — с гроба Шевченка»*.

В 1863 році З[атиркевич] перейшов на Кавказ, де й зістався до самого 
кінця своєї служби, до 1882 року. Останніми часами сповняв обов’язки 
помічника правителя канцелярії штабу кавказького воєнного округу і члена 
воєнної цензурної комісії того ж округу. В 1882 році вийшов в одставку 
з чином полковника, оселився в своїм малім маєточку в селі Блотниці 
і проживав тут до смерті. Господарством сам не займався, видержавивши 
землю селянам, а віддавав свій час читанню і різним сільським заняттям; 
жив в добрих відносинах з селянами і старався їм бути, чим міг, помічним. 
Вмер 26 липня 1902 року в тяжких муках від гангрени, що розвилася від 
відмороження пальців на нозі ще в Севастопольську війну. Українські 
писання Ів. Затиркевича відшукав Д.І.Затиркевич такі: [далі публікувалися 
віршовані твори “Злодій. (Колись Михайло стрів Романа...)”, “Собача 
доля”, “Дід і онук”, “Чуже лихо”, “Злодій. (Був Хведір-злодій, — хто 
не знає?..)”, “Калюжа”; прозові — “Зозуля”, “Хтодонт”; а також вірші 
російською мовою “Просьба”, “Дума”, “Заветный сад”, “Весенняя ночь”, 
“Бастионный романс”]. 

174 СТАТТІ, ВИСТУПИ, ПЕРЕДМОВИ, ЗАМІТКИ Переднє слово 175



ПЕРЕДНЄ СЛОВО
ОПОВІДАННЯ МАРКА ВОВЧКА: 

Видані по смерті письменниці з варіантами її рукописей. — 
Київ–Львів, 1913]

Книжка ся виходить з значним опізненням, тому що початковий план 
її стрівся з непереборними перешкодами, і приходиться її нам випустити 
зовсім не в такім виді, як думалося. 

Коли в 1907 р., по смерті Марії Олександрівни Вілінської-Маркович, 
по другому мужу Лобач-Жученко, відкрилася її літературна спадщина*, 
і також покійний тепер Василь Миколайович Доманицький почав студіювати 
сю спадщину*, Українська видавнича спілка, за посередництвом Василя 
Миколайовича купивши право видання посмертних творів Марка Вовчка, 
задумала при участі Василя Миколайовича випустити критичне, наукове 
видання сих творів*, яке б могло послужити твердою підставою для всяких 
дослідів над творчістю сеї вічнопам’ятної в історії української культури 
письменниці. Проф. М.С.Грушевський перевів в сій справі кореспонденцію 
з В.М.Доманицьким*, що жив тоді в Закопанім*, і в результаті рішено було, 
випускаючи збірку посмертних оповідань Марка Вовчка, що друкувалися 
в “Літ[ературно]-наук[овім] вістнику” в 1908 р., задержати склад (набір) їх, 
щоб перевірити текст по оригінальним рукописям покійної письменниці, бо в 
копіях, виладжених під доглядом В.М.Доманицького, все-таки виявилися 
під час друку і пізніше деякі недокладності*, а, крім того, хотілося означити 
також поправки і варіанти, які походили від самої письменниці. В сю збірку 
мали ввійти також ріжні дрібні фрагменти, яких право видання було продано 
теж редакції “Л[ітературно]-н[аукового] вістника”, але в сім журналі вони 
не друкувалися, з огляду на свою фрагментаричність. В.М.Доманицький 
взяв на себе провірити текст по оригіналам, зібрати варіанти і попередити 
збірку студією про сі оповідання з їх текстуальної сторони.

Відповідно до сього плану в 1908 р. розпочалася робота над 
сим виданням. По друкуванні оповідань в “Л[ітературно]-н[ауко-
вім] вістнику” склад (набір) задержувано, бо син покійної Б.О.Мар-
кович надсилав один по другім оригінали оповідань, текст прові-
рявся ще раз по оригіналам і частина умовленого числа примірників 
видруковувалася (і потім була випущена в 1909 році в серії видань 
Видавничої спілки* п[ід] т[итулом] “Посмертні оповідання Марка 
Вовчка”), а для другої частини додавалися варіанти з паперів письменниці: 
важніші правописні відміни оригіналу, поправки, зроблені в нім самою 
письменницею, там, де був брульон і чиста копія — їх ріжниці, а де були 
видання варіантів, видані за життя Марка Вовчка з інших рукописей, — там 
і їх варіанти, і так поволі поступало се editio major [академічне видання].

[ДО КНИЖКИ:ком. По скінченню севастопольської війни стояв з своїм полком в Орлі і в 
інших містах. Бувши в Орлі, в 1861 році з іншими офіцерами свого полку 
зорганізував почесну стрічу тіла Т. Гр. Шевченка, котрого тоді перевозили 
на Україну*. Про се оповідає він сам в своїй замітці, відшуканій між його 
паперами Д.І.Затиркевичем:

“Гроб Т.Г.Шевченка провожали из Орла следующие офицеры Камчат-
ского пехотного полка” (між ними значиться “подпоручик Ив. Ал. Затыр-
кевич”). «Украинский поэт Т.Г.Шевченко род. 25 февраля 1814 г.; умер 
в Петербурге 26 февраля в 6 часу утра (47 лет). Гроб с телом его прибыл 
в Орел в ночь на 2 мая, — с этого числа его сопровождали через город свя-
щенник полковой Евгений Петрович Федюшин, полковая музыка (игравшая 
вместо похоронного марша — “Грыця”*), перечисленные в списке офицеры, 
гимназия и много народа. Священника (моего кума) упросил и музыку 
доставил я. За священником обратились было к архиерею (Павел), но он 
отказал в виду того, что Шевченко был штрафован, — и даже выслал 
иеромонаха посмотреть, не провожает ли гроб епархиальный священник. 
Иеромонах на дрожках проследил процессию до заставы...* Евгений Петро-
вич получил от Лазаревских (Иван Матвеевич служил тогда в Орле*), 
за проводы Шевченка, его портрет. — Приложенные здесь роза, мох 
и листики розмарина — с гроба Шевченка»*.

В 1863 році З[атиркевич] перейшов на Кавказ, де й зістався до самого 
кінця своєї служби, до 1882 року. Останніми часами сповняв обов’язки 
помічника правителя канцелярії штабу кавказького воєнного округу і члена 
воєнної цензурної комісії того ж округу. В 1882 році вийшов в одставку 
з чином полковника, оселився в своїм малім маєточку в селі Блотниці 
і проживав тут до смерті. Господарством сам не займався, видержавивши 
землю селянам, а віддавав свій час читанню і різним сільським заняттям; 
жив в добрих відносинах з селянами і старався їм бути, чим міг, помічним. 
Вмер 26 липня 1902 року в тяжких муках від гангрени, що розвилася від 
відмороження пальців на нозі ще в Севастопольську війну. Українські 
писання Ів. Затиркевича відшукав Д.І.Затиркевич такі: [далі публікувалися 
віршовані твори “Злодій. (Колись Михайло стрів Романа...)”, “Собача 
доля”, “Дід і онук”, “Чуже лихо”, “Злодій. (Був Хведір-злодій, — хто 
не знає?..)”, “Калюжа”; прозові — “Зозуля”, “Хтодонт”; а також вірші 
російською мовою “Просьба”, “Дума”, “Заветный сад”, “Весенняя ночь”, 
“Бастионный романс”]. 
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СВІТЛОТІНІ ГАЛИЦЬКОГО ЖИТТЯ. 
ЛЕСЬ МАРТОВИЧ. “ЗАБОБОН”...

Повість. Львів, 1917. 
Накладом Видавничої спілки. Стор. 336. Ціна 6 кор.

І
Нечасто наша література справляє таку учту і читачеві, і критикові, 

як от тепер сею книгою — овіяною чаром таланту, дотепу, гумору, заразом 
повною глибокого соціального змісту, цікавого стільки ж, скільки й серйоз-
ного. Особливо в останніх літах. Правда, вона не так нова! Я мав нагоду 
читати сю повість п’ять літ тому, в рукописі, коли вона призначалась для 
друку в “Літ[ературно]-наук[овім] вістнику”. Д[обродій] Гнатюк пригадує 
сю історію в передмові*. Рукопись була післана восени 1911 р. до київської 
редакції поштовою посилкою, що було доволі рисковною штукою — посилка 
десь загуляла, тільки після рекламації удалось її одержати. Автор був, мабуть, 
знеохочений сею довгою проволокою, а, крім того, і від приятелів, видко, почув 
деякі критичні замітки, і коли дирекція Видавничої спілки ухвалила друку-
вати повість не в “Л[ітературно]-н[ауковім] вістнику”, а осібною книжкою, 
він написав, щоб йому звернути сю повість — він нею інакше розпорядить. 
Рукопись йому звернено; ходили чутки, що він шукав собі інших видавців, 
але знайти видавця на велику повість не так було легко, і рукопись зіста-
лась між паперами автора — поки не прийшла на них біда зі сходу*. «При 
вчиненім у моїй хаті солдатами погромі в дні 13.ІХ.1914, — пише приятель 
покійного, д-р Кунців, у котрого Л.Мартович проживав, — всі рукописі 
покійного опинилися на подвір’ї, в городі, в саду, на сльоті, порозкидані 
і потоптані солдатськими чобітьми. Визбирані потім картки виказали вже 
багато браків. В цілості остала повість (з віддертим заголовком і полови-
ною першої картки*) та короткі оповідання: “Народна ноша,” “Пророцтво 
грішника” і “Жирафа та Ладо”. З інших оповідань та драматичних нарисів 
остали лише всякі уривки. Покійний не зібрався вже повикінчувати їх наново». 
І тільки після його смерті віддано сю повість знову “Видавничій спілці”, яка 
й випустила її отсе згідно з своєю старою ухвалою.

Приходиться сильно пожалувати, що такий цінний твір не вийшов тоді, 
як міг, за два роки перед нашою руїною. Кунців признається, що власне 
він намовив автора стриматись з друком повісті, тому що він знав, в яких 
прикрих обставинах вона писалась — “серед хороби і частих нападів фізич-
них болів, — тож боявсь, що її сатиричні образи галицького життя можуть 
вийти скарикатурованими”, і він радив покійному ще раз переглянути їх. Але 
Мартович, хоч мав сю повість у себе три роки, лишив її без змін, мабуть, 
не вважаючи для себе можливим що-небудь у ній зміняти. І дійсно, повість, 
поминаючи деякі дрібні недогляди (повторення сказаного), має прикмети 
старанного оброблення та являється найбільш дозрілим і важним утвором 

На жаль, одначе, стрілося воно зараз же з цілим рядом пригод. Насампе-
ред — не удалося дістати оригіналів для тих дрібних фрагментів: Б.О.Мар-
кович відписав, що їх уже немає. В.М.Доманицький теж не міг вишукати 
їх слідів, а без перевірки з оригіналом, з самих копій було їх друкувати 
небезпечно; видання відкладалося в надії, що, може, сі оригінали знай-
дуться, але з тим, як В.М.Доманицький, що міг тут найбільше помогти, 
хорував гірше, надія все маліла. Ся ж хороба не дала змоги повести йому 
й роботи коло видання: він перевірив тільки одно оповідання “Пройдисвіт”, 
інші прийшлося перевіряти вже іншим. Пропала надія також і на вступну 
студію, обіцяну нам. Видрукувані аркуші ще полежали кілька літ, чекаючи 
якоїсь щасливої комбінації, головно якоїсь звістки про оригінали фрагментів. 
Але кінець кінцем далі їх тримати вже не можна, тому випускаємо їх в тім 
переконанні, що все-таки і в сім виді ся книжка буде мати свою вартість 
для всіх дослідників творчості Марка Вовчка.
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І
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варто загосподарюватись. Але звичайно у кожної такої інтелігентної сім’ї, 
обуреваємої життєвими вітрами, є звичайно десь “на провінції”, “в горах”, 
“на Бойках” чи в якій іншій стороні, як непорушний якір в глибокій воді — 
який-небудь брат, вуйко, шваґер, колєґа чи хто там уже, на парафії, добре 
загосподареній, нераз навіть кількома поколіннями священичої династії, куди 
так добре податись на вакації, на свята, чи при якійсь оказії, не тільки задля 
економії, щоб прожити поза містом з мінімальними затратами, а навіть і для 
того просто, щоб почути якийсь твердий ґрунт під ногами та вирвавшися 
з прикрої дрібної тої інтелігентської боротьби за існування, відпочити духом 
в стихії зрівноваженій і постійній.

І дійсно, хоч як сорозмірно вражливо відзивається галицька священича 
інтелігенція на настрої й течії сучасного життя — галицького передовсім, 
але до певної міри таки — й ширшого світу, старається “не відставати від 
віку”, і дійсно переживає значні зміни в своїм укладі й побуті, все-таки 
чується в нім певна традиція, певна суцільність, певний стиль. Чується 
те власне, чого зовсім все ще не стає інтелігенції світській, яка все зіста-
ється тільки копією інтелігенції польсько-львівської, чи в кращім разі 
німецько-віденської, і не годна внести нічого оригінального, свійського — 
не вважаючи на всі щирі заходи надати “українську” закраску своїй 
домівці, своїй обстанові ріжними національними декораціями. І не знати, 
коли удасться се їй, при всіх, кажу, щирих стараннях. А от на попівстві — 
навіть не вважаючи на старання стерти з себе сей стиль, щоб бути просто 
тільки інтелігенцією, — сидить сей стиль міцно, і не сходить.

Се річ дивна — і, на мій погляд, втішна, що так швидко й міцно зложилась 
ся суспільна клітина й виробила собі такий певний і будь-що-будь — не послід-
ній стиль. Знаємо, які перевороти пережила вона тут власне, на галицькім 
ґрунті. Те старе українське попівство, яке виробилося поволі за державних 
українських часів* і стало культурним осередком села, з часом заглохло 
й упало до решти під натиском католицтва й польщини*. Поруйновані були, 
винищились і висохли старі джерела української культури, збідніло й припало 
до землі попівство, зрівнялось з сільською панщинною хатою, як з соціального, 
так і з культурного погляду. Сільський піп дуже часто зарівно з селянами 
робив панщину, “поповичі” попадали між кріпаків, і культурно вони над 
ними мало що підіймались. Запровадження унії* більше тут пошкодило, ніж 
помогло, бо внесло ще й деморалізацію: згодитися на унію значило зрадити 
батьківській вірі, дурити парохіян, не даючи їм помітити сеї зради — на се 
могли йти тільки люди морально зламані, легкодушні, не характерні, і все 
се в ХVIIІ в. мусило привести до повного упадку сільське попівство.

Так само й монастирі — сі культурно-національні центри старої Галичини. 
Вони й спольщились, й підупали геть до останку, так що їх прийшлось наново 
організувати (єзуїтськими руками!) в останній чверті минулого віку*. Але 
попівство віджило, навіть дуже скоро, і виробилось не тільки культурно, 

талановитого письменника — не вважаючи на свої хиби, які почасти лежать 
в самій конструкції повісті й не могли бути справлені без повної перерібки, 
почасти, видко, випливали з свідомих замірів автора. Сі хиби не повинні 
відстрашити інтелігента читача від ознайомлення з сим твором, що при всіх 
тих недостачах все-таки являється одним з найбільш серйозних, змістовних 
утворів нашої новішої літератури, не тільки галицької, але й української 
взагалі, і сяє всякими артистичними прикметами, не вважаючи на плями, 
котрі можуть зразити око пуриста.

Власне з огляду на них я вважаю потрібним спинитись ширше на сій 
повісті, щоб поруч хиб підчеркнути високі позитивні прикмети сього тривкого 
надбання нашої письменності, і заразом — незвичайно цінного і цікавого 
“людського документа” української Галичини з-перед руїнних часів.

ІІ
Повість Мартовича — се монографія сучасного галицького села з пів-

нічної Галичини, з околиць Львова. Центром її — сільське попівство, кон-
трапункт його — “двір” зачеплений постільки, поскільки він входить в події, 
які відбуваються на попівстві, і життя попівства настільки виступає наперед 
з рамців села, що його треба вважати властивою темою повісті, і дивитись 
на неї, як на монографію галицького попівства — коли б те життя, яке взяв 
темою автор, не було таке безбарвне, сіре і нехарактеристичне. З сього 
погляду галицькому попівству не щастить. Се може звучати дивно — адже 
в галицьких повістях, оповіданнях і так далі щотретя людина, то як не свяще-
ник, то хтось з священичої родини. Але вони виступають то як представники 
галицької інтелігенції, то як репрезентанти українського елементу в конфлікті 
з елементом польським, то просто як люди — як людський матеріал для 
психологічних спостережень, — але дуже рідко як представники певного 
побутового явища, певної соціально-культурної групи, незвичайно типової, 
суцільної — стильної, так би сказати. Думаю, що з сього погляду галицьке 
попівство не оцінене й досі як слід, невважаючи на ту величезну ролю, яку 
грало духовенство в галицько-українськім житті — і грає й досі, не вважаючи 
на зріст світської інтелігенції. Все-таки “popi i chłopi”, по польській термі-
нології*, — се ті кити, на яких і досі стоїть галицька Україна. Професорів, 
адвокатів, лікарів і всяких інших “цивільних” українців розвелось за останні 
десятиліття, хвалити Бога, справді подостатком, але се все, як сипкий 
пісок в порівнянні з справжнім ґрунтом. Носить його з повіту до повіту — 
“переносять” його, сам він переноситься, шукаючи можливіших умов життя 
і кращого заробітку, літає він з одного краю Галичини до другого, до Відня, 
до Босни і бозна-ще до якої мари, ніде звичайно не загріваючи собі місця, 
дивлячись на кожне місце пробутку дійсно як на “станцію” тільки1, де не 

1 Станцією з-польська в Галичині зветься помешкання.
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навіть не вважаючи на старання стерти з себе сей стиль, щоб бути просто 
тільки інтелігенцією, — сидить сей стиль міцно, і не сходить.

Се річ дивна — і, на мій погляд, втішна, що так швидко й міцно зложилась 
ся суспільна клітина й виробила собі такий певний і будь-що-будь — не послід-
ній стиль. Знаємо, які перевороти пережила вона тут власне, на галицькім 
ґрунті. Те старе українське попівство, яке виробилося поволі за державних 
українських часів* і стало культурним осередком села, з часом заглохло 
й упало до решти під натиском католицтва й польщини*. Поруйновані були, 
винищились і висохли старі джерела української культури, збідніло й припало 
до землі попівство, зрівнялось з сільською панщинною хатою, як з соціального, 
так і з культурного погляду. Сільський піп дуже часто зарівно з селянами 
робив панщину, “поповичі” попадали між кріпаків, і культурно вони над 
ними мало що підіймались. Запровадження унії* більше тут пошкодило, ніж 
помогло, бо внесло ще й деморалізацію: згодитися на унію значило зрадити 
батьківській вірі, дурити парохіян, не даючи їм помітити сеї зради — на се 
могли йти тільки люди морально зламані, легкодушні, не характерні, і все 
се в ХVIIІ в. мусило привести до повного упадку сільське попівство.

Так само й монастирі — сі культурно-національні центри старої Галичини. 
Вони й спольщились, й підупали геть до останку, так що їх прийшлось наново 
організувати (єзуїтськими руками!) в останній чверті минулого віку*. Але 
попівство віджило, навіть дуже скоро, і виробилось не тільки культурно, 

талановитого письменника — не вважаючи на свої хиби, які почасти лежать 
в самій конструкції повісті й не могли бути справлені без повної перерібки, 
почасти, видко, випливали з свідомих замірів автора. Сі хиби не повинні 
відстрашити інтелігента читача від ознайомлення з сим твором, що при всіх 
тих недостачах все-таки являється одним з найбільш серйозних, змістовних 
утворів нашої новішої літератури, не тільки галицької, але й української 
взагалі, і сяє всякими артистичними прикметами, не вважаючи на плями, 
котрі можуть зразити око пуриста.

Власне з огляду на них я вважаю потрібним спинитись ширше на сій 
повісті, щоб поруч хиб підчеркнути високі позитивні прикмети сього тривкого 
надбання нашої письменності, і заразом — незвичайно цінного і цікавого 
“людського документа” української Галичини з-перед руїнних часів.

ІІ
Повість Мартовича — се монографія сучасного галицького села з пів-

нічної Галичини, з околиць Львова. Центром її — сільське попівство, кон-
трапункт його — “двір” зачеплений постільки, поскільки він входить в події, 
які відбуваються на попівстві, і життя попівства настільки виступає наперед 
з рамців села, що його треба вважати властивою темою повісті, і дивитись 
на неї, як на монографію галицького попівства — коли б те життя, яке взяв 
темою автор, не було таке безбарвне, сіре і нехарактеристичне. З сього 
погляду галицькому попівству не щастить. Се може звучати дивно — адже 
в галицьких повістях, оповіданнях і так далі щотретя людина, то як не свяще-
ник, то хтось з священичої родини. Але вони виступають то як представники 
галицької інтелігенції, то як репрезентанти українського елементу в конфлікті 
з елементом польським, то просто як люди — як людський матеріал для 
психологічних спостережень, — але дуже рідко як представники певного 
побутового явища, певної соціально-культурної групи, незвичайно типової, 
суцільної — стильної, так би сказати. Думаю, що з сього погляду галицьке 
попівство не оцінене й досі як слід, невважаючи на ту величезну ролю, яку 
грало духовенство в галицько-українськім житті — і грає й досі, не вважаючи 
на зріст світської інтелігенції. Все-таки “popi i chłopi”, по польській термі-
нології*, — се ті кити, на яких і досі стоїть галицька Україна. Професорів, 
адвокатів, лікарів і всяких інших “цивільних” українців розвелось за останні 
десятиліття, хвалити Бога, справді подостатком, але се все, як сипкий 
пісок в порівнянні з справжнім ґрунтом. Носить його з повіту до повіту — 
“переносять” його, сам він переноситься, шукаючи можливіших умов життя 
і кращого заробітку, літає він з одного краю Галичини до другого, до Відня, 
до Босни і бозна-ще до якої мари, ніде звичайно не загріваючи собі місця, 
дивлячись на кожне місце пробутку дійсно як на “станцію” тільки1, де не 

1 Станцією з-польська в Галичині зветься помешкання.
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пісні, музиці, орнаменті, словесності, ноші чужі впливи, давніші й новіші, 
витвори інтелігентської колишньої культури наших вищих верств, навіяні 
чужими взірцями, які з часом осіли на спід, розійшлись, інфільтрувалися 
в народних масах — і тут переробилися, вишліфувалися о ріжні елементи 
народного життя і набрали в тім нової, своєрідної краси. Се все зробила 
культурна стихія, життєва культурна енергія народу!..

ІІІ
От з сього становища, я й кажу, вважаю витворення такої твердої 

суспільної клітинки, як сільське попівство, цікавим проявом творчої сили 
нашої народної стихії. Бо се ясна річ, що своє сформування, свою оригі-
нальність і стильність воно завдячує власне зв’язкові з народною стихією. 
Хоч яке воно було відірване від неї, але посаджене на село, в селянськім 
окруженні таки мусило піддатись її впливам і змінитись, виробитись під 
їх натиском. Світська інтелігенція, розпорошена між чужим елементом, 
не мала під собою такої стихійної підвалини, і не скристалізувалась націо-
нально, а попівство скристалізувалось на ній. Знайшло в ній навіть і свої 
власні страчені, розгублені в періоді польської руїни традиції. І як не оці-
нювати його, позитивно чи негативно, спинятись на ясних чи темних сто-
ронах, — воно, се сільське попівство, варте бути предметом студій для 
історика нашої культури і для белетриста само по собі, незалежно від 
усяких теоретичних підходів à thèse [до тези], з котрими звичайно при-
ступають до нього. Варто воно, кажу, як інтересне побутове явище, як 
певний культурний і соціальний тип, з усіми добрими й лихими своїми 
сторонами. А предметом такої уваги воно буває рідко.

Двадцять літ тому, для першого річника “Літ[ературно]-наук[ового] віст-
ника” я рецензував повість О.Маковея “Залісся”*. Се була також монографія 
галицького села — навіть більше-менше з тих самих львівських околиць. Так 
само в центрі її поставлено було сільське попівство; був навіть і роман “панича” 
з попівства з панною з двору, селянські типи, виборчі історії. Все написано 
з талантом, хоч трохи старомодно — і примітивно, з ріжними сенсаційними 
історіями (циклон нищить село на початку повісті, палить церкву, і т. ін., 
війт сам своєю особою розбиває касу в громадськім уряді і тим провалює 
“старий режим” в селі, колишня селянська дівчина вертається з Америки 
багатою панею “вмирати” в ріднім селі й записує гроші на будову церкви). 
Перспективи намальовано по народовській рецепті 1880-х рр., в дусі Вол[о-
димира] Барвінського і т[оварист]ва. Піп-аристократ не дуже симпатичний, 
але у нього син-священик перейнятий народовецькими настроями, будучий 
провідник селян — він уже тепер, проживаючи у батька на селі, багато робить, 
і ще більше обіцяє в будучності. І “двір” не безнадійний: “дідич”, правда, гне 
польську лінію й мачає руки в виборчі штучки, але він свого часу женився 
з простою селянкою, донька його одідичила демократичні переконання матері, 

а й національно, протягом яких двох-трьох поколінь, — хоч мусило теж 
перейти стадію денаціоналізації й відірвання від народної стихії!

Коли австрійське правительство відновило його культурно (з початком 
ХІХ ст. се культурне відновлення, завдяки заведенню вищих студій*, стало 
вже фактом), — його життя очевидно мусило зложитись на одинокий інтелі-
гентський взірець, який був перед очима — польської шляхти або польських 
офіціалістів, і воно так і зложилось: прийняло й польську мову, культуру 
й польсько-шляхетський світогляд. Я ще застав в Галичині тих попів-арис-
тократів, як їх називали в громадянстві — перейнятих польською стихією 
не тільки культурно, але і в соціальних відносинах: вони дивились “на хлопа” 
очима польського економа, признавали селянство живим інвентарем, призна-
ченим на те тільки, щоб з нього живитися, а своєю життєвою філософією 
вважали — добре жити з польськими дідичами і з польською адміністрацією.

Але в 1860-х рр. пішло нове покоління “народовців”* і за кільканадцять 
літ змінило фізіономію попівства, змусивши своїх батьків, сестер, жінок 
перейти на українську мову, взятись до української газети й книжки. Про-
йшло тільки одне покоління, і з того польського життя виросло українське, 
в польських формах зав’язавсь свій національний осередок, який сі форми 
приспособив, переробив і дав їм зовсім новий зміст.

Я не хочу тим ідеалізувати галицького попівства. Я знаю його темні 
сторони, і не пускаючися в свої спостереження, піднесу тільки, що коли 
такий реаліст, як Мартович, дав такі образи сього попівства, то се одно 
нагадує до всяких похвальних відзивів про нього додавати велике але. 
Я хочу тільки сказати, що ся творча, кристалізаційна сила, котру виявила 
українська стихія в сформуванні протягом кількох поколінь такого твердого 
осередку, такої міцної суспільної клітини, являється незвичайно інтересним 
покажчиком внутрішньої культурної сили сеї стихії взагалі. Бо культурна 
сила не стільки виявляється в винаході чогось нового і небувалого, як у 
здібності органічного засвоєння і перетворення культурних здобутків люд-
ськості. Кожне громадянство, може, один процент на тисячу докидає свого 
до того, що вживає, взявши від попередніх поколінь і від сучасного чужого 
світу, але в тім уся річ, як воно використовує то чуже — чи сидить воно 
в нім як проковтнений ненароком срібний гріш у жолудку, чи засвоюється 
органічно, зливаючись з життям того громадянства і на собі відбиваючи 
печать його. Я в тім власне бачу великий доказ життєвої сили й культурної 
здібності нашого народу, що чужі запозичення в нім так глибоко проходили 
в народні маси, інфільтруючися, в них органічно засвоювались, перетворялись, 
перероблялись їх культурними засобами, і набирали в тім нової відмінності, 
нового вигляду, закрасок, характеру. Колись дивились на народне мистецтво, 
словесність, етнографічну обстанову як на чистий виплив народного духу, 
його еманацію, яку він сам з себе, як шовковник шовк витворює з свого 
нутра. Тепер ми дивимося на сей процес іншими очима. Ми бачимо в народній 
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пісні, музиці, орнаменті, словесності, ноші чужі впливи, давніші й новіші, 
витвори інтелігентської колишньої культури наших вищих верств, навіяні 
чужими взірцями, які з часом осіли на спід, розійшлись, інфільтрувалися 
в народних масах — і тут переробилися, вишліфувалися о ріжні елементи 
народного життя і набрали в тім нової, своєрідної краси. Се все зробила 
культурна стихія, життєва культурна енергія народу!..

ІІІ
От з сього становища, я й кажу, вважаю витворення такої твердої 

суспільної клітинки, як сільське попівство, цікавим проявом творчої сили 
нашої народної стихії. Бо се ясна річ, що своє сформування, свою оригі-
нальність і стильність воно завдячує власне зв’язкові з народною стихією. 
Хоч яке воно було відірване від неї, але посаджене на село, в селянськім 
окруженні таки мусило піддатись її впливам і змінитись, виробитись під 
їх натиском. Світська інтелігенція, розпорошена між чужим елементом, 
не мала під собою такої стихійної підвалини, і не скристалізувалась націо-
нально, а попівство скристалізувалось на ній. Знайшло в ній навіть і свої 
власні страчені, розгублені в періоді польської руїни традиції. І як не оці-
нювати його, позитивно чи негативно, спинятись на ясних чи темних сто-
ронах, — воно, се сільське попівство, варте бути предметом студій для 
історика нашої культури і для белетриста само по собі, незалежно від 
усяких теоретичних підходів à thèse [до тези], з котрими звичайно при-
ступають до нього. Варто воно, кажу, як інтересне побутове явище, як 
певний культурний і соціальний тип, з усіми добрими й лихими своїми 
сторонами. А предметом такої уваги воно буває рідко.

Двадцять літ тому, для першого річника “Літ[ературно]-наук[ового] віст-
ника” я рецензував повість О.Маковея “Залісся”*. Се була також монографія 
галицького села — навіть більше-менше з тих самих львівських околиць. Так 
само в центрі її поставлено було сільське попівство; був навіть і роман “панича” 
з попівства з панною з двору, селянські типи, виборчі історії. Все написано 
з талантом, хоч трохи старомодно — і примітивно, з ріжними сенсаційними 
історіями (циклон нищить село на початку повісті, палить церкву, і т. ін., 
війт сам своєю особою розбиває касу в громадськім уряді і тим провалює 
“старий режим” в селі, колишня селянська дівчина вертається з Америки 
багатою панею “вмирати” в ріднім селі й записує гроші на будову церкви). 
Перспективи намальовано по народовській рецепті 1880-х рр., в дусі Вол[о-
димира] Барвінського і т[оварист]ва. Піп-аристократ не дуже симпатичний, 
але у нього син-священик перейнятий народовецькими настроями, будучий 
провідник селян — він уже тепер, проживаючи у батька на селі, багато робить, 
і ще більше обіцяє в будучності. І “двір” не безнадійний: “дідич”, правда, гне 
польську лінію й мачає руки в виборчі штучки, але він свого часу женився 
з простою селянкою, донька його одідичила демократичні переконання матері, 

а й національно, протягом яких двох-трьох поколінь, — хоч мусило теж 
перейти стадію денаціоналізації й відірвання від народної стихії!

Коли австрійське правительство відновило його культурно (з початком 
ХІХ ст. се культурне відновлення, завдяки заведенню вищих студій*, стало 
вже фактом), — його життя очевидно мусило зложитись на одинокий інтелі-
гентський взірець, який був перед очима — польської шляхти або польських 
офіціалістів, і воно так і зложилось: прийняло й польську мову, культуру 
й польсько-шляхетський світогляд. Я ще застав в Галичині тих попів-арис-
тократів, як їх називали в громадянстві — перейнятих польською стихією 
не тільки культурно, але і в соціальних відносинах: вони дивились “на хлопа” 
очима польського економа, признавали селянство живим інвентарем, призна-
ченим на те тільки, щоб з нього живитися, а своєю життєвою філософією 
вважали — добре жити з польськими дідичами і з польською адміністрацією.

Але в 1860-х рр. пішло нове покоління “народовців”* і за кільканадцять 
літ змінило фізіономію попівства, змусивши своїх батьків, сестер, жінок 
перейти на українську мову, взятись до української газети й книжки. Про-
йшло тільки одне покоління, і з того польського життя виросло українське, 
в польських формах зав’язавсь свій національний осередок, який сі форми 
приспособив, переробив і дав їм зовсім новий зміст.

Я не хочу тим ідеалізувати галицького попівства. Я знаю його темні 
сторони, і не пускаючися в свої спостереження, піднесу тільки, що коли 
такий реаліст, як Мартович, дав такі образи сього попівства, то се одно 
нагадує до всяких похвальних відзивів про нього додавати велике але. 
Я хочу тільки сказати, що ся творча, кристалізаційна сила, котру виявила 
українська стихія в сформуванні протягом кількох поколінь такого твердого 
осередку, такої міцної суспільної клітини, являється незвичайно інтересним 
покажчиком внутрішньої культурної сили сеї стихії взагалі. Бо культурна 
сила не стільки виявляється в винаході чогось нового і небувалого, як у 
здібності органічного засвоєння і перетворення культурних здобутків люд-
ськості. Кожне громадянство, може, один процент на тисячу докидає свого 
до того, що вживає, взявши від попередніх поколінь і від сучасного чужого 
світу, але в тім уся річ, як воно використовує то чуже — чи сидить воно 
в нім як проковтнений ненароком срібний гріш у жолудку, чи засвоюється 
органічно, зливаючись з життям того громадянства і на собі відбиваючи 
печать його. Я в тім власне бачу великий доказ життєвої сили й культурної 
здібності нашого народу, що чужі запозичення в нім так глибоко проходили 
в народні маси, інфільтруючися, в них органічно засвоювались, перетворялись, 
перероблялись їх культурними засобами, і набирали в тім нової відмінності, 
нового вигляду, закрасок, характеру. Колись дивились на народне мистецтво, 
словесність, етнографічну обстанову як на чистий виплив народного духу, 
його еманацію, яку він сам з себе, як шовковник шовк витворює з свого 
нутра. Тепер ми дивимося на сей процес іншими очима. Ми бачимо в народній 
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жінки, напр., промишляють потрохи проституцією в місті, або беруться на інші 
способи зарібковання. “Вороницькі люди приймали з міста все щонайгірше. 
Відси кілька дівок чи молодиць приходить до міста на проституцію. Вони 
також не вважають се ні за що злого, бо мають змогу йти в мамки, то родичі 
тішаться”, — оповідає Потурайчин. «Вороницькі дівчата від якогось часу 
зробились дуже розумні (на пункті процесів на “аліментацію”, утримання 
нешлюбних дітей). В селі розповідали собі голосно про такі дві дівки, що в 
службі найшли собі навмисне з господарями діти, дістали місячну платню 
на їх удержання, а самі пішли до Львова в мамки». З другого боку, з міста 
привозять селянам на виховання непотрібних дітей, се дає заробіток на випа-
док життя і на випадок смерті. Акушерка, що привезла “свіжу дитину” 
на виховання, пояснює:

“А пам’ятайте, Іванихо, що на похорон сеї дитини призначено сто 
корон. Скоро лиш умре, то я вам сама своїми руками принесу гроші. Отут 
перед вас поставлю на стіл. Аби мені так матінка Христова допомогла зайти 
додому!” А п’яна Іваниха відповідає:

“Ей! Не кленіться, пані, бо я вам і так вірю. Очі видять, що сій дитині 
не може бути довгого життя. Таке воно марненьке, таке делікатне, як пушок. 
Не знати, чим би його прокормити. Але чим Бог дає, тим християнин году-
ється. Самі не їмо ніщо інше, тільки бульбу та й капусту, тай воно мусить 
до сього привикати. Скоро непривичне, то зразу дістане такий животик 
як бубен, але що діяти? То всьо дар Божий. Дякуймо Йому, небесному, 
що родить бульбу та капусту”. 

Каліка Гринько мріє одружитися з сільською проституткою Варварою, 
що промишляє в місті. “Рахував, що на бульбу і капусту вистане їм ґрунту. 
А на решту старатимуть кожне по-своєму. Вона в молодих панів заробля-
тиме, доки ще сама молода, а він также буде промишляти так, як досі. Він 
ходив щодня рано до міста та старався щось украсти. Горнець, склянку, 
багіт, фарбу, цвяхи, що-небудь. Розуміється, се не завсіди йому вдавалось, 
але все приносило йому деякий крейцер. Мав знакомості з львівськими 
злодіями, виїздив навіть до Львова помагати їм. Головна його поміч була 
переховувати крадені речі”...

Під сими впливами складаються економічні, соціальні й політичні поняття 
вороницьких селян. “Ніхто з них не вважав крадіж за зле діло. Та мало 
ще того: вони вважали злодія за якогось ліпшого чоловіка. На кожний 
спосіб думали, що кожний чоловік був би дуже радо злодієм, якби лиш 
мав змогу й умів”.

“Передовсім вони не виділи найменшої ріжниці поміж купцем і зло-
дієм”. Ставляли мені за приклад себе. “Як я, — каже, — куплю порося 
тай зараз перепродам із зиском, то я краду в того, що купує, бо ж порося 
мені не вродило тих кілька корон. Або я вкрав у того, що мені продав, або 
в того, що в мене купив”. 

хоч дідич не позволяє їй вийти за панича з попівства, то дуже радо дає йому 
презенту в своїм селі — дає йому змогу вести роботу в тім же батьківськім 
гнізді. Між селянами хоч багато є темноти, цинізму і забобонності, але тут 
также перспективи непогані. Є вже свій “радикал”, місцевий селянин, який 
відкриває надужиття війта і його компанії паничеві, виходить сам на війта 
і дає селу порядок. Є сім’я селянських інтелігентів, з котрих один жениться 
з попадянкою, сестрою панича. Є учитель, путящий чоловік, який заводить 
науку для дорослих. Добрий шлях стелиться перед Заліссям, і центральний 
пункт у тім народовець, патріот-піп.

І от минає двадцять чи, властиво, п’ятнадцять літ, коли брати час 
написання одної повісті і другої (“Залісся” пішло до редакції в 1896 р., 
“Забобон” — в 1911) — маємо знову монографію, і яка же ріжниця!

Я боюсь пускатися в здогади, але коли порівнюю обі повісті, мені лізе 
в голову гадка, що покійний Мартович умисно хотів обробити тему “Залісся” 
з другого кінця.

Те ж саме село, попівство, двір, війт — от “жида”, сього класичного 
персонажа вже нема. Але те все, що є, — яке ж воно відмінне і до “Залісся” 
не подібне!

Чи так змінилося життя? До певної міри, розуміється, так. В Воро-
ничах Мартовича селяни нічого не ждуть від попівства, вони знаходять 
іншого провідника, “радикала” Потурайчина, що сидить “директором” 
(репетитором) у сусіднього пана. Зле чи добре, вони обходяться без попа. 
Переконавшися, що сусідній піп “схрунив” при виборах, вони вже навіть 
і в руку його не хочуть цілувати. Раз рушившися, вони, очевидно, дійдуть 
колись своєї правди. Се ніяк не великоруські “мужики” Чехова, навіть 
не “Деревня” Буніна. Се інший матеріал, він свого доб’ється. Але яку тяжку 
путь йому приходиться верстати, в яких невимовно тяжких обставинах! 
Як йому треба щирого і тямущого провідника!

Очевидно, не скрізь так, як у Вороничах. Знаходяться й тепер тямущі 
священики народолюбці. От і в сусідстві Воронич є не то що народолюб-
ний, а навіть “радикальствующий” священик. Знайшовся ж і для них такий 
жертвенний інтелігент, як Потурайчин, що товчеться на селах і загирює своє 
здоров’я, маючи в потіху тільки ті світлі моменти, якими являються прояви 
соціальної свідомості у селян. Але — як я сказав, Мартович, очевидно, 
умисно хоче показати селянську панораму, а в ній і попівство, з іншого 
кінця — налягаючи більше на тіні, ніж на світло. Так і візьмем його образи, 
і приглянемося їм з сього становища, знаючи, що показує їх глибокий знавець 
галицького життя, і особливо — галицького селянства.

IV
Вороничі лежать недалеко провінціального міста, котре й наділяє їх без-

платно своєю культурою та приносить ріжні підсобні заробітки. Місцеві 
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жінки, напр., промишляють потрохи проституцією в місті, або беруться на інші 
способи зарібковання. “Вороницькі люди приймали з міста все щонайгірше. 
Відси кілька дівок чи молодиць приходить до міста на проституцію. Вони 
також не вважають се ні за що злого, бо мають змогу йти в мамки, то родичі 
тішаться”, — оповідає Потурайчин. «Вороницькі дівчата від якогось часу 
зробились дуже розумні (на пункті процесів на “аліментацію”, утримання 
нешлюбних дітей). В селі розповідали собі голосно про такі дві дівки, що в 
службі найшли собі навмисне з господарями діти, дістали місячну платню 
на їх удержання, а самі пішли до Львова в мамки». З другого боку, з міста 
привозять селянам на виховання непотрібних дітей, се дає заробіток на випа-
док життя і на випадок смерті. Акушерка, що привезла “свіжу дитину” 
на виховання, пояснює:

“А пам’ятайте, Іванихо, що на похорон сеї дитини призначено сто 
корон. Скоро лиш умре, то я вам сама своїми руками принесу гроші. Отут 
перед вас поставлю на стіл. Аби мені так матінка Христова допомогла зайти 
додому!” А п’яна Іваниха відповідає:

“Ей! Не кленіться, пані, бо я вам і так вірю. Очі видять, що сій дитині 
не може бути довгого життя. Таке воно марненьке, таке делікатне, як пушок. 
Не знати, чим би його прокормити. Але чим Бог дає, тим християнин году-
ється. Самі не їмо ніщо інше, тільки бульбу та й капусту, тай воно мусить 
до сього привикати. Скоро непривичне, то зразу дістане такий животик 
як бубен, але що діяти? То всьо дар Божий. Дякуймо Йому, небесному, 
що родить бульбу та капусту”. 

Каліка Гринько мріє одружитися з сільською проституткою Варварою, 
що промишляє в місті. “Рахував, що на бульбу і капусту вистане їм ґрунту. 
А на решту старатимуть кожне по-своєму. Вона в молодих панів заробля-
тиме, доки ще сама молода, а він также буде промишляти так, як досі. Він 
ходив щодня рано до міста та старався щось украсти. Горнець, склянку, 
багіт, фарбу, цвяхи, що-небудь. Розуміється, се не завсіди йому вдавалось, 
але все приносило йому деякий крейцер. Мав знакомості з львівськими 
злодіями, виїздив навіть до Львова помагати їм. Головна його поміч була 
переховувати крадені речі”...

Під сими впливами складаються економічні, соціальні й політичні поняття 
вороницьких селян. “Ніхто з них не вважав крадіж за зле діло. Та мало 
ще того: вони вважали злодія за якогось ліпшого чоловіка. На кожний 
спосіб думали, що кожний чоловік був би дуже радо злодієм, якби лиш 
мав змогу й умів”.

“Передовсім вони не виділи найменшої ріжниці поміж купцем і зло-
дієм”. Ставляли мені за приклад себе. “Як я, — каже, — куплю порося 
тай зараз перепродам із зиском, то я краду в того, що купує, бо ж порося 
мені не вродило тих кілька корон. Або я вкрав у того, що мені продав, або 
в того, що в мене купив”. 

хоч дідич не позволяє їй вийти за панича з попівства, то дуже радо дає йому 
презенту в своїм селі — дає йому змогу вести роботу в тім же батьківськім 
гнізді. Між селянами хоч багато є темноти, цинізму і забобонності, але тут 
также перспективи непогані. Є вже свій “радикал”, місцевий селянин, який 
відкриває надужиття війта і його компанії паничеві, виходить сам на війта 
і дає селу порядок. Є сім’я селянських інтелігентів, з котрих один жениться 
з попадянкою, сестрою панича. Є учитель, путящий чоловік, який заводить 
науку для дорослих. Добрий шлях стелиться перед Заліссям, і центральний 
пункт у тім народовець, патріот-піп.

І от минає двадцять чи, властиво, п’ятнадцять літ, коли брати час 
написання одної повісті і другої (“Залісся” пішло до редакції в 1896 р., 
“Забобон” — в 1911) — маємо знову монографію, і яка же ріжниця!

Я боюсь пускатися в здогади, але коли порівнюю обі повісті, мені лізе 
в голову гадка, що покійний Мартович умисно хотів обробити тему “Залісся” 
з другого кінця.

Те ж саме село, попівство, двір, війт — от “жида”, сього класичного 
персонажа вже нема. Але те все, що є, — яке ж воно відмінне і до “Залісся” 
не подібне!

Чи так змінилося життя? До певної міри, розуміється, так. В Воро-
ничах Мартовича селяни нічого не ждуть від попівства, вони знаходять 
іншого провідника, “радикала” Потурайчина, що сидить “директором” 
(репетитором) у сусіднього пана. Зле чи добре, вони обходяться без попа. 
Переконавшися, що сусідній піп “схрунив” при виборах, вони вже навіть 
і в руку його не хочуть цілувати. Раз рушившися, вони, очевидно, дійдуть 
колись своєї правди. Се ніяк не великоруські “мужики” Чехова, навіть 
не “Деревня” Буніна. Се інший матеріал, він свого доб’ється. Але яку тяжку 
путь йому приходиться верстати, в яких невимовно тяжких обставинах! 
Як йому треба щирого і тямущого провідника!

Очевидно, не скрізь так, як у Вороничах. Знаходяться й тепер тямущі 
священики народолюбці. От і в сусідстві Воронич є не то що народолюб-
ний, а навіть “радикальствующий” священик. Знайшовся ж і для них такий 
жертвенний інтелігент, як Потурайчин, що товчеться на селах і загирює своє 
здоров’я, маючи в потіху тільки ті світлі моменти, якими являються прояви 
соціальної свідомості у селян. Але — як я сказав, Мартович, очевидно, 
умисно хоче показати селянську панораму, а в ній і попівство, з іншого 
кінця — налягаючи більше на тіні, ніж на світло. Так і візьмем його образи, 
і приглянемося їм з сього становища, знаючи, що показує їх глибокий знавець 
галицького життя, і особливо — галицького селянства.

IV
Вороничі лежать недалеко провінціального міста, котре й наділяє їх без-

платно своєю культурою та приносить ріжні підсобні заробітки. Місцеві 
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хто, то має її задержати собі. Перед судом виповісти. А се ж подумана річ? 
Чи є хто на світі, щоб за таку справу свідчив перед судом на свого сусіда?! 
За свою справу, то інакше. Але за чужу, а ще може за справу якогось 
сторонського, то се вже ні”.

“Отакі погляди мало ціле село, тай такі мав Іван. Вони наслухалися 
нераз, що се погляди хибні. Але не вірили. Бо чули се або від своїх воро-
гів, або від тих, що жиють подалека від них та життя їх не розуміють. Від 
Потурайчина тілько й довідались, що читальникові не ялося бути злодієм, 
бо наніс би нечесть для читальні. Знають також, що обов’язком їх є пра-
цювати разом над зміною теперішнього світа. Але в який спосіб, то ще 
не знали. Мали свої старі звичаї, а не були свідомі того, котрі задержати, 
а котрі покидати”.

Навіть Потурайчин не вмів добре вгадати, чого прагне мужицька душа. 
Він приїхав агітувати за селянським кандидатом на посла, і говорив тільки 
про се. Селянам же се була справа й так ясна. “В самій промові ж хотіли 
дослухатися того заповіту, як їм повести своє життя, щоб переродитися 
на нових людей. Для того більше їх цікавили ті частини промови, на які 
Потурайчин покладав найменшу вагу, а саме поклик до борби, до єднання 
мужицьких сил. Потурайчин був політичний агітатор, поза програму своєї 
політичної партії нічого більше слухачам не роз’ясняв”. «Неважук1 ухопився 
тих слів Потурайчина, що він послужився ними лише задля прикраси своєї 
бесіди. “Пора нам скинути з себе невільництво, — говорив Неважук таким 
сильним голосом, що аж вікна в читальні дзвеніли. — Хоч уже турки й татари 
на нас не нападають, то ми все-таки лишилися невільниками й по сьогод-
нішній день. Хоч панщини вже не робимо, а отже підкладаємо з своєї охоти 
плечі панам і панським посіпакам, аби лізли догори!” Наводив приклади 
того невільництва, підходящі й непідходящі. Говорив про те, як помітують 
мужиком по урядах, як мужик кожній біді2 звик терпіти, як не шанує в собі 
людської достойності; коли купує що, то просить купця немов жебрак, а коли 
продає, то так само. Говорив і про родинне мужицьке життя». І промова 
його знаходила глибоке спочуття серед селян, яким хотілось найбільше 
розвинути сю тему про “невільництво” і способи вийти з нього.

Але не тільки таки соціальні проблеми захоплюють мужика. Чисто 
наукові питання також викликають в нім глибоку цікавість. Потурайчин 
оповідає паничеві про Петра Оском’юка, одного з вороницьких мужиків, 
що приходив до нього на друге село, та побачив на столі німецьку книжку, 
геологію з ілюстраціями. “Оском’юк зачав переглядати геологію тай випи-
тувався мене, аби я йому доконешне розповідав, що в ній стоїть. Я поясняв, 

1 Селянин, бувший капраль, що при іншій нагоді оповідає, як суворо він поводився 
з рекрутами.

2 “Біда” в значінні дрібної, незначної людини.

«А ще ставляли мені такий аргумент, що купець краде в кожного: бідний 
чи багатий. Головний же злодій краде або в банку, або в якогось багатиря. 
Тим-то робить меншу шкоду, як купець. Вони бачили в місті самих злодіїв: 
що пан, то злодій. Ще мене брали й на патріотизм. Переконували мене, 
що нам треба вчитися розуму від поляків, бо от вони крадуть голоси при 
виборах тай за те мають більше своїх послів, аніж би їм належалося. Довго 
ми сперечалися, але й мої аргументи якось не йшли їм до переконання. 
Аж одно їх переконало: я їм говорив, що тепер світ переміняється. Давно 
був такий світ, що хто був більший розбійник, спритніший злодій, тому 
й ліпше поводилося. Остатки сього світу ще заважають досі. Але ми, нові 
люди, маємо сей світ перетворити. Боремося за те, щоби в тім новім світі 
запанував порядний чоловік, а не злодій і розбійник. Для того вони взя-
лися з таким завзятком до будови читальні, бо їм здається, що вони тепер 
поклонники якоїсь нової віри. Вже навіть обібрали собі нового святця, 
“Неруша”1, за свого покровителя».

Так оповідає вороницькому паничеві свої помічення над вороницькими 
селянами Потурайчин. Автор потверджує їх, і дає до них ключ. Оповідаючи 
про попового наймита Івана, що виносив правильно збіжжя від попа на свою 
потребу, пояснює: «Ані він, ані ніхто в селі не вважав се за крадіж. Іван брав 
лиш стілько, кілько було йому треба. Кожний знав, що з тою платнею, яку 
пан-отець давав, наймит не міг прожити. Для того було загальне переконання, 
що сі “боки” наймит мусить мати. Зрештою, се так увійшло в звичай, що сі 
“боки” вважалося за згоду, заключену мовчки. Іван навіть не припускав, 
що нічними виносинами збіжжя нарушує закони святця “Неруша”. Якби 
брав більше, чим потрібує, а! То се вже була крадіж. А так бере тільки те, 
що йому належиться.

Що таку заслуженину треба брати вночі, тайком, се нічого не вадить. 
Адже кожному християнинові жаль віддати те, що завинив. Легше йому, 
як опісля довідається, що довг відібраний. Або й жінка. Кожний розумний 
знає, що жінка не буде гола ходити. Вона потребує одягнутися, тай то ще 
краще від чоловіка. А грошей на її витребеньки чоловік би не дав. Нехай 
собі постарає потай господаря. Так само й з дочкою.

Мука й сир, що Пазя2 доносить, то се — правда — крадіж. Але тут 
Іван нічим не примішний. Се полагоджує Пазя з Іванихою. Крадене ж добро 
ніхто з хати не викидає. Його треба спожиткувати, бо як ні, то змарнується. 
А се вже гріх!”

“Зрадити ж злодія, повідомити про шкоду властителя, о! Про се ніхто 
в Вороничах не чував тай, дасть Бог, не почує. Тихий заговір, виссаний 
із грудей матері, носить кожний у своїм серці. Аби не знати яку річ побачив 

1 Розуміти: не руш чужого.
2 Попова наймичка, “любаска” Івана.
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хто, то має її задержати собі. Перед судом виповісти. А се ж подумана річ? 
Чи є хто на світі, щоб за таку справу свідчив перед судом на свого сусіда?! 
За свою справу, то інакше. Але за чужу, а ще може за справу якогось 
сторонського, то се вже ні”.

“Отакі погляди мало ціле село, тай такі мав Іван. Вони наслухалися 
нераз, що се погляди хибні. Але не вірили. Бо чули се або від своїх воро-
гів, або від тих, що жиють подалека від них та життя їх не розуміють. Від 
Потурайчина тілько й довідались, що читальникові не ялося бути злодієм, 
бо наніс би нечесть для читальні. Знають також, що обов’язком їх є пра-
цювати разом над зміною теперішнього світа. Але в який спосіб, то ще 
не знали. Мали свої старі звичаї, а не були свідомі того, котрі задержати, 
а котрі покидати”.

Навіть Потурайчин не вмів добре вгадати, чого прагне мужицька душа. 
Він приїхав агітувати за селянським кандидатом на посла, і говорив тільки 
про се. Селянам же се була справа й так ясна. “В самій промові ж хотіли 
дослухатися того заповіту, як їм повести своє життя, щоб переродитися 
на нових людей. Для того більше їх цікавили ті частини промови, на які 
Потурайчин покладав найменшу вагу, а саме поклик до борби, до єднання 
мужицьких сил. Потурайчин був політичний агітатор, поза програму своєї 
політичної партії нічого більше слухачам не роз’ясняв”. «Неважук1 ухопився 
тих слів Потурайчина, що він послужився ними лише задля прикраси своєї 
бесіди. “Пора нам скинути з себе невільництво, — говорив Неважук таким 
сильним голосом, що аж вікна в читальні дзвеніли. — Хоч уже турки й татари 
на нас не нападають, то ми все-таки лишилися невільниками й по сьогод-
нішній день. Хоч панщини вже не робимо, а отже підкладаємо з своєї охоти 
плечі панам і панським посіпакам, аби лізли догори!” Наводив приклади 
того невільництва, підходящі й непідходящі. Говорив про те, як помітують 
мужиком по урядах, як мужик кожній біді2 звик терпіти, як не шанує в собі 
людської достойності; коли купує що, то просить купця немов жебрак, а коли 
продає, то так само. Говорив і про родинне мужицьке життя». І промова 
його знаходила глибоке спочуття серед селян, яким хотілось найбільше 
розвинути сю тему про “невільництво” і способи вийти з нього.

Але не тільки таки соціальні проблеми захоплюють мужика. Чисто 
наукові питання також викликають в нім глибоку цікавість. Потурайчин 
оповідає паничеві про Петра Оском’юка, одного з вороницьких мужиків, 
що приходив до нього на друге село, та побачив на столі німецьку книжку, 
геологію з ілюстраціями. “Оском’юк зачав переглядати геологію тай випи-
тувався мене, аби я йому доконешне розповідав, що в ній стоїть. Я поясняв, 

1 Селянин, бувший капраль, що при іншій нагоді оповідає, як суворо він поводився 
з рекрутами.

2 “Біда” в значінні дрібної, незначної людини.

«А ще ставляли мені такий аргумент, що купець краде в кожного: бідний 
чи багатий. Головний же злодій краде або в банку, або в якогось багатиря. 
Тим-то робить меншу шкоду, як купець. Вони бачили в місті самих злодіїв: 
що пан, то злодій. Ще мене брали й на патріотизм. Переконували мене, 
що нам треба вчитися розуму від поляків, бо от вони крадуть голоси при 
виборах тай за те мають більше своїх послів, аніж би їм належалося. Довго 
ми сперечалися, але й мої аргументи якось не йшли їм до переконання. 
Аж одно їх переконало: я їм говорив, що тепер світ переміняється. Давно 
був такий світ, що хто був більший розбійник, спритніший злодій, тому 
й ліпше поводилося. Остатки сього світу ще заважають досі. Але ми, нові 
люди, маємо сей світ перетворити. Боремося за те, щоби в тім новім світі 
запанував порядний чоловік, а не злодій і розбійник. Для того вони взя-
лися з таким завзятком до будови читальні, бо їм здається, що вони тепер 
поклонники якоїсь нової віри. Вже навіть обібрали собі нового святця, 
“Неруша”1, за свого покровителя».

Так оповідає вороницькому паничеві свої помічення над вороницькими 
селянами Потурайчин. Автор потверджує їх, і дає до них ключ. Оповідаючи 
про попового наймита Івана, що виносив правильно збіжжя від попа на свою 
потребу, пояснює: «Ані він, ані ніхто в селі не вважав се за крадіж. Іван брав 
лиш стілько, кілько було йому треба. Кожний знав, що з тою платнею, яку 
пан-отець давав, наймит не міг прожити. Для того було загальне переконання, 
що сі “боки” наймит мусить мати. Зрештою, се так увійшло в звичай, що сі 
“боки” вважалося за згоду, заключену мовчки. Іван навіть не припускав, 
що нічними виносинами збіжжя нарушує закони святця “Неруша”. Якби 
брав більше, чим потрібує, а! То се вже була крадіж. А так бере тільки те, 
що йому належиться.

Що таку заслуженину треба брати вночі, тайком, се нічого не вадить. 
Адже кожному християнинові жаль віддати те, що завинив. Легше йому, 
як опісля довідається, що довг відібраний. Або й жінка. Кожний розумний 
знає, що жінка не буде гола ходити. Вона потребує одягнутися, тай то ще 
краще від чоловіка. А грошей на її витребеньки чоловік би не дав. Нехай 
собі постарає потай господаря. Так само й з дочкою.

Мука й сир, що Пазя2 доносить, то се — правда — крадіж. Але тут 
Іван нічим не примішний. Се полагоджує Пазя з Іванихою. Крадене ж добро 
ніхто з хати не викидає. Його треба спожиткувати, бо як ні, то змарнується. 
А се вже гріх!”

“Зрадити ж злодія, повідомити про шкоду властителя, о! Про се ніхто 
в Вороничах не чував тай, дасть Бог, не почує. Тихий заговір, виссаний 
із грудей матері, носить кожний у своїм серці. Аби не знати яку річ побачив 

1 Розуміти: не руш чужого.
2 Попова наймичка, “любаска” Івана.
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способами, і органічно нездатний був до якої-небудь корисної діяльності. 
Своїх селян усіх вважає злодіями і своїми ворогами, не цікавиться ніякими 
їх справами, не бере в них участі і тільки перебиває розмови в читальні 
або читання газет дурними розпитуваннями про те, як сварять у війську 
або б’ють: можливість докучати людям і оповідання про такі докучання 
викликає в нім якусь садичну втіху і він мріє, як про особливе щастя, як би 
він, будучи військовим, міг без кінця сварити й докучати своїм підвладним.

Їмость — людина з ліпшого матеріалу. Автор, очевидно, малює її постать 
з певним спочуттям, — хоч і вона з соціального боку людина цілком неу-
житочна. Але в інших обставинах, між іншими людьми вона могла б бути 
людиною корисною. Вона — донька учителя, привчена до твердого життя; 
коли засватав її о. Матчук, вона дивилась на нього здолини вгору, як на 
інтелігентну людину, як на провідника. Коли ж розкусила, яке кругле ніщо 
післала їй доля, замкнулася цілком у собі — від природи бувши вдачі потай-
ної, не експансивної, прийняла на свої плечі клопоти про дім, господарство, 
сім’ю, й цілком ввійшла в них, не причетна ніяким інтересам суспільним, 
культурним, національним, чи просто безпосередній людській гуманності. 
Глибоке прив’язання до сина — її одиноке сильне почуття й потіха, але 
й його вона, при своїй потаємності, не виявляє, не входить і з сином ніколи 
в розмову, в його справи, і тим позбавляє його того єдного морального 
проводу, який би ще він міг мати в сім’ї.

І син сей, властивий герой повісті, виростає, дійсно, чистим “йолопом”, 
який і сам признає себе. Через гімназію він якось з бідою перепхався, 
якомога менше стараючись вчитись, а як більше обдурити професорів, “стовк 
матуру”, — але тут і прийшла йому погибіль, коли, записавшися на права 
й діставши всяких “скриптів” — безтолкових студентських видань універ-
ситетських курсів, звичаєм, прийнятим для всіх, хто не мусить заробляти 
на прожиток, поїхав до батьків на село, щоб “учитись до іспитів”, не витра-
чаючись на львівське життя. Не виробивши в собі ніякої навички до праці, 
опинившись поза примусом шкільної дисципліни, а не маючи нізвідки розум-
ного проводу, він розледащів, до ніякого іспиту не міг навчитись і скінчив 
на тім, що за кожним разом замість іспиту писав собі фальшиве свідоцтво 
і привозив на потіху батькам. Але даймо слово самому авторові в сій історії.

“Рік по матурі Славко спочивав і вчився курити, бо в гімназії не вмів 
добре сеї штуки. На другий рік вистарав книжки до першого іспиту та про-
бував їх читати. Які ж ті речі видались йому дивні й непотрібні. Книг 
і записків ціла купа. Невже ж се все треба вивчити? Не може бути. Адже 
сього добра стільки, що на одноразове прочитання замало кілька місяців. 
Се, певне, лише якісь такі просторі та дурні пояснення, що читаючи їх зараз 
на сон ломить. Радився батька. Бідолашний панотець був тої самої гадки. 
Адже він також кінчив університет — теологічний факультет. Найкращі 
спомини молодості в’яжуться з тими студіями. Ой! Яка ж то широка забава 

як міг. Між іншим говорив я йому й про теорію Дарвіна. І що скажете на те: 
мужик усе порозумів! Ще ставляв мені такі питання, що я не знав на них 
відповісти. Причепився до так званих передпотопових звірів (бо там були такі 
ілюстрації) тай мучив мене всякими подробицями. Конче хотів довідатися, 
чи тим величезним ящіркам відривалися хвости так, як теперішнім. Затямив 
собі навіть назви тих звірів, якихось іґвандонів, диплодоків і лихо знає що”.

Не тільки затямив, але зробив собі свої виводи з Дарвінової теорії 
й при найближчій нагоді виложив лекцію порівняної анатомії перед своїми 
товаришами по читальні, порівнюючи [су]стави відірваного від ящірки 
хвоста з колінцями “сосонки” (Equisetum) й ілюструючи їх подібністю свою 
теорію походження звірів від рослин. “Говорив, що ся сосонка була в давніх 
часах великим деревом та що з неї витворилися поволі величезні ящірки 
іґвандони й диплодоки, напрочуд нерозумні звірята, з дуже малим мозком. 
Ще не мало коли дерево так хутко вбратися в розум, хоч уже зважилося 
повзати ящіркою по землі. Отак погодив собі Петро теорію Дарвіна з тими 
образками, що їх бачив у книжці про геологію. В його фантазії малювався 
той перехід яскраво й природно”.

V
Такі інтереси, такі питання стають перед мужиком. Що ж на задоволення 

тих потреб дає йому інтелігенція, що вона робить “для меншого брата”?
Передусім, розуміється, попівство, сей традиційний центр, провідник 

селянина. Йому, як я сказав, дано центральне місце в повісті. Повість 
Мартовича — се властиво родинна історія сім’ї вороницького пароха о. 
Матчука. Отець Матчук, його “їмость”, син Славко, правник, наймит Іван, 
наймичка Пазя — се центральні фігури повісті; сім’ї доньки Матчуків Галі 
Радовички та відносинам панича Славка до вороницького двору — сім’ї 
“жонци” Краньцовського, що сидить у дворі, присвячено не менше як три 
чверті повісті. Автор змалював сі персонажі з незвичайною старанністю, 
виробив їх з очевидним замилуванням, увійшов у їх психологію часом аж до 
крайності. І вивів же галерейку портретів!

Парох Матчук — се чистої води паразит. Людина, яка з “теології” 
не винесла нічого, крім гри в карти і ріжних збитків, яка взагалі нічим в світі 
не інтересується, крім доброї їди і спокійного спання, а потреба в діяльності 
виявляється у неї в причіпках до домашніх або кого Господь пошле з сторон-
ських, в сварці за те, що той чи інший зробили йому щось “на шкоду”, “на 
збитки”, “навмисне” (улюблені його вирази й теми, з котрими безконечне 
число разів, в істно комічних ситуаціях виводить його автор) — більшої 
приємності для нього не може бути, як мати таку нагоду до причіпки. “Пестій 
долі”, яким називає його автор і сам о. Матчук себе вважає, він ніколи 
нічим не журивсь, всяку неприємність мав щасливу здібність моментально 
забувати, всякі клопоти спихав на жінку або викручувавсь від них ріжними 
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і небезпечний, який робить собі кар’єру репутацією великого клерикала 
і завзятого ворога “масохістів”, хоч також, як і о. Матчук, немає ніяких 
дійсних інтересів, окрім чисто фізіологічних.

«Відколи стався клерикалом, почув у собі велику переміну і страшний 
контраст до колишнього Тріщина. Він був сином міщанина-шевця із малого 
містечка близько Львова. Уже в вищій гімназії, маючи дев’ятнадцять літ, 
жебрав по вчителях доброї ноти. Коли же се не помагало, то спроваджував 
батька, матір і криву тітку, забув ще закликати старця з-під церкви. Але 
якби в гімназії було дев’ять кляс, а не вісім, то був би собі нагадав і того 
старця. Се товариство вижидало в сінях зі спущеними додолу головами, 
трусилося попід стіни та мліло за найменшим стуком. Коли ж показувався 
вчитель, то се товариство припадало чолами трохи не до самої долівки 
й благало для молодого Тріщина доброї ноти.

— Адже він може бути шевцем, як ось ви, — говорив нападений. 
— Нужда, прошу ясного пана, — відповідав старий Тріщин і хапав 

нападеного за черевик, — у нас уже що хата, то швець!
— Та бо він нічого не вміє тай не годен уже навчитися.
Тоді крива тета показувала пальцем на старого Тріщина: “Воріг, прошу 

ясного пана, бив його правилом у тім’я тай геть затуманив дитину! От проше 
подивитися!” Тепер обі жінки хапали молодого Тріщина за голову, нахиляли 
її й прогортали гирю: “От як поробив пліші, так гейби пархи з’їли!”

І молодий Тріщин не вступився з гімназії. Ще й на теології не покидала 
його жебрацька натура. Аж нараз — появилися “масохісти”1. Тоді Тріщин 
порозумів, щó значить офіцерське, а щó священиче слово честі. Почував 
свою гідність, бо зрозумів, що найбільша умілість і найбільша заслуга — 
се нищити радикалів, лібералів, масонів, атеїстів, одним словом, “масохістів!”

Масохіста в морду, — ричить о. Тріщин на празнику в товаристві своїх 
сусідів священиків і їх жінок, в відповідь на оповідання одної з них, як вона 
відвідувала Потурайчина, що лежить хорий у своєї бідачки матері, діставши 
сухіт в вогкім арешті, куди його замкнули за незаконне нібито скликання 
читальняних зборів. І його рикання тероризує сю чесну компанію — хоч 
вся вона дуже добре знає ціну о. Тріщинові, та й видно її по нім.

Якби так професор зоології хотів описати короткими, але ядерними 
словами отця Тріщина, то вистарчило б йому сказати отсі слова: “Отець 
Тріщин має широкий рот і сильно розвинені щоки”. Тоді всякий показав 
би на отця, хоч би він пробував поміж тисячним гуртом народу. Можна 
було глядіти на Тріщина годинами, а потім заплющити очі й намагатися 
відтворити образ видіного об’єкта, то опріч рота і щік годі що більше було 
собі пригадати...

1 «Ніхто б не вгадав, де саме навчився отець Тріщин слова “масохіст”, але він був 
би присяг, що те слово означає “масона” й “атеїста” в одній особі», — пояснює автор 
на іншім місці.

була тоді! У всі гри в карти вивчився на тім факультеті. А кілько збитків 
настроїлося своїм настоятелям і молодшим товаришам! Ще й тепер можна 
за боки братися зо сміху. Але наука там легша, як у гімназії. Щось зналося, 
а щось ні, щось вишахрувалось, а щось випросилось, тай якось пішло. Буде 
так і з Славком. Нехай він тепер читає, кілько може, а потім на два тижні 
перед іспитом поїде до Львова, випитається в товаришів, що доконче треба 
знати, а що можна собі “шкартнути”, прислухається, що питають інших, 
тай справа готова. Адже Славко не дурна голова, він у гімназії добре йшов.

Се все було для Славка таке ясне, таке зрозуміле, так доладно підхо-
дило до перебутого в гімназії, що не знати, чи й найшовся би хто на світі, 
котрий би не повірив у слова панотця. Тож Славко в такий власне спосіб 
забрався до своєї науки. Не читав, але нюхав ті книжки й ті записки, позіхав 
над ними, томився й мучився. Зачинав одну читати, потім її кидав, брався 
за іншу, та з досади жалувався перед матір’ю, яке те все дуже-дуже скучне. 
Мати жалувала його щиро, бо любила його понад усі діти. Нераз вечором 
плакала потайки, глядючи на його муку над тими книжками”.

Але, здуривши батьків фальшивими свідоцтвами і пересидівши у них ще два 
роки “для спочинку”, панич кінець кінцем став перед перспективою, щó тепер 
робити далі, і тут жах обхопив його. Він представляв собі, що без іспитів всяка 
дорога закрита для нього, відчував глибоке презирство для себе, вважав себе 
останньою людиною і ні до чого не мав сміливості. Навіть з жінками, що по 
капризу автора липнуть до нього з усіх боків, не насмілюється дати собі раду, 
вважаючи себе занадто нікчемною істотою. Готов заподіяти собі смерть, — але 
знає, що й на те не стане у нього енергії. Найбільше ж гризеться тим, що то 
буде, як довідаються батьки. І в сій “журі” проводить час цілком бездільно, 
нічим не інтересуючись, нічого не роблячи, збуваючи дні в їжі і в спанні, а в 
антрактах копає в городі ямки та засипає потім, або ходить на прохід.

Змарнувався до решти хлопець. Але ж бо й донька о. Матчука, якій 
здається, ніякої особливої біди не трапилось, вийшла якоюсь дурепою. 
Вчившися в інституті, помішала собі так мову, що не може говорити ніякою 
по-людськи, тільки мішає разом слова українські, польські й німецькі — 
які попадуть на язик, а при тім в тій мішанині дуже часто зовсім їй бракує 
слів, так що вона безпомічно пристає й тільки тріпає руками. Ні в чім у неї 
нема свого погляду, ніяких громадських інтересів, ніякого простого такту 
й обходження.

Думав би хто, може, що се тільки Господь так тяжко скарав Воро-
ничі, — але ж бо се не виключно їх доля. Правда, в сусіднім селі Бербе-
рівці є “радикальствующий” панотець, який заявляється за селянським 
кандидатом, цікавиться читальнею — тільки не може намовити своїх селян, 
аби поставили собі на се хату, і взагалі щось про його впливи в селі нічого 
особливого не чувати. А за те от о. Тріщин з тої же околиці — сей зака-
сає й о. Матчука, бо се не просто тупий паразит, а й чоловік при тім злий 
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і небезпечний, який робить собі кар’єру репутацією великого клерикала 
і завзятого ворога “масохістів”, хоч також, як і о. Матчук, немає ніяких 
дійсних інтересів, окрім чисто фізіологічних.

«Відколи стався клерикалом, почув у собі велику переміну і страшний 
контраст до колишнього Тріщина. Він був сином міщанина-шевця із малого 
містечка близько Львова. Уже в вищій гімназії, маючи дев’ятнадцять літ, 
жебрав по вчителях доброї ноти. Коли же се не помагало, то спроваджував 
батька, матір і криву тітку, забув ще закликати старця з-під церкви. Але 
якби в гімназії було дев’ять кляс, а не вісім, то був би собі нагадав і того 
старця. Се товариство вижидало в сінях зі спущеними додолу головами, 
трусилося попід стіни та мліло за найменшим стуком. Коли ж показувався 
вчитель, то се товариство припадало чолами трохи не до самої долівки 
й благало для молодого Тріщина доброї ноти.

— Адже він може бути шевцем, як ось ви, — говорив нападений. 
— Нужда, прошу ясного пана, — відповідав старий Тріщин і хапав 

нападеного за черевик, — у нас уже що хата, то швець!
— Та бо він нічого не вміє тай не годен уже навчитися.
Тоді крива тета показувала пальцем на старого Тріщина: “Воріг, прошу 

ясного пана, бив його правилом у тім’я тай геть затуманив дитину! От проше 
подивитися!” Тепер обі жінки хапали молодого Тріщина за голову, нахиляли 
її й прогортали гирю: “От як поробив пліші, так гейби пархи з’їли!”

І молодий Тріщин не вступився з гімназії. Ще й на теології не покидала 
його жебрацька натура. Аж нараз — появилися “масохісти”1. Тоді Тріщин 
порозумів, щó значить офіцерське, а щó священиче слово честі. Почував 
свою гідність, бо зрозумів, що найбільша умілість і найбільша заслуга — 
се нищити радикалів, лібералів, масонів, атеїстів, одним словом, “масохістів!”

Масохіста в морду, — ричить о. Тріщин на празнику в товаристві своїх 
сусідів священиків і їх жінок, в відповідь на оповідання одної з них, як вона 
відвідувала Потурайчина, що лежить хорий у своєї бідачки матері, діставши 
сухіт в вогкім арешті, куди його замкнули за незаконне нібито скликання 
читальняних зборів. І його рикання тероризує сю чесну компанію — хоч 
вся вона дуже добре знає ціну о. Тріщинові, та й видно її по нім.

Якби так професор зоології хотів описати короткими, але ядерними 
словами отця Тріщина, то вистарчило б йому сказати отсі слова: “Отець 
Тріщин має широкий рот і сильно розвинені щоки”. Тоді всякий показав 
би на отця, хоч би він пробував поміж тисячним гуртом народу. Можна 
було глядіти на Тріщина годинами, а потім заплющити очі й намагатися 
відтворити образ видіного об’єкта, то опріч рота і щік годі що більше було 
собі пригадати...

1 «Ніхто б не вгадав, де саме навчився отець Тріщин слова “масохіст”, але він був 
би присяг, що те слово означає “масона” й “атеїста” в одній особі», — пояснює автор 
на іншім місці.

була тоді! У всі гри в карти вивчився на тім факультеті. А кілько збитків 
настроїлося своїм настоятелям і молодшим товаришам! Ще й тепер можна 
за боки братися зо сміху. Але наука там легша, як у гімназії. Щось зналося, 
а щось ні, щось вишахрувалось, а щось випросилось, тай якось пішло. Буде 
так і з Славком. Нехай він тепер читає, кілько може, а потім на два тижні 
перед іспитом поїде до Львова, випитається в товаришів, що доконче треба 
знати, а що можна собі “шкартнути”, прислухається, що питають інших, 
тай справа готова. Адже Славко не дурна голова, він у гімназії добре йшов.

Се все було для Славка таке ясне, таке зрозуміле, так доладно підхо-
дило до перебутого в гімназії, що не знати, чи й найшовся би хто на світі, 
котрий би не повірив у слова панотця. Тож Славко в такий власне спосіб 
забрався до своєї науки. Не читав, але нюхав ті книжки й ті записки, позіхав 
над ними, томився й мучився. Зачинав одну читати, потім її кидав, брався 
за іншу, та з досади жалувався перед матір’ю, яке те все дуже-дуже скучне. 
Мати жалувала його щиро, бо любила його понад усі діти. Нераз вечором 
плакала потайки, глядючи на його муку над тими книжками”.

Але, здуривши батьків фальшивими свідоцтвами і пересидівши у них ще два 
роки “для спочинку”, панич кінець кінцем став перед перспективою, щó тепер 
робити далі, і тут жах обхопив його. Він представляв собі, що без іспитів всяка 
дорога закрита для нього, відчував глибоке презирство для себе, вважав себе 
останньою людиною і ні до чого не мав сміливості. Навіть з жінками, що по 
капризу автора липнуть до нього з усіх боків, не насмілюється дати собі раду, 
вважаючи себе занадто нікчемною істотою. Готов заподіяти собі смерть, — але 
знає, що й на те не стане у нього енергії. Найбільше ж гризеться тим, що то 
буде, як довідаються батьки. І в сій “журі” проводить час цілком бездільно, 
нічим не інтересуючись, нічого не роблячи, збуваючи дні в їжі і в спанні, а в 
антрактах копає в городі ямки та засипає потім, або ходить на прохід.

Змарнувався до решти хлопець. Але ж бо й донька о. Матчука, якій 
здається, ніякої особливої біди не трапилось, вийшла якоюсь дурепою. 
Вчившися в інституті, помішала собі так мову, що не може говорити ніякою 
по-людськи, тільки мішає разом слова українські, польські й німецькі — 
які попадуть на язик, а при тім в тій мішанині дуже часто зовсім їй бракує 
слів, так що вона безпомічно пристає й тільки тріпає руками. Ні в чім у неї 
нема свого погляду, ніяких громадських інтересів, ніякого простого такту 
й обходження.

Думав би хто, може, що се тільки Господь так тяжко скарав Воро-
ничі, — але ж бо се не виключно їх доля. Правда, в сусіднім селі Бербе-
рівці є “радикальствующий” панотець, який заявляється за селянським 
кандидатом, цікавиться читальнею — тільки не може намовити своїх селян, 
аби поставили собі на се хату, і взагалі щось про його впливи в селі нічого 
особливого не чувати. А за те от о. Тріщин з тої же околиці — сей зака-
сає й о. Матчука, бо се не просто тупий паразит, а й чоловік при тім злий 
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стіну хильцем як заяці до сепаратки1. Вони там у карти грають. Пересидять 
до білого ранку. Висиділи би яйця страусині, не то курячі!”

Сей дотеп з висиджуванням яєць, розроблений на кілька сторінках, 
вийшов грубуватий, але автор, як бачимо, зазначив свою позицію супроти 
“патріотів” і “інтелігенції” української аж занадто виразно.

Зістається ще вся інородна галерея. Сім’я “жонци” Краньцовського — 
їй автор віддав дуже багато місця. Краньцовський — якась непевна людина, 
як підозрівають — нешлюбний син дідички-баронової, не то завідує маєтком, 
не то просто користується ним з ласки дідички. Се “налоговий” пияк, який 
хронічно запивається і тоді пускається “на вандер”; але се не перешкоджає 
сусідній шляхті вибирати його яко поляка на різні відповідальні пости пові-
тової самоуправи. Крім того, він “робить вибори”, купує селян як панський 
агітатор. Автор дуже багато присвятив йому місця, його п’яним вибрикам, 
і се трохи незрозуміло, бо сі вибрики не мають ніякої цікавості самі по собі, 
ані не дають нічого інтересного для характеристики відносин. Ще менше 
оправдана та увага, яку уділив автор його жінці — людині зовсім безбарв-
ній. Її психологія дами “бальзакових літ”*, якій наскучило нарешті життя 
з пияком-чоловіком і вона ідеалізує собі панича Славка, хоче зайти собі 
з ним у флірт, але не важиться на ніякий рішучий крок — ся психологія 
не має в собі ані якогось спеціального галицького колориту (хіба розмова 
з паничем Славком на тему польсько-українських відносин), ані загаль-
нолюдського інтересу як психологічний образ. Далеко інтереснішу фігуру 
висуває автор під кінець повісті в особі “судженої” панича Славка сільської 
учительки-польки Броні Смажак, — очевидно, незвичайно зручної і глибоко 
деморалізованої особи, яка заходиться женити з собою сього поповича для 
покриття свого пожиття з шкільним інспектором, — але ся фігура обрисо-
вана тільки злегка. Принагідно схарактеризований канцеліст з староства, 
присланий на вибори і запрошений на обід до Матчуків. Він не знаходить 
нічого іншого, як оповідати про свої виборчі надужиття на користь поль-
ського кандидата, в щирім переконанні, що урядник на те є, аби робити 
надужиття. Але се занадто вже заїжджена галицька тема.

VI
Кінець кінцем, одначе, елемент соціальний в повісті — хоч як вона 

інтересна і симптоматична з сього погляду — стоїть все-таки на другім 
плані, входить до основної фабули як елемент другорядний. Її головна 
тема — се історія сім’ї Матчуків, а заголовок підчеркує, що центральне місце 
в ній займає панич Славко з своєю психологією, з курйозною філософією, 
котру він собі виробив — про свого роду особистого демона (в розумінні 
Сократа)*, чи фатум, який кожну приємність життя примушує відпокутувати 

1 Осібного кабінету.

А якби той же професор зоології показав отця авдиторії й запитався: 
“Чим сей добродій занимається?” Відповіла б авдиторія в один голос: “Їсть!” 
Отже се ще не була б відповідь докладна! Бо треба тямити, що отець Трі-
щин ще сплодив за пять літ шестеро дітей. І поміж ними не було близнят, 
сохрань Боже! Навіть передчасних не було». І т. д.

А от інакший — о. Радович, зять Матчуків. Се піп елегант, товариський 
чоловік. «Високий, худощавий, жвавий панотчик. Поклонився приїжджим 
з шиком; схопив борзенько капелюх із голови й продержав його якийсь час 
на продовженні поверхності вершка голови. Він говорив хутко й багато, 
ніколи не забракло йому теми до розмови. Правда, сі теми були дуже різ-
номанітні, він говорив про коні, перескакував зараз на розмову про добре 
пиво, а кінчив відправою за померші душі. Отже таки не вгавав говорити. 
А до того виробив собі дуже плавний спосіб оповідання, зачинав кожну 
нову думку від слова “а в кінці”, хоч розповідав про самісенький початок». 
І автор дає без кінця гумористичні взірці сього безконечного мелення язи-
ком — “як собака з утіхи відчуває переможну потребу махати хвостом, так 
він почував потребу махати язиком”. А головною темою сих розмов було 
пиво — і які хто має манери з знайомих, коли впивається.

Та “в кінці” се все-таки провінція. Єсть же центри галицького культурного 
й національного життя! Автор по дорозі, принагідно зачіпає і Львів — але 
на те тільки, щоб і на його адресу сказати кілька з’їдливих заміток. Панич 
Славко в переїзді заходить до львівської реставрації і бачить “патріота”. «Ось 
насупроти його сидить грубий, сивий добродій. Славко пізнає; се — патріот, 
портрет його був поміщений у календарі “Просвіти”. Патріот дивиться 
завзято на стіну, а по обличчі його пересувається якийсь сум. Перед ним 
велика склянка пива. Патріот, не спускаючи очей з стіни, шукає рукою вуха 
від склянки. Як налапав, то сум з обличчя тікає, а сивий вус ледве помітно 
рухається. Нараз патріот хиляє хутко голову вдолину, а склянку підносить 
угору. Не надумаючись п’є пиво, а потім спідньою губою обтирає докладно той 
вус, що рухався. І знов удивляється в стіну, а по обличчю пересувається сум».

Недалеко господар реставрації розмовляє з комісіонером, що намовляє 
купити у нього машинку до вигрівання курчат з яєць нафтовою лампою, 
а господар радить йому зробити такі фотелі, щоб гості гріли яйця — і показує 
на “патріота”. “От дивіться на того пана! Він приходить регулярно в осьмій 
годині, а відходить у пів дванадцятої. Хоч годинник би зле йшов, то його 
се ніколи не змилить. То питаю вас, чи під ним не зміститься копа яєць? 
Порахуйте, півчварта години, кілько нафти би заощадилося!” І на всякі 
аргументи комісіонера править далі: “Я знаю своїх гостей! До мене при-
ходять самі Русини. Вони пильнують корчми, як ока в голові. Жаден 
не спізниться на секунду! А за те нема страху, що загляне під себе, він 
дивиться на секунду або на стіну. А як піде один додому, то на його місце 
прийде два. Ось побачите, пунктом півдванадцятої закрадатимуться попід 
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стіну хильцем як заяці до сепаратки1. Вони там у карти грають. Пересидять 
до білого ранку. Висиділи би яйця страусині, не то курячі!”

Сей дотеп з висиджуванням яєць, розроблений на кілька сторінках, 
вийшов грубуватий, але автор, як бачимо, зазначив свою позицію супроти 
“патріотів” і “інтелігенції” української аж занадто виразно.

Зістається ще вся інородна галерея. Сім’я “жонци” Краньцовського — 
їй автор віддав дуже багато місця. Краньцовський — якась непевна людина, 
як підозрівають — нешлюбний син дідички-баронової, не то завідує маєтком, 
не то просто користується ним з ласки дідички. Се “налоговий” пияк, який 
хронічно запивається і тоді пускається “на вандер”; але се не перешкоджає 
сусідній шляхті вибирати його яко поляка на різні відповідальні пости пові-
тової самоуправи. Крім того, він “робить вибори”, купує селян як панський 
агітатор. Автор дуже багато присвятив йому місця, його п’яним вибрикам, 
і се трохи незрозуміло, бо сі вибрики не мають ніякої цікавості самі по собі, 
ані не дають нічого інтересного для характеристики відносин. Ще менше 
оправдана та увага, яку уділив автор його жінці — людині зовсім безбарв-
ній. Її психологія дами “бальзакових літ”*, якій наскучило нарешті життя 
з пияком-чоловіком і вона ідеалізує собі панича Славка, хоче зайти собі 
з ним у флірт, але не важиться на ніякий рішучий крок — ся психологія 
не має в собі ані якогось спеціального галицького колориту (хіба розмова 
з паничем Славком на тему польсько-українських відносин), ані загаль-
нолюдського інтересу як психологічний образ. Далеко інтереснішу фігуру 
висуває автор під кінець повісті в особі “судженої” панича Славка сільської 
учительки-польки Броні Смажак, — очевидно, незвичайно зручної і глибоко 
деморалізованої особи, яка заходиться женити з собою сього поповича для 
покриття свого пожиття з шкільним інспектором, — але ся фігура обрисо-
вана тільки злегка. Принагідно схарактеризований канцеліст з староства, 
присланий на вибори і запрошений на обід до Матчуків. Він не знаходить 
нічого іншого, як оповідати про свої виборчі надужиття на користь поль-
ського кандидата, в щирім переконанні, що урядник на те є, аби робити 
надужиття. Але се занадто вже заїжджена галицька тема.

VI
Кінець кінцем, одначе, елемент соціальний в повісті — хоч як вона 

інтересна і симптоматична з сього погляду — стоїть все-таки на другім 
плані, входить до основної фабули як елемент другорядний. Її головна 
тема — се історія сім’ї Матчуків, а заголовок підчеркує, що центральне місце 
в ній займає панич Славко з своєю психологією, з курйозною філософією, 
котру він собі виробив — про свого роду особистого демона (в розумінні 
Сократа)*, чи фатум, який кожну приємність життя примушує відпокутувати 
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номанітні, він говорив про коні, перескакував зараз на розмову про добре 
пиво, а кінчив відправою за померші душі. Отже таки не вгавав говорити. 
А до того виробив собі дуже плавний спосіб оповідання, зачинав кожну 
нову думку від слова “а в кінці”, хоч розповідав про самісенький початок». 
І автор дає без кінця гумористичні взірці сього безконечного мелення язи-
ком — “як собака з утіхи відчуває переможну потребу махати хвостом, так 
він почував потребу махати язиком”. А головною темою сих розмов було 
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Та “в кінці” се все-таки провінція. Єсть же центри галицького культурного 
й національного життя! Автор по дорозі, принагідно зачіпає і Львів — але 
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Недалеко господар реставрації розмовляє з комісіонером, що намовляє 
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а господар радить йому зробити такі фотелі, щоб гості гріли яйця — і показує 
на “патріота”. “От дивіться на того пана! Він приходить регулярно в осьмій 
годині, а відходить у пів дванадцятої. Хоч годинник би зле йшов, то його 
се ніколи не змилить. То питаю вас, чи під ним не зміститься копа яєць? 
Порахуйте, півчварта години, кілько нафти би заощадилося!” І на всякі 
аргументи комісіонера править далі: “Я знаю своїх гостей! До мене при-
ходять самі Русини. Вони пильнують корчми, як ока в голові. Жаден 
не спізниться на секунду! А за те нема страху, що загляне під себе, він 
дивиться на секунду або на стіну. А як піде один додому, то на його місце 
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духово й морально людини не має ніякого інтересу, або краще сказати — 
автор не схотів знайти в ній ніякого глибшого психологічного змісту — хоч 
би такого, якого пошукав він в душі злодія Гринька. Автор трактує Славка 
просто як “йолопа”, й кохання такого добродія так само мало надається 
до довгих і докладних розповідань, як і його філософія.

Без порівняння інтересніше розроблена фігура другого дурня — о. 
Матчука. Автор вніс масу дотепу в змалювання сеї фігури. Деякі сцени 
мають право вважатися перлинами нашої сатири чи гумористики — взагалі 
не дуже багатої на такі речі. Але кінець кінцем сього таки стає забагато — 
тому знов-таки, що автор трактує о. Матчука як дурня, абсолютно нецінну 
індивідуальність. Одна дурниця більше смішна, друга менше смішна, але 
нарешті таки читач знуджується ними, читаючи одну за другою. Правда, 
книжка взагалі написана так, що ледве чи хто прочитає її, як то кажуть, 
душком*. Власне сі прикмети її, про котрі кажу, розхолоджують увагу 
читача. Об’єднуюча фабула-історія “жури” панича Славка і його невдалих 
залицянь, які кінчаться тим, що заручує його з собою згадана панна Броня 
Смажак, — занадто слабка, сіра, неінтересна, й не виступає скільки-не-
будь яскраво. Повість розбивається на ряд сцен і епізодів, часом блискучо 
інтересних, повних гумору і тонких спостережень, часом менше вдатних 
і цікавих. Читаючи їх полегеньку, терпеливо проминаючи менш вдатне 
і смакуючи те, що дійсно блискучо вдалося авторові, читач кінець кінцем 
в п’ятий і десятий раз потішиться дивацтвами о. Матчука, але в загальній 
конструкції повісті се знов-таки певна хиба.

При тім недобре, що сі фігури, які займають так багато місця, — Славко 
й о. Матчук — се не типові постаті, а скорше курйози. Не маючи такого 
психологічного інтересу, який їм уділяє автор, вони заразом не характеризують 
собою і галицького життя. В рухливім, практичнім, вирахованім галицькім 
побуті такі фігури, коли автор їх бачив, — все-таки виїмки, і таке висування 
їх на перший план робить справді вражіння карикатури галицького життя, 
галицької інтелігенції. Тому цінніші й краще вражіння роблять ті фігури, 
котрим автор не прибільшив своєї уваги й задержав міру в їх трактуванні.

Уже “їмость” з сього погляду вдалася авторові дуже добре. Я одмітив, 
що сю фігуру він писав з очевидною симпатією, а з тими фігурами, з якими він 
симпатизує, автор взагалі не накидається читачеві, — наче соромиться занадто 
висувати своїх протеґованців. Се дуже добра прикмета. Се показується 
на фігурі їмості, яка без сумніву належить до найкраще зроблених фігур повісті. 
Так само в міру виступає Потурайчин — одинокий властиво позитивний тип 
у повісті. Автор ніде не описує його широко, не розмальовує сих його позитив-
них прикмет, навпаки підносить те, що може обмежити ідеалізацію сеї фігури 
(напр., що Потурайчин доволі узько трактує свою політичну ролю), і взагалі 
вона виступає стільки, скільки треба для розвою подій. В міру дано місця 
оо. Тріщинові й Радовичеві. Чудово зроблені по більшій часті всі фігури селян, 

якимсь стражданням, і навпаки певним умисним стражданням дає у себе 
викупити удари життя — се те, що автор назвав “забобоном”, і виясненню 
його присвячує багато місця в книзі. Кінець кінцем ся психологія могла 
б бути інтересною, коли б автор сам не позбавив її вартості, представивши 
Славка якоюсь духово убогою людиною. Філософічні винаходи такої людини 
кінець кінцем не варті того, щоб так на них спинятись. Сі сторінки повісті, 
які присвячені “забобонові”, випадають часом нудно, і се одна з найменш 
інтересних і цінних частей повісті.

Інтересніші вже ті паралелі, які дає автор паничевому забобонові 
у селян — тут інтересний контраст власне значної інтелігенції людини 
взагалі — з одного боку, і власть над нею, всупереч усяким раціональним 
мотивам, отакого якогось темного пережитку. Напр[иклад], отой самий 
Оском’юк, що так інтересувавсь теорією Дарвіна й робив собі з неї виводи, 
може, найрозумніший і найбільш надійний чоловік у селі, — він тяжко страж-
дає, стягнувши на себе нечесть тим, що його люди бачили розперезаним, 
коли він, на прошення Матчука, взяв на свій ремінець заблукану корову, 
щоб завести її додому. Він тратить рівновагу й збивається з пантелику, коли 
йому натякнути на таку неприємну ситуацію — бо мужикові не годиться 
виходити з дому розперезаним.

Не дивуватися вже, що люди свято вірять, що висільник буде робити 
пакості поблизу тих місць, де він повісивсь і де його поховано. Але от капраль 
Неважук, друга надія села — “чи є змога переконати Йвана Неважука, 
що нема на світі інклюзів?”1 Коли він клянеться в душу й тіло, що мав самий 
у руках такий інклюз. Дав йому жид у місті за збіжжя поміж іншими грішми 
срібного ринського, що був інклюзом. Бо як тільки вийшов Неважук зо склепу, 
то ринський десь пропав. Неважук не дурний, пішов просто на поліцію. Полі-
цай до жида: “Верни, Мошку, чоловікові ринський, а як ні, то напитаєш собі 
біди; ми ж знаємо вже, що ти за челядинка!” Тай Мошко вернув. Не того 
самого срібного ринського, але дрібними грішми. Що ж се могло бути? Інклюз! 
Видима річ, що той ринський прийшов до жида іншим боком, коли жид 
не шкодувався заплатити Неважукові дрібними грішми. На зборах, із газет, 
із розмови вивчиться Неважук політики прекрасно. Виробиться на доброго 
бесідника. Вмітиме навіть постояти за своїми політичними правами. Отже 
віри в інклюза таки не покинеться. Ще, може, й Славка наверне на сю віру.

Тут, кажу, інтерес в контрасті — що такі розумні люди піддаються таким 
абсурдам. Але панич Славко ні в чім не виявляє ні інтелігенції, ні моральної 
сили, і тому його забобони не мають ніякої особливої психологічної вартості, 
марні вони на те, щоб стільки займати читача.

Так само нуди беруть читача від довгих копирсань в психології панича 
Славка і пані Краньцовської в їх флірті — через те, що психологія такої убогої 

1 Зачарованих грошей, що самі вертаються до свого хазяїна.
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духово й морально людини не має ніякого інтересу, або краще сказати — 
автор не схотів знайти в ній ніякого глибшого психологічного змісту — хоч 
би такого, якого пошукав він в душі злодія Гринька. Автор трактує Славка 
просто як “йолопа”, й кохання такого добродія так само мало надається 
до довгих і докладних розповідань, як і його філософія.

Без порівняння інтересніше розроблена фігура другого дурня — о. 
Матчука. Автор вніс масу дотепу в змалювання сеї фігури. Деякі сцени 
мають право вважатися перлинами нашої сатири чи гумористики — взагалі 
не дуже багатої на такі речі. Але кінець кінцем сього таки стає забагато — 
тому знов-таки, що автор трактує о. Матчука як дурня, абсолютно нецінну 
індивідуальність. Одна дурниця більше смішна, друга менше смішна, але 
нарешті таки читач знуджується ними, читаючи одну за другою. Правда, 
книжка взагалі написана так, що ледве чи хто прочитає її, як то кажуть, 
душком*. Власне сі прикмети її, про котрі кажу, розхолоджують увагу 
читача. Об’єднуюча фабула-історія “жури” панича Славка і його невдалих 
залицянь, які кінчаться тим, що заручує його з собою згадана панна Броня 
Смажак, — занадто слабка, сіра, неінтересна, й не виступає скільки-не-
будь яскраво. Повість розбивається на ряд сцен і епізодів, часом блискучо 
інтересних, повних гумору і тонких спостережень, часом менше вдатних 
і цікавих. Читаючи їх полегеньку, терпеливо проминаючи менш вдатне 
і смакуючи те, що дійсно блискучо вдалося авторові, читач кінець кінцем 
в п’ятий і десятий раз потішиться дивацтвами о. Матчука, але в загальній 
конструкції повісті се знов-таки певна хиба.

При тім недобре, що сі фігури, які займають так багато місця, — Славко 
й о. Матчук — се не типові постаті, а скорше курйози. Не маючи такого 
психологічного інтересу, який їм уділяє автор, вони заразом не характеризують 
собою і галицького життя. В рухливім, практичнім, вирахованім галицькім 
побуті такі фігури, коли автор їх бачив, — все-таки виїмки, і таке висування 
їх на перший план робить справді вражіння карикатури галицького життя, 
галицької інтелігенції. Тому цінніші й краще вражіння роблять ті фігури, 
котрим автор не прибільшив своєї уваги й задержав міру в їх трактуванні.

Уже “їмость” з сього погляду вдалася авторові дуже добре. Я одмітив, 
що сю фігуру він писав з очевидною симпатією, а з тими фігурами, з якими він 
симпатизує, автор взагалі не накидається читачеві, — наче соромиться занадто 
висувати своїх протеґованців. Се дуже добра прикмета. Се показується 
на фігурі їмості, яка без сумніву належить до найкраще зроблених фігур повісті. 
Так само в міру виступає Потурайчин — одинокий властиво позитивний тип 
у повісті. Автор ніде не описує його широко, не розмальовує сих його позитив-
них прикмет, навпаки підносить те, що може обмежити ідеалізацію сеї фігури 
(напр., що Потурайчин доволі узько трактує свою політичну ролю), і взагалі 
вона виступає стільки, скільки треба для розвою подій. В міру дано місця 
оо. Тріщинові й Радовичеві. Чудово зроблені по більшій часті всі фігури селян, 

якимсь стражданням, і навпаки певним умисним стражданням дає у себе 
викупити удари життя — се те, що автор назвав “забобоном”, і виясненню 
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Інтересніші вже ті паралелі, які дає автор паничевому забобонові 
у селян — тут інтересний контраст власне значної інтелігенції людини 
взагалі — з одного боку, і власть над нею, всупереч усяким раціональним 
мотивам, отакого якогось темного пережитку. Напр[иклад], отой самий 
Оском’юк, що так інтересувавсь теорією Дарвіна й робив собі з неї виводи, 
може, найрозумніший і найбільш надійний чоловік у селі, — він тяжко страж-
дає, стягнувши на себе нечесть тим, що його люди бачили розперезаним, 
коли він, на прошення Матчука, взяв на свій ремінець заблукану корову, 
щоб завести її додому. Він тратить рівновагу й збивається з пантелику, коли 
йому натякнути на таку неприємну ситуацію — бо мужикові не годиться 
виходити з дому розперезаним.

Не дивуватися вже, що люди свято вірять, що висільник буде робити 
пакості поблизу тих місць, де він повісивсь і де його поховано. Але от капраль 
Неважук, друга надія села — “чи є змога переконати Йвана Неважука, 
що нема на світі інклюзів?”1 Коли він клянеться в душу й тіло, що мав самий 
у руках такий інклюз. Дав йому жид у місті за збіжжя поміж іншими грішми 
срібного ринського, що був інклюзом. Бо як тільки вийшов Неважук зо склепу, 
то ринський десь пропав. Неважук не дурний, пішов просто на поліцію. Полі-
цай до жида: “Верни, Мошку, чоловікові ринський, а як ні, то напитаєш собі 
біди; ми ж знаємо вже, що ти за челядинка!” Тай Мошко вернув. Не того 
самого срібного ринського, але дрібними грішми. Що ж се могло бути? Інклюз! 
Видима річ, що той ринський прийшов до жида іншим боком, коли жид 
не шкодувався заплатити Неважукові дрібними грішми. На зборах, із газет, 
із розмови вивчиться Неважук політики прекрасно. Виробиться на доброго 
бесідника. Вмітиме навіть постояти за своїми політичними правами. Отже 
віри в інклюза таки не покинеться. Ще, може, й Славка наверне на сю віру.

Тут, кажу, інтерес в контрасті — що такі розумні люди піддаються таким 
абсурдам. Але панич Славко ні в чім не виявляє ні інтелігенції, ні моральної 
сили, і тому його забобони не мають ніякої особливої психологічної вартості, 
марні вони на те, щоб стільки займати читача.

Так само нуди беруть читача від довгих копирсань в психології панича 
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зволяю говорити! Можете, — кажу, — називати мене варіятом, пияком, 
як, — кажу, — хочете, але на Потурайчина — ні! Він, — кажу, — нам 
очі вітворив, світ нам показав. А жонца мені каже: Не обзивайся, бо я 
до тебе не говорю. Тай знову до моєї: Ти, — каже, — нагадай сему варія-
тові, — показує пальцем на мене, — що його з довгів не видко, а як тепер 
не заратується сими грішми, тай пропав, як пес у ярмарку. Я знов задеревів 
на лаві. Підійде, — гадаю собі, — бабу, бігме, підійде! Та вона, бідолашна, 
лиш те й робить, що як подивиться на свої діти, а ніби на мої другі, тай 
плаче. А моя таки — дай їй Боже здоровлє — каже до жонци: Не хочу 
я, — каже, — такими грішми дороблятися.

Довго ще її Краньцовський мучив, а вона таки ні тай ні! Пішов він 
з нічим. Але надію ще має; ви ще, — каже, — до ранку зм’якнете. А на дру-
гий день та йти би до міста голосувати. Що, — кажу до баби, — лягати мені, 
чи як? Лягай, — каже, — заки він надійде, то я тебе виряджу. Ліг я, сон мене 
не береться. Так мене щось мулить, мулить, мулить. Уснув я не зараз. Може, 
спав півгодини, а може, й ні. Будить мене моя. Видко, й вона не спала. Уста-
вай, — каже, — бо жонца вже під дверми. А то ще зовсім темно. Тікай, — 
каже, — задніми дверми. Ухопив я напомацки свиту, капелюх і ремінець тай 
тікаю таки розперезаний. Най Бог простить, підпережуся надворі. Тікаю 
босий у дебру, навіть хліба не було коли взяти. Гадаю собі: нема вже чого 
додому вертатися, піду просто до міста. Бо тут він мене найде. Іду деброю 
в опеньківський ліс тай усе собі гадаю: Се не буде добре. Як він уже на мене 
наважив, то не дасть мені спокою, поїде за мною навздогін. Ліпше мені 
перечекати в лісі, нехай пробіжить. Зійшов я з дороги, ліг за смереку, тай 
наслухую. Отут ти мене найдеш! Чую, дур-дур-дур! Їде. Затаїв я в собі дух, 
ані писну! Як уже проїхав, підношуся легенько, заглядаю, куди їде. Зоряло 
вже, то й видко мені. Поїхав на Підошви. Ти туди, — гадаю собі, — отже 
я на Берберівку! Хоч далі, але вже ти мене не найдеш!”

“Приходжу до міста, сонечко зійшло, показує красна днинка. Шукаю 
я наших. Є, стоять купками та обзираються, чи не надходить де жандар, 
бо зараз розгонить. Питаюся, що там чувати? Кажуть: Зле, мало наших. 
Ніби всі села за Сосновичем, коли ж бо виборці хруні, геть позапродували 
голоси. Але ще рівно маємо надію, багато з тих хрунів не поприходило. 
Йду я до голосування, дивлюся, при комісії сидить наш жонца. Нага-
дав я собі всю неправду, якось мені так серце стиснуло. Віддав я свій 
голос тай не вступаюся; став собі за дверми тай пишу, як хто голосує. Піп 
із Підошвів — на Шубравського, отой Василь із Берберівки, що хотів 
другої читальні, — на Шубравського. Але ж бо то почитують якогось Івана 
Підогнаного, а то приходить голосувати Мошко Райфур — той, що шкіри 
продає на малім ринку. Гей, люди! Гей, люди! Не знаю, чи я би тепер на таке 
зважився, але тоді якийсь мене такий жаль розібрав, така туга, що гадаю 
собі! Як смерть, то смерть, як шибениця, то шибениця. Виступив я перед 

починаючи від капітального попового наймита Івана й кінчаючи найбільш 
ідеальним типом, безконечно м’яким і добродушним Сеньком Грицишиним. 
Його оповідання про вибори — се правдива перлина — я позволю собі 
навести її тут, пропускаючи загикування оповідача, і ті часті перерви, які 
він робить, щоб обтерти собі не тільки ніс, але й очі, — складаючи се на 
“смотолоку” та нежить:

“Приходить до мене ввечір (Краньцовський), жінка коло печі, а я сиджу 
на лаві. Що ж, — каже, — Сеньку? Нераз ти мені послужив, послужу 
і я тобі тепер. Давай, — каже, — сюди лєґітимаційну карту. А мене щось 
якби ножем у саме серце. Не дам, — кажу, — пане жонцо. А він мені: 
Даси, — каже, — не бійся. Бо я подам тобі просьбу писемну. Виймає 
з кишені паляруш, добуває дві паперові сотки, такі синенькі. Змальована 
на них така делікатна панна із синіми чічками: держить у руках такий вінок 
довгий. Написано нумер сто. Є й по-нашому: сто корон. А що, — каже, — 
тепер даси? Сі гроші для тебе, — каже. А я посунувся на лаві в сам кут тай 
справив против нього обі долоні. Ба ні, — кажу, — пане, се не для мене, 
се для хрунів! А він таки: бери, — каже, — бо сховаю! Ховайте, — кажу, — 
таки ліпше було би, якбисьте були не виймали. Він до мене: Сеньку, — 
каже, — що тобі сталося? Чи ти не при пам’яті? Чи ти мене не пізнаєш? 
Адже се я, Краньцовський, що не раз у тебе ночував, тай маю надію ще не 
раз переночувати. Про те, кажу, запрошаю вас красно, кілько хочете тай 
коли хочете. Але голос мій піде однако на Сосновича. А я тобі, — каже, — 
присягаю, що Соснович не буде послом. Не може бути, бо я вже знаю, 
як де пішли правибори. Чи по правді, — каже, — чи не по правді, то вже 
Шубравський має більшість голосів у кишені. Ти собі не думай, — каже, — 
що се загальне голосування, тут виборці. Ціле, — каже, — село може бути 
за Сосновичем, а виборець один за Шубравським. Мені, — каже, — не треба 
твого голосу на те, аби Шубравського зробити послом, бо він буде і без того 
послом. Лиш мушу про стид мати твій голос. Бо подумай собі, — каже, — 
яке би було у мене лице перед панами, що я головний агітатор Шубрав-
ського, а виборець із мого села та голосує на Сосновича. Але я йому кажу: 
Шкода, — кажу, — пане жонцо, вашого труду, бо я свого слова не скасую. 
А він мене не слухає, наставив гроші тай каже: Бери! Я, знаєте, розложив 
отак руки. Ріжте, — кажу, — мене! Беріть, — кажу, — мене тай таки ріжте!

Лишив він мене, каже, що я дурний або п’яний. Береться він до жінки. 
Я таки задеревів на лаві. Що ж ви собі гадаєте? Баба своє знає. Баба 
то видить, що мене довги тиснуть. Лиш дивіться, а ґрунт на ліцитацію. Тай 
по мені. Але баба йому відповідає: Се, — каже, — не моє діло. Аж мені 
легше зітхнулося! Гадаю собі: Слава Богу, що хоч ти мене не ріжеш. Та бо він 
від жінки не відступає. Будь, — каже, хоч ти розумна, не дивися на варіята, 
бо він, — каже, — так як не при собі. Прийшов, — каже, якийсь вітрогон, 
якийсь обірванець тай завернув їм усім голову. О! — кажу, — пане, я се не 
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зволяю говорити! Можете, — кажу, — називати мене варіятом, пияком, 
як, — кажу, — хочете, але на Потурайчина — ні! Він, — кажу, — нам 
очі вітворив, світ нам показав. А жонца мені каже: Не обзивайся, бо я 
до тебе не говорю. Тай знову до моєї: Ти, — каже, — нагадай сему варія-
тові, — показує пальцем на мене, — що його з довгів не видко, а як тепер 
не заратується сими грішми, тай пропав, як пес у ярмарку. Я знов задеревів 
на лаві. Підійде, — гадаю собі, — бабу, бігме, підійде! Та вона, бідолашна, 
лиш те й робить, що як подивиться на свої діти, а ніби на мої другі, тай 
плаче. А моя таки — дай їй Боже здоровлє — каже до жонци: Не хочу 
я, — каже, — такими грішми дороблятися.

Довго ще її Краньцовський мучив, а вона таки ні тай ні! Пішов він 
з нічим. Але надію ще має; ви ще, — каже, — до ранку зм’якнете. А на дру-
гий день та йти би до міста голосувати. Що, — кажу до баби, — лягати мені, 
чи як? Лягай, — каже, — заки він надійде, то я тебе виряджу. Ліг я, сон мене 
не береться. Так мене щось мулить, мулить, мулить. Уснув я не зараз. Може, 
спав півгодини, а може, й ні. Будить мене моя. Видко, й вона не спала. Уста-
вай, — каже, — бо жонца вже під дверми. А то ще зовсім темно. Тікай, — 
каже, — задніми дверми. Ухопив я напомацки свиту, капелюх і ремінець тай 
тікаю таки розперезаний. Най Бог простить, підпережуся надворі. Тікаю 
босий у дебру, навіть хліба не було коли взяти. Гадаю собі: нема вже чого 
додому вертатися, піду просто до міста. Бо тут він мене найде. Іду деброю 
в опеньківський ліс тай усе собі гадаю: Се не буде добре. Як він уже на мене 
наважив, то не дасть мені спокою, поїде за мною навздогін. Ліпше мені 
перечекати в лісі, нехай пробіжить. Зійшов я з дороги, ліг за смереку, тай 
наслухую. Отут ти мене найдеш! Чую, дур-дур-дур! Їде. Затаїв я в собі дух, 
ані писну! Як уже проїхав, підношуся легенько, заглядаю, куди їде. Зоряло 
вже, то й видко мені. Поїхав на Підошви. Ти туди, — гадаю собі, — отже 
я на Берберівку! Хоч далі, але вже ти мене не найдеш!”

“Приходжу до міста, сонечко зійшло, показує красна днинка. Шукаю 
я наших. Є, стоять купками та обзираються, чи не надходить де жандар, 
бо зараз розгонить. Питаюся, що там чувати? Кажуть: Зле, мало наших. 
Ніби всі села за Сосновичем, коли ж бо виборці хруні, геть позапродували 
голоси. Але ще рівно маємо надію, багато з тих хрунів не поприходило. 
Йду я до голосування, дивлюся, при комісії сидить наш жонца. Нага-
дав я собі всю неправду, якось мені так серце стиснуло. Віддав я свій 
голос тай не вступаюся; став собі за дверми тай пишу, як хто голосує. Піп 
із Підошвів — на Шубравського, отой Василь із Берберівки, що хотів 
другої читальні, — на Шубравського. Але ж бо то почитують якогось Івана 
Підогнаного, а то приходить голосувати Мошко Райфур — той, що шкіри 
продає на малім ринку. Гей, люди! Гей, люди! Не знаю, чи я би тепер на таке 
зважився, але тоді якийсь мене такий жаль розібрав, така туга, що гадаю 
собі! Як смерть, то смерть, як шибениця, то шибениця. Виступив я перед 

починаючи від капітального попового наймита Івана й кінчаючи найбільш 
ідеальним типом, безконечно м’яким і добродушним Сеньком Грицишиним. 
Його оповідання про вибори — се правдива перлина — я позволю собі 
навести її тут, пропускаючи загикування оповідача, і ті часті перерви, які 
він робить, щоб обтерти собі не тільки ніс, але й очі, — складаючи се на 
“смотолоку” та нежить:

“Приходить до мене ввечір (Краньцовський), жінка коло печі, а я сиджу 
на лаві. Що ж, — каже, — Сеньку? Нераз ти мені послужив, послужу 
і я тобі тепер. Давай, — каже, — сюди лєґітимаційну карту. А мене щось 
якби ножем у саме серце. Не дам, — кажу, — пане жонцо. А він мені: 
Даси, — каже, — не бійся. Бо я подам тобі просьбу писемну. Виймає 
з кишені паляруш, добуває дві паперові сотки, такі синенькі. Змальована 
на них така делікатна панна із синіми чічками: держить у руках такий вінок 
довгий. Написано нумер сто. Є й по-нашому: сто корон. А що, — каже, — 
тепер даси? Сі гроші для тебе, — каже. А я посунувся на лаві в сам кут тай 
справив против нього обі долоні. Ба ні, — кажу, — пане, се не для мене, 
се для хрунів! А він таки: бери, — каже, — бо сховаю! Ховайте, — кажу, — 
таки ліпше було би, якбисьте були не виймали. Він до мене: Сеньку, — 
каже, — що тобі сталося? Чи ти не при пам’яті? Чи ти мене не пізнаєш? 
Адже се я, Краньцовський, що не раз у тебе ночував, тай маю надію ще не 
раз переночувати. Про те, кажу, запрошаю вас красно, кілько хочете тай 
коли хочете. Але голос мій піде однако на Сосновича. А я тобі, — каже, — 
присягаю, що Соснович не буде послом. Не може бути, бо я вже знаю, 
як де пішли правибори. Чи по правді, — каже, — чи не по правді, то вже 
Шубравський має більшість голосів у кишені. Ти собі не думай, — каже, — 
що се загальне голосування, тут виборці. Ціле, — каже, — село може бути 
за Сосновичем, а виборець один за Шубравським. Мені, — каже, — не треба 
твого голосу на те, аби Шубравського зробити послом, бо він буде і без того 
послом. Лиш мушу про стид мати твій голос. Бо подумай собі, — каже, — 
яке би було у мене лице перед панами, що я головний агітатор Шубрав-
ського, а виборець із мого села та голосує на Сосновича. Але я йому кажу: 
Шкода, — кажу, — пане жонцо, вашого труду, бо я свого слова не скасую. 
А він мене не слухає, наставив гроші тай каже: Бери! Я, знаєте, розложив 
отак руки. Ріжте, — кажу, — мене! Беріть, — кажу, — мене тай таки ріжте!

Лишив він мене, каже, що я дурний або п’яний. Береться він до жінки. 
Я таки задеревів на лаві. Що ж ви собі гадаєте? Баба своє знає. Баба 
то видить, що мене довги тиснуть. Лиш дивіться, а ґрунт на ліцитацію. Тай 
по мені. Але баба йому відповідає: Се, — каже, — не моє діло. Аж мені 
легше зітхнулося! Гадаю собі: Слава Богу, що хоч ти мене не ріжеш. Та бо він 
від жінки не відступає. Будь, — каже, хоч ти розумна, не дивися на варіята, 
бо він, — каже, — так як не при собі. Прийшов, — каже, якийсь вітрогон, 
якийсь обірванець тай завернув їм усім голову. О! — кажу, — пане, я се не 
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Я думаю, що власне ся, мужицька частина “Забобону” забезпечує йому 
тривке й почесне місце в нашій мужицькій літературі, і автор перейде в нашу 
історію літератури власне як автор “Забобону” передусім.

Натомість попівство, хоч і служить головною темою, головним осе-
редком повісті, зісталось не змальоване ні як певне побутове явище, ні як 
певна соціальна клітина. Перед нами кілька характерів, кілька людей, 
що опинились на вороницькім попівстві, і то людей навіть не типових, як я 
вже одмітив, а більше курйозних, дивацьких.

Двір і “єрархія сполечна” також зістались зачіплені тільки з деяких 
принагідних сторін. Всі ті десятки сторін, віддані пані Краньцовській і її флір-
товим фантазіям, вважаю майже страченими.

По українській інтелігенції автор також “переїхався” тільки принагідно, 
і розуміється, ніхто не буде брати те, що він тут дав, за скільки-небудь повну 
характеристику, ані не буде мати гніву за нього. Центр ваги, як сказано, 
містить деінде.

На всій книзі лежить печать талановитої, виробленої руки. В маленькій 
подробиці, в принагідно киненій замітці, в якім-небудь порівнянні зразу відчу-
вається і незвичайний хист спостерігача, і тонка рука дуже вправного майстра. 
Коли знов-таки порівняти сю книгу з повістю О.Маковея, відчувається, 
яку велику й плідну путь пройшло наше письменство за сі п’ятнадцять літ, 
як воно виросло, виробилось, поглибилось. Автор свідомо, очевидно, гребує 
всякою зверхньою декорацією, всякою сенсацією як способом до підвищення 
інтересу оповідання. Навіть те небагате, що могло б послужити притокою 
для яких-небудь сильних сцен, чулих ситуацій, навпаки обчімхане від усяких 
таких сенсаційних подробиць: самогубство Гринька, хвороба Потурайчина 
наслідком беззаконного засуду за скликання читальних зборів. Автор, оче-
видно, ставить завданням показати свою силу аналізи і оповідання якраз 
на типах і ситуаціях найбільш сірих і буденних, — так сказати, на самім 
м’ясі життя. І от він описує сльоту на селі, роз’їжджену дорогу, піскуватий 
ґрунт, або глоту в сільській хаті під час зборів, дотепи єврейчика-постригача 
і т. ін. Класичний з сього погляду вже сам початок повісті!

Але автор не боїться при нагоді вдатись в поезію. Деякі його такі пое-
тичні екскурси, порівняння тощо виходять часом дуже влучні, настройові. 
Може він і се вдати!

Такі, напр., кінцеві сторінки повісті:
“На другий день рано вийшла їмость на свіже повітря, чи не перестане 

від того боліти голова. Надворі стояла тиха, осіння погода. Небо чисте, ані 
одніської хмарки. Сонце зійшло ясне, наче викупалося в росі. Тай роси ж тої, 
роси! Немов проїдала їмостині черевики та гризла ноги. Аж холодом проймало.

Попри вузькі загінці мужицького жита пішла їмость аж до лісу. Чатиння 
встелило пісок густо-густо. Отже на соснах ані знаку від того, вони зеленіють 
так, як зеленіли літом. Аж ось ув однім місці встелена земля пожовклим 

комісію тай кажу: Я не зволяю йому голосувати, се не є ніякий Іван Підог-
наний, се Мошко Райфур, я його знаю. Ей! Як схопиться той комісар, 
що був у нас на правиборах, та до мене. Мовч, — каже, — хаме! Тебе хто 
сюда кликав?! Берцє його, — каже, — до арешту! А жандар як з-під землі 
вродився. Уже мене ловить за рукав. Але пан жонца — дай йому, Боже, 
здоровлє! — визволив. Най пан йому, — каже, — да спокій. А до мене: 
Ти, — каже, — Сеньку, вступися геть відси. Вивів мене за двері тай каже: 
Зачекай на мене, я тобі маю щось уповісти.

Виходжу я надвір поміж наших. Зле, — кажу, — дуже зле! Піп Трі-
щин з Підошвів та голосує на Шубравського. Не встиг я се вимовити, 
а піп осьде, мені над головою, каже: Неправда, я ні на кого не голосував, 
бо нема такого кандидата, як би я собі бажав. Е! — кажу, — панотче, 
один з нас бреше, та не я. Ось у мене карточка, як хто голосував. Тай тиць 
йому ту картку перед очі, що я собі записував голоси. А він тоді до нас усіх 
сварити: А ви, — каже, — сякі такі! То я священик та маю голосувати 
на безбожника. Дивіться, — каже, — ви закляті радикали, пекло під вами 
горить! Та зле трафив, бо люди йому не стерпіли. Ти, — кажуть, — рабіне 
жидівський, а ти кого пеклом лякаєш?! Іди, — кажуть, — там межи своїх 
парафіян пейсатих та налякай їх трохи пеклом. Ми не потребуєм, — кажуть, — 
факторів до Господа Бога. Як нас гріхи не пустять до неба, то й фактор нічого 
не поможе. Змили йому голову в порядку”.

З великим психологічним тактом се оповідання держане зовсім не в трі-
умфальнім, хвалькуватім тоні, а навпаки — Сенько оповідає його, стримуючи 
сльози, хоч повторяє се трохи не десятий раз; люди поділяють його смуток, 
немов на похороні. Стиль оповідання більше підходить, може, до Стефаника 
або Семанюка (у нас настільки мало розуміють Мартовича, що ставлять сих 
трьох письменників поруч себе, хоч стиль Мартовича цілком відмінний від 
Стефаникового, аж до повного контрасту). Але зроблене воно прегарно.

VII
Не вважаючи на епізодичність матеріалу з селянського життя в повісті 

про події на вороницькім попівстві, якраз все-таки малюнки селян в сім 
творі мусять бути признані найбільш цінною й важною частю. Не вважаючи 
на різку манеру письма, на те, що й тут автор — немов “на злість, на збиток, 
на супір” (уживаючи його виразів) ріжним Тріщинам, цивільним і духовним, 
часом і несмачно напирає на подробиці грубі, брудні, “непристойні”, на явища 
темні, негативні, — певна рівновага в світлі й тінях тут все-таки додер-
жана, односторонностi не відчувається, навпаки — в суворім осуді чується 
не тільки об’єктивність, не тільки знання, а й любов, чи поважання до сього 
мужицького елементу. Матеріал введено дуже ріжнорідний, є багато нових, 
не трактованих досі типів і ситуацій, описаних з тонкою спостережливістю, 
з великим дотепом і гумором, який, одначе, не переходить в глузування. 

196 СТАТТІ, ВИСТУПИ, ПЕРЕДМОВИ, ЗАМІТКИ Світлотіні галицького життя.Лесь Мартович. “Забобон”... 197



Я думаю, що власне ся, мужицька частина “Забобону” забезпечує йому 
тривке й почесне місце в нашій мужицькій літературі, і автор перейде в нашу 
історію літератури власне як автор “Забобону” передусім.

Натомість попівство, хоч і служить головною темою, головним осе-
редком повісті, зісталось не змальоване ні як певне побутове явище, ні як 
певна соціальна клітина. Перед нами кілька характерів, кілька людей, 
що опинились на вороницькім попівстві, і то людей навіть не типових, як я 
вже одмітив, а більше курйозних, дивацьких.

Двір і “єрархія сполечна” також зістались зачіплені тільки з деяких 
принагідних сторін. Всі ті десятки сторін, віддані пані Краньцовській і її флір-
товим фантазіям, вважаю майже страченими.

По українській інтелігенції автор також “переїхався” тільки принагідно, 
і розуміється, ніхто не буде брати те, що він тут дав, за скільки-небудь повну 
характеристику, ані не буде мати гніву за нього. Центр ваги, як сказано, 
містить деінде.

На всій книзі лежить печать талановитої, виробленої руки. В маленькій 
подробиці, в принагідно киненій замітці, в якім-небудь порівнянні зразу відчу-
вається і незвичайний хист спостерігача, і тонка рука дуже вправного майстра. 
Коли знов-таки порівняти сю книгу з повістю О.Маковея, відчувається, 
яку велику й плідну путь пройшло наше письменство за сі п’ятнадцять літ, 
як воно виросло, виробилось, поглибилось. Автор свідомо, очевидно, гребує 
всякою зверхньою декорацією, всякою сенсацією як способом до підвищення 
інтересу оповідання. Навіть те небагате, що могло б послужити притокою 
для яких-небудь сильних сцен, чулих ситуацій, навпаки обчімхане від усяких 
таких сенсаційних подробиць: самогубство Гринька, хвороба Потурайчина 
наслідком беззаконного засуду за скликання читальних зборів. Автор, оче-
видно, ставить завданням показати свою силу аналізи і оповідання якраз 
на типах і ситуаціях найбільш сірих і буденних, — так сказати, на самім 
м’ясі життя. І от він описує сльоту на селі, роз’їжджену дорогу, піскуватий 
ґрунт, або глоту в сільській хаті під час зборів, дотепи єврейчика-постригача 
і т. ін. Класичний з сього погляду вже сам початок повісті!

Але автор не боїться при нагоді вдатись в поезію. Деякі його такі пое-
тичні екскурси, порівняння тощо виходять часом дуже влучні, настройові. 
Може він і се вдати!

Такі, напр., кінцеві сторінки повісті:
“На другий день рано вийшла їмость на свіже повітря, чи не перестане 

від того боліти голова. Надворі стояла тиха, осіння погода. Небо чисте, ані 
одніської хмарки. Сонце зійшло ясне, наче викупалося в росі. Тай роси ж тої, 
роси! Немов проїдала їмостині черевики та гризла ноги. Аж холодом проймало.

Попри вузькі загінці мужицького жита пішла їмость аж до лісу. Чатиння 
встелило пісок густо-густо. Отже на соснах ані знаку від того, вони зеленіють 
так, як зеленіли літом. Аж ось ув однім місці встелена земля пожовклим 

комісію тай кажу: Я не зволяю йому голосувати, се не є ніякий Іван Підог-
наний, се Мошко Райфур, я його знаю. Ей! Як схопиться той комісар, 
що був у нас на правиборах, та до мене. Мовч, — каже, — хаме! Тебе хто 
сюда кликав?! Берцє його, — каже, — до арешту! А жандар як з-під землі 
вродився. Уже мене ловить за рукав. Але пан жонца — дай йому, Боже, 
здоровлє! — визволив. Най пан йому, — каже, — да спокій. А до мене: 
Ти, — каже, — Сеньку, вступися геть відси. Вивів мене за двері тай каже: 
Зачекай на мене, я тобі маю щось уповісти.

Виходжу я надвір поміж наших. Зле, — кажу, — дуже зле! Піп Трі-
щин з Підошвів та голосує на Шубравського. Не встиг я се вимовити, 
а піп осьде, мені над головою, каже: Неправда, я ні на кого не голосував, 
бо нема такого кандидата, як би я собі бажав. Е! — кажу, — панотче, 
один з нас бреше, та не я. Ось у мене карточка, як хто голосував. Тай тиць 
йому ту картку перед очі, що я собі записував голоси. А він тоді до нас усіх 
сварити: А ви, — каже, — сякі такі! То я священик та маю голосувати 
на безбожника. Дивіться, — каже, — ви закляті радикали, пекло під вами 
горить! Та зле трафив, бо люди йому не стерпіли. Ти, — кажуть, — рабіне 
жидівський, а ти кого пеклом лякаєш?! Іди, — кажуть, — там межи своїх 
парафіян пейсатих та налякай їх трохи пеклом. Ми не потребуєм, — кажуть, — 
факторів до Господа Бога. Як нас гріхи не пустять до неба, то й фактор нічого 
не поможе. Змили йому голову в порядку”.

З великим психологічним тактом се оповідання держане зовсім не в трі-
умфальнім, хвалькуватім тоні, а навпаки — Сенько оповідає його, стримуючи 
сльози, хоч повторяє се трохи не десятий раз; люди поділяють його смуток, 
немов на похороні. Стиль оповідання більше підходить, може, до Стефаника 
або Семанюка (у нас настільки мало розуміють Мартовича, що ставлять сих 
трьох письменників поруч себе, хоч стиль Мартовича цілком відмінний від 
Стефаникового, аж до повного контрасту). Але зроблене воно прегарно.

VII
Не вважаючи на епізодичність матеріалу з селянського життя в повісті 

про події на вороницькім попівстві, якраз все-таки малюнки селян в сім 
творі мусять бути признані найбільш цінною й важною частю. Не вважаючи 
на різку манеру письма, на те, що й тут автор — немов “на злість, на збиток, 
на супір” (уживаючи його виразів) ріжним Тріщинам, цивільним і духовним, 
часом і несмачно напирає на подробиці грубі, брудні, “непристойні”, на явища 
темні, негативні, — певна рівновага в світлі й тінях тут все-таки додер-
жана, односторонностi не відчувається, навпаки — в суворім осуді чується 
не тільки об’єктивність, не тільки знання, а й любов, чи поважання до сього 
мужицького елементу. Матеріал введено дуже ріжнорідний, є багато нових, 
не трактованих досі типів і ситуацій, описаних з тонкою спостережливістю, 
з великим дотепом і гумором, який, одначе, не переходить в глузування. 
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СВІТЛОТІНІ ГАЛИЦЬКОГО ЖИТТЯ. 
МИХАЙЛО ЯЦКІВ. “ТАНЕЦЬ ТІНЕЙ”...
Роман з рідного побуту, ч. І і ІI, 1916 і 1917

І
Беру знову сей заголовок, котрим я надписав свою статтю, присвячену 

повісті Мартовича1*, щоб повести мову про іншу визначну галицьку повість, 
чи роман, з останніх літ — Михайла Яцкова*. Сильно відріжняючися своїм 
характером від мартовичевого “Забобону”, як взагалі письменські фізіо-
номії сих двох письменників ріжняться між собою дуже сильно*, “роман” 
Яцкова, подібно як і повість Мартовича, являється дуже цікавим людським 
документом галицької України, більш-менш з того самого часу. Я не знаю, 
коли саме писалась повість Яцкова*, але ті події, які він описує, належать 
до того часу, коли малював свої образи Мартович. І коли той в своїй пові-
сті постаравсь дати нам панораму галицького села, то Яцків дає образки 
галицької столиці. Не широку панораму, навпаки — відслонює тільки кутик 
сього львівського українського життя, життя української інтелігенції, але 
оброблює його з такою деталічною старанністю, навіть дріб’язковістю, що в 
нім, як в малій краплині води, відбивається дуже багато, і дає до думання 
теж дуже багато, навіть не про саме тільки львівське, чи галицьке, а й 
взагалі українське життя. І люди, які думають над будовою нового укра-
їнського громадянства, добре зроблять, коли прочитають сі, не дуже легкі 
до читання книжки і подумають з приводу них — чому воно складається 
так в нашім громадянстві.

Я підношу се, бо той, хто візьметься за сі книжки задля чисто літера-
турної насолоди, може знеохотитись і відложити її, не дооцінюючи їх вар-
тості як людського документу. Літературна сторона їх має значні хиби. 
Автор — і се характеристичне взагалі для нього — об’єднує протоколізм 
з імпресіонізмом і символізмом, і не можна сказати, щоб се виходило вдатно. 
Дієві фігури фотографуються: передаються докладні описі вигляду, дефекти 
мови, навіть прiзвища часом дуже прозоро змінюються; книга наповнюється 
текстами документів, статей, листів нібито автентичних. З другого боку, 
вводяться елементи перетонченої психології і містики, фантастично-симво-
лістичні. Канцелярійна проза першої категорії розбиває їх вражіння, вони 
губляться в прозаїчній теорії банкових відносин. Було б, мабуть, краще, 
коли б сі дві сфери, дві манери, два оповідання були відділені. Але кінець 
кінцем автор зв’язав їх разом, і нема чого тим знеохочуватися й відпихати 
те добре, що міститься в однім і в другім.

1 Л[ітературно]-н[ауковий] в[істник], 1918, кн. ІХ.

листям. Відки його стільки? Їмость підглядала, перебирала очима дерево 
за деревом. Он-он стоїть берізка. Сама одна поміж стільки соснами. Тоненька 
вона та марна, але висока, як і всі дерева навкруги неї. Зняла вгору безли-
сті гилячки, бідна сирітка поміж чужим народом. Доки зеленіла широким 
листям, то ніхто й не назирав. Аж тепер її побачили, як постелила свій лист 
кругом себе по землі, а сама заціпеніла на довгий мертвецький сон зимовий. 
Їмості здавалося, що ся берізка — її Славко.

Свіже повітря помогло їмості; вертаючи назад додому, вона вже позбу-
лася болю голови. Але думки її нічого веселого їй не віщували. Таки треба 
дожидатися смерті з косою. Життя її докінчене до самого верху: нічого 
проти долі бунтуватися. Правда, не такі вона надії мала на Славка. Та що 
діяти? — “Не знати, чи є така душа на світі, якій поводиться так, як вона 
собі сього бажає?” — думала їмость, а легенький сум обгортав її душу. 
Постановила таки сьогодні написати до дітей, що батько згоджується, 
нехай означують час шлюбу, коли новоженцям буде догідно.

Пропало: іди, Славку, межи люди! Чому ти маєш бути ліпший, як другі? 
Ах! Які ж ті мужчини всі ні до чого!”

І я кінчаю сим свої замітки про сю розкішну книжку, яку вважаю тривким 
надбанням нашого письменства. Нехай вони будуть заразом і поминкою 
по їх авторі, в котрім наша література стратила одного з найбільш серйозних 
і цінних своїх представників — стратила саме два роки тому (Мартович умер 
11 січня 1916 н[ового] с[тилю]) в таку тяжку хвилю, коли ні наш журнал, 
ні українська преса тутешня не мала змоги* навіть його й пом’янути!1 

1 Поминка по Мартовичу д. Свєнціцького вийшла весною, в 1 кн. “Л[ітератур-
но]-н[аукового] вістника” за сей рік.
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СВІТЛОТІНІ ГАЛИЦЬКОГО ЖИТТЯ. 
МИХАЙЛО ЯЦКІВ. “ТАНЕЦЬ ТІНЕЙ”...
Роман з рідного побуту, ч. І і ІI, 1916 і 1917

І
Беру знову сей заголовок, котрим я надписав свою статтю, присвячену 

повісті Мартовича1*, щоб повести мову про іншу визначну галицьку повість, 
чи роман, з останніх літ — Михайла Яцкова*. Сильно відріжняючися своїм 
характером від мартовичевого “Забобону”, як взагалі письменські фізіо-
номії сих двох письменників ріжняться між собою дуже сильно*, “роман” 
Яцкова, подібно як і повість Мартовича, являється дуже цікавим людським 
документом галицької України, більш-менш з того самого часу. Я не знаю, 
коли саме писалась повість Яцкова*, але ті події, які він описує, належать 
до того часу, коли малював свої образи Мартович. І коли той в своїй пові-
сті постаравсь дати нам панораму галицького села, то Яцків дає образки 
галицької столиці. Не широку панораму, навпаки — відслонює тільки кутик 
сього львівського українського життя, життя української інтелігенції, але 
оброблює його з такою деталічною старанністю, навіть дріб’язковістю, що в 
нім, як в малій краплині води, відбивається дуже багато, і дає до думання 
теж дуже багато, навіть не про саме тільки львівське, чи галицьке, а й 
взагалі українське життя. І люди, які думають над будовою нового укра-
їнського громадянства, добре зроблять, коли прочитають сі, не дуже легкі 
до читання книжки і подумають з приводу них — чому воно складається 
так в нашім громадянстві.

Я підношу се, бо той, хто візьметься за сі книжки задля чисто літера-
турної насолоди, може знеохотитись і відложити її, не дооцінюючи їх вар-
тості як людського документу. Літературна сторона їх має значні хиби. 
Автор — і се характеристичне взагалі для нього — об’єднує протоколізм 
з імпресіонізмом і символізмом, і не можна сказати, щоб се виходило вдатно. 
Дієві фігури фотографуються: передаються докладні описі вигляду, дефекти 
мови, навіть прiзвища часом дуже прозоро змінюються; книга наповнюється 
текстами документів, статей, листів нібито автентичних. З другого боку, 
вводяться елементи перетонченої психології і містики, фантастично-симво-
лістичні. Канцелярійна проза першої категорії розбиває їх вражіння, вони 
губляться в прозаїчній теорії банкових відносин. Було б, мабуть, краще, 
коли б сі дві сфери, дві манери, два оповідання були відділені. Але кінець 
кінцем автор зв’язав їх разом, і нема чого тим знеохочуватися й відпихати 
те добре, що міститься в однім і в другім.

1 Л[ітературно]-н[ауковий] в[істник], 1918, кн. ІХ.

листям. Відки його стільки? Їмость підглядала, перебирала очима дерево 
за деревом. Он-он стоїть берізка. Сама одна поміж стільки соснами. Тоненька 
вона та марна, але висока, як і всі дерева навкруги неї. Зняла вгору безли-
сті гилячки, бідна сирітка поміж чужим народом. Доки зеленіла широким 
листям, то ніхто й не назирав. Аж тепер її побачили, як постелила свій лист 
кругом себе по землі, а сама заціпеніла на довгий мертвецький сон зимовий. 
Їмості здавалося, що ся берізка — її Славко.

Свіже повітря помогло їмості; вертаючи назад додому, вона вже позбу-
лася болю голови. Але думки її нічого веселого їй не віщували. Таки треба 
дожидатися смерті з косою. Життя її докінчене до самого верху: нічого 
проти долі бунтуватися. Правда, не такі вона надії мала на Славка. Та що 
діяти? — “Не знати, чи є така душа на світі, якій поводиться так, як вона 
собі сього бажає?” — думала їмость, а легенький сум обгортав її душу. 
Постановила таки сьогодні написати до дітей, що батько згоджується, 
нехай означують час шлюбу, коли новоженцям буде догідно.

Пропало: іди, Славку, межи люди! Чому ти маєш бути ліпший, як другі? 
Ах! Які ж ті мужчини всі ні до чого!”

І я кінчаю сим свої замітки про сю розкішну книжку, яку вважаю тривким 
надбанням нашого письменства. Нехай вони будуть заразом і поминкою 
по їх авторі, в котрім наша література стратила одного з найбільш серйозних 
і цінних своїх представників — стратила саме два роки тому (Мартович умер 
11 січня 1916 н[ового] с[тилю]) в таку тяжку хвилю, коли ні наш журнал, 
ні українська преса тутешня не мала змоги* навіть його й пом’янути!1 

1 Поминка по Мартовичу д. Свєнціцького вийшла весною, в 1 кн. “Л[ітератур-
но]-н[аукового] вістника” за сей рік.
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III
Автор починає від описування звичайного дня в банку — властиво від 

безконечної галереї його персоналу, починаючи від слуг і кур’єрів (“воз-
них”, як вони досі звуться в Галичині) і кінчаючи секретарем банку. Далі, 
по екскурсії в життя одної з кількох осіб з-поміж сього персоналу, котрим 
він уділяє спеціальну увагу, роблячи їх немов героями свого роману, подає 
він образок звичайного банкового дня. Знов наступає екскурс поза мури 
банку, і автор, схарактеризувавши банкову публіку ще устами своїх героїв 
в товариській розмові, приступає до самої історії конфлікту між персоналом 
і старшиною банку, з котрою вийшов той самий “бунт”.

Старші урядники з огляду на страшенну біду, в якій живе банкова братія, 
підіймають план з нагоди недалекого ювілею банку звернутися до дирекції 
й ради банку з запискою про потребу поліпшення матеріального і правного 
становища банкового персоналу. Сьому проханню спротививсь технічний 
директор банку, Шуліковський, злий дух сієї історії, і рада не підтримала 
урядників. По сім наступив інцидент з нагородою за надзвичайні роботи, 
які несли урядники в гарячім часі безплатно. Директор був уже визначив 
сю нагороду й розписав її між урядниками, але лихо принесло в тім часі 
рахунки доставців за доставлені банкові меблі і хідники, і Шуліковський 
взяв назад з каси своє розпорядження про виплату нагороди та обернув 
гроші на заплату сих рахунків. Урядники, що сподівалися заплати за своє 
тяжке гарування й поробили вже собі ріжні плани на її рахунок, були дуже 
роздражнені, коли довідались, що сталося з їх “ремунерацією”. Неприязне 
становище дирекції, її не те що байдужість, а якась неприхильність до потреб 
урядників. Ті штуки, якими вони підкопували їх заходи до організації, 
до розвинення якогось товариського життя і духових інтересів поміж собою 
(коли урядники заснували свій клуб, і він став незле розвиватись, дирекція 
умисне визначила службові години так, що урядникам стало фізично немож-
ливо уділяти свій час клубовим сходинам); нарешті легковажне, безсердечне, 
навіть грубіянське поводження Шуліковського — все се викликáло все глибше 
невдоволення серед них. Воно прорвалось з нагоди одного з тих буденних 
епізодів, який прибрав трагічний характер, тому що серед сотень білих рабів, 
які пересівалися через дирекційне решето і відпадали використані, виссані, 
без галасу і без протесту, як тіні, що вели свій танець в банкових бюрах, — 
трапилась людина з почуттям своєї гідності й енергії. Автор доволі зручно 
вводить його без усяких приготувань в середину оповідання.

«Непомітно йде до директорії “Народної сили” сірома-писар. Серед 
півтора сотні люда мало хто знає його. Утлий, похилений чоловічок двадцяти 
літ, середнього росту, з розбільними очима й запалою груддю. Десь там 
в регістратурі лазив цілими днями по драбині, сліпав в порохах над картками 
з числами і витягав та закладав копами акти. Тихий, мовчаливий, якби його 
не було на світі. Заробляв місячно 50 корон, жив з тих грошей і купував книжки 

ІІ
Автор взяв предметом оповідання велику українську фінансову інститу-

цію — одну з більших інституцій, яку зорганізувало українське громадян-
ство в Галичині. Сам бувши довголітнім урядником такої інституції*, він 
старанно, скрупулятно описує людей і відносини такого банку, щоб сею 
дорогою звернути увагу громадянства на страшенну експлуатацію старшиною 
персоналу, сих білих рабів інституції.

Головною темою тому служить бунт, який зчинили урядники сієї інституції 
з десять літ тому против свого директора і, не вважаючи на всі заходи, таки 
програли справу, тому що всі зусилля їх заінтересувати нею громадянство 
і відкрити його очі на кривду і визиск, яку їм приходиться терпіти, не осягли 
своєї мети.

Громадянство не взяло їх в оборону і зіставило при кермі ту сторону, 
против котрої вони виступали, й інституція лишилася при давніх порядках. 
Автор узявсь за перо, щоб представити в відповіднім світлі всю сю історію, 
і читаючи, відчувається, що се не тільки історія, але й апеляція до найвищого 
трибуналу — громадської опінії. Автор виступає не тільки як маляр-об-
серватор, а як жалібник, адвокат в справі своїй і своїх товаришів недолі. 
Розуміється, як визначний майстер-белетрист, він не буде натягати фактів, 
у нього зістається досить об’єктивності, щоб і спинитись на позитивних 
прикметах противної сторони, і не покривати слабих сторін своєї партії.

Але все-таки в його творі бракує ширшого погляду на відносини, 
аналізу громадських обставин, які роблять можливими такі аномалії 
в самім серці сього громадянства — в одній з столичних інституцій, утво-
рених його власними заходами, одної з тих інституцій, які становлять 
хвалу й славу його організаційних здобутків, показні позиції в його наці-
ональнім інвентарі. З другого боку — своїх людей він не вміє вивести 
за мури свого банку, показати, що вони варті як люди, а не урядники 
банку “Народна сила”, і де навіть пробує се зробити, сі проби виходять 
заслабкі, — вони грають зовсім другорядну ролю поруч сих подій, що розі-
груються, а властиво тягнуться доволі нудною низкою в задушливих бюрах 
банку. А та документальність, котрою автор хоче обставити свою істо-
рію, — ті наведені в цілості петиції, письма, резолюції, газетні статті і 
т. под., вони не підносять вражіння об’єктивності малюнка, а ще більше 
надають книзі характер якогось меморіалу, внесеного покривдженою сто-
роною перед громадським трибуналом. І назва “роман”, з котрою звичайно 
зв’язуємо поняття про якийсь на ширшу міру зачеркнений образ, кінець 
кінцем доволі мало пристає до сієї канцелярійної історії, яка, не вважаючи 
на всі екскурси автора за мури його канцелярії, все-таки зістається не більше 
як канцелярійною історією.

Але, як я сказав уже, се не перешкоджає їй бути дуже цікавим люд-
ським документом.
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роною перед громадським трибуналом. І назва “роман”, з котрою звичайно 
зв’язуємо поняття про якийсь на ширшу міру зачеркнений образ, кінець 
кінцем доволі мало пристає до сієї канцелярійної історії, яка, не вважаючи 
на всі екскурси автора за мури його канцелярії, все-таки зістається не більше 
як канцелярійною історією.

Але, як я сказав уже, се не перешкоджає їй бути дуже цікавим люд-
ським документом.
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що не допустять, аби Білецького виводила поліція, і не розійдуться, поки 
Шуліковський не відкличе поліції, не заплатить Білецькому місячної платні, 
та не прорече при всіх, що більше така подія не повториться. Шуліковський, 
бачучи, що в тій хвилі з урядниками не зговорить, скінчив інцидент ні з чим: 
поліційний урядник пішов сам, бачучи, що справа прибирає неприємний 
оборот, а Білецькому полишено відкликатися до ради, котру Шуліковський 
пообіцяв скликати зараз на надзвичайне засідання.

Урядники були дуже втішені такою моральною перемогою над своїм 
ворогом, яким уважали Шуліковського, але знаючи його хоробливо-уперту 
злобну вдачу, розуміли, що він не подасться, а вжиє таки всіх заходів, аби 
поставити на своїм. Тож обов’язались словом честі до солідарної боротьби 
до кінця, — хоч се мало скінчитись страйком. І дійсно, Шуліковський ані 
думав в чім-небудь уступати, а разом з своїм підбрехачем, директором 
Любаскою — людиною, позбавленою навіть тих позитивних рис, якими автор 
наділює самого Шуліковського, та з своїм покірним рабом, секретарем Сірком, 
заходиться коло того, щоб розбити солідарні ряди урядників, стероризувати 
репресіями, посіяти незгоду через своїх шпіонів і провокаторів. Компанії, 
котру урядники пробують розвести в органах преси — радикальних і соці-
алістичних українських і польських, дирекція противставляє накликування 
національно-демократичної української преси до національної солідарності, 
до бережання поваги національної інституції, полагодження справ у власнім 
крузі, без виношування домашніх справ перед чуже громадянство, і т. д. Всі 
сі маневри осягнули свою ціль. Громадянство не підтримало бунтівників. 
Правда, урядникам при найближчих виборах удалось своєю агітацією довести 
до деяких змін в дирекції й раді: місце Любаски заступила нова людина, 
адвокат з провінції, д-р Малицький, на об’єктивність і добру волю котрого 
покладались урядники. Але, кінець кінцем, сі нові люди не знайшли в собі 
сили поставитися против Шуліковського, супроти його заслуг для банку, 
котрий він дійсно поставив на ноги, й виробив таку славу, що тільки його 
невсипущою працею й залізною енергією банк тримається. Шуліковський 
зіставсь далі хазяїном банку. Провідників бунту, делегатів, вибраних уряд-
никами, покарано ріжними способами. Для нагляду над урядниками введено 
ріжних інспекторів — директорських шпіонів. Відносини стали ще гірш 
неможливими. Але урядництво було зломлено. Дехто застріливсь, дехто 
збожеволів від сих ненормальних обставин, дехто вмер від сухот, з тяжкої 
праці й недостатків. Решта похилила ще нижче свої спини під ярмом.

IV
Така історія розповіджена Яцковим. Один з критиків порівнює його 

роман з “Жерміналєм” Золя, де той хотів представити неможливу долю фран-
цузьких робітників в копальнях угля. Дійсно, Яцків не жалував труду, щоб 
представити в можливо сильних образах, можливо яскравими фарбами тяжке, 

Герцена, Крапоткіна та вчитувався пильно в листи Бакуніна. Так пересуваються 
між людьми не раз небуденні одиниці, але вони видять лише їх тіні.

Стоїть він під дверми дирекції, дивиться на свої латані черевики, потя-
гає неспокійною рукою по сурдуті, водить пальцями коло горішньої губи 
і чекає на свою чергу, як на авдієнцію у міністра. І нервозна рука спинюється 
коло уст, і думки спинюються в студенім пригнобленні. Врешті входить він 
до дирекції й кланяється мовчки.

Д-р Шуліковський замітив його одним мигом і не звертає більше 
на нього уваги. Щойно по кількох хвилях відкладає жмут актів і питає: 
Що ви собі, пане, віншуєте?

Білецький склонив ще раз головою і говорив сухим, тихим голосом: 
Прошу пана директора о відпустку на один день. Маю їхати в важній 
родинній справі і маю бути там в суді.

Директор переглядає тим часом письма, провірює суми і питає спо-
кійно, не підводячи очей: Маєте візвання? — Так, прошу. — Се, може, 
в маєтковій справі? — Так, прошу.

Директор підводить очі і бистро сверлує писаря. Йому впала думка: 
“Якийсь хоровитий, блідий... Де ж йому до такої праці, я тут потрібую 
волів. То все під мою неприсутність, коли я на відпустці, приймають таких 
здохляків. Треба позбутись його”. — Не можу вас, пане Білецький, звіль-
нити, бо регістратура у мене найважніший відділ, мені треба, щоби все там 
хтось був, а тамті два панове не дадуть собі ради. 

— Прошу пана директора, я конче мушу їхати, від сього залежить моя 
будучина.

— Робіть, як уважаєте, але я не позволяю вам.
Білецький вклонився й вийшов. На другий день рано покликав дирек-

тор начальника Ришкунду і перше його питання було, чи Білецький є в 
бюрі, а коли довідався, що той поїхав, сказав: Як поверне, то повідоміть, 
що дирекція усунула його з “Народної сили”. Він і так тут вже далі рік 
і готов мати претензії до авансу. Нехай зголоситься до каси і побере собі 
платню за — нині маємо — 5-го, отже за чотири дні».

Білецький, довідавшися про се, запротестував, що його відставлено 
без виповідження, і жадав, щоб його не викидали серед зими на улицю, 
а заплатили місячну, або хоч півмісячну платню. Розгніваний Шуліков-
ський велів возним виставити його силоміць, але Білецький не піддавсь 
і вилізши на верх своєї драбини, звідки його не могли дістати, виголосив 
промову до урядників, розповідаючи кривду, яка йому сталась, і остерігаючи 
товаришів, що коли не подумають про себе зараз, не забезпечать себе від 
подібних актів директорської самоволі, то їх раніше чи пізніше може те саме 
спіткати. Інцидент зібрав до бюра урядників з цілого банку. Шуліковський, 
стративши рівновагу, викликав поліцію, щоб забрала Білецького, але поява 
поліцейського урядника підложила іскру до палива. Урядники заявили, 
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що не допустять, аби Білецького виводила поліція, і не розійдуться, поки 
Шуліковський не відкличе поліції, не заплатить Білецькому місячної платні, 
та не прорече при всіх, що більше така подія не повториться. Шуліковський, 
бачучи, що в тій хвилі з урядниками не зговорить, скінчив інцидент ні з чим: 
поліційний урядник пішов сам, бачучи, що справа прибирає неприємний 
оборот, а Білецькому полишено відкликатися до ради, котру Шуліковський 
пообіцяв скликати зараз на надзвичайне засідання.

Урядники були дуже втішені такою моральною перемогою над своїм 
ворогом, яким уважали Шуліковського, але знаючи його хоробливо-уперту 
злобну вдачу, розуміли, що він не подасться, а вжиє таки всіх заходів, аби 
поставити на своїм. Тож обов’язались словом честі до солідарної боротьби 
до кінця, — хоч се мало скінчитись страйком. І дійсно, Шуліковський ані 
думав в чім-небудь уступати, а разом з своїм підбрехачем, директором 
Любаскою — людиною, позбавленою навіть тих позитивних рис, якими автор 
наділює самого Шуліковського, та з своїм покірним рабом, секретарем Сірком, 
заходиться коло того, щоб розбити солідарні ряди урядників, стероризувати 
репресіями, посіяти незгоду через своїх шпіонів і провокаторів. Компанії, 
котру урядники пробують розвести в органах преси — радикальних і соці-
алістичних українських і польських, дирекція противставляє накликування 
національно-демократичної української преси до національної солідарності, 
до бережання поваги національної інституції, полагодження справ у власнім 
крузі, без виношування домашніх справ перед чуже громадянство, і т. д. Всі 
сі маневри осягнули свою ціль. Громадянство не підтримало бунтівників. 
Правда, урядникам при найближчих виборах удалось своєю агітацією довести 
до деяких змін в дирекції й раді: місце Любаски заступила нова людина, 
адвокат з провінції, д-р Малицький, на об’єктивність і добру волю котрого 
покладались урядники. Але, кінець кінцем, сі нові люди не знайшли в собі 
сили поставитися против Шуліковського, супроти його заслуг для банку, 
котрий він дійсно поставив на ноги, й виробив таку славу, що тільки його 
невсипущою працею й залізною енергією банк тримається. Шуліковський 
зіставсь далі хазяїном банку. Провідників бунту, делегатів, вибраних уряд-
никами, покарано ріжними способами. Для нагляду над урядниками введено 
ріжних інспекторів — директорських шпіонів. Відносини стали ще гірш 
неможливими. Але урядництво було зломлено. Дехто застріливсь, дехто 
збожеволів від сих ненормальних обставин, дехто вмер від сухот, з тяжкої 
праці й недостатків. Решта похилила ще нижче свої спини під ярмом.

IV
Така історія розповіджена Яцковим. Один з критиків порівнює його 

роман з “Жерміналєм” Золя, де той хотів представити неможливу долю фран-
цузьких робітників в копальнях угля. Дійсно, Яцків не жалував труду, щоб 
представити в можливо сильних образах, можливо яскравими фарбами тяжке, 

Герцена, Крапоткіна та вчитувався пильно в листи Бакуніна. Так пересуваються 
між людьми не раз небуденні одиниці, але вони видять лише їх тіні.

Стоїть він під дверми дирекції, дивиться на свої латані черевики, потя-
гає неспокійною рукою по сурдуті, водить пальцями коло горішньої губи 
і чекає на свою чергу, як на авдієнцію у міністра. І нервозна рука спинюється 
коло уст, і думки спинюються в студенім пригнобленні. Врешті входить він 
до дирекції й кланяється мовчки.

Д-р Шуліковський замітив його одним мигом і не звертає більше 
на нього уваги. Щойно по кількох хвилях відкладає жмут актів і питає: 
Що ви собі, пане, віншуєте?

Білецький склонив ще раз головою і говорив сухим, тихим голосом: 
Прошу пана директора о відпустку на один день. Маю їхати в важній 
родинній справі і маю бути там в суді.

Директор переглядає тим часом письма, провірює суми і питає спо-
кійно, не підводячи очей: Маєте візвання? — Так, прошу. — Се, може, 
в маєтковій справі? — Так, прошу.

Директор підводить очі і бистро сверлує писаря. Йому впала думка: 
“Якийсь хоровитий, блідий... Де ж йому до такої праці, я тут потрібую 
волів. То все під мою неприсутність, коли я на відпустці, приймають таких 
здохляків. Треба позбутись його”. — Не можу вас, пане Білецький, звіль-
нити, бо регістратура у мене найважніший відділ, мені треба, щоби все там 
хтось був, а тамті два панове не дадуть собі ради. 

— Прошу пана директора, я конче мушу їхати, від сього залежить моя 
будучина.

— Робіть, як уважаєте, але я не позволяю вам.
Білецький вклонився й вийшов. На другий день рано покликав дирек-

тор начальника Ришкунду і перше його питання було, чи Білецький є в 
бюрі, а коли довідався, що той поїхав, сказав: Як поверне, то повідоміть, 
що дирекція усунула його з “Народної сили”. Він і так тут вже далі рік 
і готов мати претензії до авансу. Нехай зголоситься до каси і побере собі 
платню за — нині маємо — 5-го, отже за чотири дні».

Білецький, довідавшися про се, запротестував, що його відставлено 
без виповідження, і жадав, щоб його не викидали серед зими на улицю, 
а заплатили місячну, або хоч півмісячну платню. Розгніваний Шуліков-
ський велів возним виставити його силоміць, але Білецький не піддавсь 
і вилізши на верх своєї драбини, звідки його не могли дістати, виголосив 
промову до урядників, розповідаючи кривду, яка йому сталась, і остерігаючи 
товаришів, що коли не подумають про себе зараз, не забезпечать себе від 
подібних актів директорської самоволі, то їх раніше чи пізніше може те саме 
спіткати. Інцидент зібрав до бюра урядників з цілого банку. Шуліковський, 
стративши рівновагу, викликав поліцію, щоб забрала Білецького, але поява 
поліцейського урядника підложила іскру до палива. Урядники заявили, 
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ших урядниках, рабують постійно цілими літами своїх батьків і живуть на ласці 
своєї чи жінчиної родини, інші, що не мають засібних батьків ні рідні, 
промишляють, як уміють. Одні спроваджують лексикон за стокількадесят 
левів на рату і продають його зараз за 20–30 левів в антикварнях. Інші 
не платять за харч і випроваджуються від одної господині до другої — 
ніччю через вікно. Деяка прийде зі скаргою до дирекції, тоді зачинаються 
протоколи, стягання довгів з платні і Laufpass (одставка). Другі взяли знов 
з сього науку і йдуть на стравунок до возних. Зразу за готівку, потім на борг. 
Возні не можуть скаржити, бо дирекція заборонила їм кредитувати. Інші 
набирають сніданки на нову монету, а в книжці занотують на стару, себто 
о половину менше. Оперують почтові марки, набирають цеголок1 на всякі 
народні цілі і книжок в розпродаж, а інші натягають старших товаришів 
на ручительські підписи. Жертви не оглядають божого світу, літерати 
зомлівають далі на борщу і мамалидзі, а добродушні товариші оплачують 
кондикти2. Так бідаки натягають бідаків, а інституція розвивається. Наверха 
патріотизм, народна сила, а всередині свій свого рабує і засилює йому 
стрічок на шию. Деякий радить собі ще тим способом: має товариша поза 
“Народною силою”, той захорує, наш дає йому книжечку “Каси хорих”, 
потім фальшує підпис секретаря на лікарській посвідці й оба діляться під-
могою. Тамтого місяця один ученик покидав “Народну силу” і мав вернути 
на село та приготовитися до матури. Обчислив платню: не вистає на покриття 
довгів, ні на дорогу. Пише подання до дирекції, просить “звільнити” його 
від праці й уділити ласкаво якусь квоту за пополудневі години “на закупно 
книжок до науки”. Кличе його секретар і питає, кілько будуть коштувати 
ті книжки? — Трийцять корон, — відповів ученик. — Принесіть ті книжки 
враз з книгарським рахунком, то виплатимо вам. Вертає ученик до секре-
таря і двигає півкопи книжок на шнурі. Секретар підписує квит до каси, 
помічник бере 30 корон, віддає в сінях ученикові 26 корон, собі за труд 
бере 4 корони і вертає з книжками до книгарні». І т. д., і т.д.

Автор додає, що багато є й таких, “що воліють крайню нужду, ніж 
пробувати нечесної дороги”. Очевидно. Але присутність хоч би і в меншій 
часті характеризованих вище елементів серед банкового персоналу не могла 
не понизити його репутації, його становища в відносинах до нього дирекції, 
преси, громадянства. Так само і та легкодушність, з котрою більшість сього 
персоналу ставилась до інституції й її інтересів, до своїх професійних вимог, 
до трактування їх старшиною. Ось якими словами картає автор устами 
одного з ораторів на урядничих зборах безідейність своїх товаришів:

«Спитаймо себе одверто: хто ми, відки, що дотепер зробили, і на тій 
підставі будемо знати, що робити далі? Кождий з нас, інтелігентний про-

1 Квитків.
2 “Вычеты” (з платні).

безвихідне становище сих бюрових невільників, і місцями се йому вдається. 
В інших місцях сі яскраві риси тонуть в сірім примраку міщанської буденщини, 
засипаються канцелярійними подробицями або дневникарською січкою — 
нудною, шаблоновою писаниною провінціальної публіцистики, котрою автор 
нещасливо загромадив свій роман, не здужавши зібрати в якийсь виразистий, 
яскравий образ. І кінець кінцем не почуття гніву на визиск і кривду, не обу-
рення на злу волю, а сум, гіркий сум від немочі і безрадності, від безталанної 
безпомічності всього отсього людського стада огортує читача.

Як я вже сказав, автор не ідеалізує сього стада. Герої роману діляться 
дуже скептичними замітками про його моральні прикмети:

«Між робітниками “Народної сили” є багато практичних людей, а їх засада 
така: “Маю женитися з ким-будь, волію жити свобідно, як птах. Нема дурних, 
брати голе коліно і клопіт на здорову голову”. При таких кріпких засадах 
пробується всяких способів: анонсів, рожевих листів, женихання. Горе дівчині, 
яка бере ті штуки в добрій вірі. Не одна молода людина зломилася, не одна 
знайшла вихід в розчині сірників. Студент той з одним оком пса, а другим 
гадини ще в 8-й гімназійній натягнув легковірного редактора головного 
органу на публічну складку, прорізав гроші в карти, потім нав’язав зносини 
з одною дівчиною, витягнув у неї віно до останнього гроша, а відтак покинув 
її. Дівчина втопилася з розпуки. У мене є з десять листів від незнайомих дів-
чат з тяжкими скаргами на деяких наших товаришів. Ви навіть не повірили 
б і не догадалися, як не на одного, на око спокійного і статечного товариша 
плаче дівчина, що він дурив її кілька літ обіцянками, їздив, здирав родичів 
видатками і гостинами, забрав від неї на конто женитьби в ріжних квотах 
поважну суму, потім покинув, а бідна дівчина просить тепер, щоби я вплинув 
на свого товариша, аби звернув хоч віно, яке забрав в готових грошах...

Се перша серія способів. Перейду тепер до інших, більше помислових, 
на доказ, як далеко стоїть наше життя від газетних кличів суспільних засад 
і патріотичної моралі. Один з наших товаришів, той “ліпшої марки”, має 
сей звичай, що набирає на борг всього, що тільки дається: почавши від 
килимів, скінчивши на папіросах, але не платить, не має чим. Старшого 
дітвака не має відки довести до школи, зате цілими днями літом і зимою 
гонить ним за борошном, півмилі за тютюном, всьо на борг. Навіть у циру-
лика бритвається і стриже на борг. Оноді продав одному з наших писарів 
ровер1 за 100 корон. Взяв гроші, а ровер мав відіслати. Того самого дня взяв 
він той ровер і продав кому іншому за 50 кор[он]. Писар мусив мовчати, 
бо той, що продав йому ровер, — його начальник.

Молодша наша братія, так само, як старша, ділиться на дві категорії: 
на багатих і бідних. Всі працюють в патріотичних умовинах, з тою тільки ріж-
ницею, що одні, почавши від писаря, маніпулянтки, а скінчивши на найстар-
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ших урядниках, рабують постійно цілими літами своїх батьків і живуть на ласці 
своєї чи жінчиної родини, інші, що не мають засібних батьків ні рідні, 
промишляють, як уміють. Одні спроваджують лексикон за стокількадесят 
левів на рату і продають його зараз за 20–30 левів в антикварнях. Інші 
не платять за харч і випроваджуються від одної господині до другої — 
ніччю через вікно. Деяка прийде зі скаргою до дирекції, тоді зачинаються 
протоколи, стягання довгів з платні і Laufpass (одставка). Другі взяли знов 
з сього науку і йдуть на стравунок до возних. Зразу за готівку, потім на борг. 
Возні не можуть скаржити, бо дирекція заборонила їм кредитувати. Інші 
набирають сніданки на нову монету, а в книжці занотують на стару, себто 
о половину менше. Оперують почтові марки, набирають цеголок1 на всякі 
народні цілі і книжок в розпродаж, а інші натягають старших товаришів 
на ручительські підписи. Жертви не оглядають божого світу, літерати 
зомлівають далі на борщу і мамалидзі, а добродушні товариші оплачують 
кондикти2. Так бідаки натягають бідаків, а інституція розвивається. Наверха 
патріотизм, народна сила, а всередині свій свого рабує і засилює йому 
стрічок на шию. Деякий радить собі ще тим способом: має товариша поза 
“Народною силою”, той захорує, наш дає йому книжечку “Каси хорих”, 
потім фальшує підпис секретаря на лікарській посвідці й оба діляться під-
могою. Тамтого місяця один ученик покидав “Народну силу” і мав вернути 
на село та приготовитися до матури. Обчислив платню: не вистає на покриття 
довгів, ні на дорогу. Пише подання до дирекції, просить “звільнити” його 
від праці й уділити ласкаво якусь квоту за пополудневі години “на закупно 
книжок до науки”. Кличе його секретар і питає, кілько будуть коштувати 
ті книжки? — Трийцять корон, — відповів ученик. — Принесіть ті книжки 
враз з книгарським рахунком, то виплатимо вам. Вертає ученик до секре-
таря і двигає півкопи книжок на шнурі. Секретар підписує квит до каси, 
помічник бере 30 корон, віддає в сінях ученикові 26 корон, собі за труд 
бере 4 корони і вертає з книжками до книгарні». І т. д., і т.д.

Автор додає, що багато є й таких, “що воліють крайню нужду, ніж 
пробувати нечесної дороги”. Очевидно. Але присутність хоч би і в меншій 
часті характеризованих вище елементів серед банкового персоналу не могла 
не понизити його репутації, його становища в відносинах до нього дирекції, 
преси, громадянства. Так само і та легкодушність, з котрою більшість сього 
персоналу ставилась до інституції й її інтересів, до своїх професійних вимог, 
до трактування їх старшиною. Ось якими словами картає автор устами 
одного з ораторів на урядничих зборах безідейність своїх товаришів:

«Спитаймо себе одверто: хто ми, відки, що дотепер зробили, і на тій 
підставі будемо знати, що робити далі? Кождий з нас, інтелігентний про-
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безвихідне становище сих бюрових невільників, і місцями се йому вдається. 
В інших місцях сі яскраві риси тонуть в сірім примраку міщанської буденщини, 
засипаються канцелярійними подробицями або дневникарською січкою — 
нудною, шаблоновою писаниною провінціальної публіцистики, котрою автор 
нещасливо загромадив свій роман, не здужавши зібрати в якийсь виразистий, 
яскравий образ. І кінець кінцем не почуття гніву на визиск і кривду, не обу-
рення на злу волю, а сум, гіркий сум від немочі і безрадності, від безталанної 
безпомічності всього отсього людського стада огортує читача.

Як я вже сказав, автор не ідеалізує сього стада. Герої роману діляться 
дуже скептичними замітками про його моральні прикмети:

«Між робітниками “Народної сили” є багато практичних людей, а їх засада 
така: “Маю женитися з ким-будь, волію жити свобідно, як птах. Нема дурних, 
брати голе коліно і клопіт на здорову голову”. При таких кріпких засадах 
пробується всяких способів: анонсів, рожевих листів, женихання. Горе дівчині, 
яка бере ті штуки в добрій вірі. Не одна молода людина зломилася, не одна 
знайшла вихід в розчині сірників. Студент той з одним оком пса, а другим 
гадини ще в 8-й гімназійній натягнув легковірного редактора головного 
органу на публічну складку, прорізав гроші в карти, потім нав’язав зносини 
з одною дівчиною, витягнув у неї віно до останнього гроша, а відтак покинув 
її. Дівчина втопилася з розпуки. У мене є з десять листів від незнайомих дів-
чат з тяжкими скаргами на деяких наших товаришів. Ви навіть не повірили 
б і не догадалися, як не на одного, на око спокійного і статечного товариша 
плаче дівчина, що він дурив її кілька літ обіцянками, їздив, здирав родичів 
видатками і гостинами, забрав від неї на конто женитьби в ріжних квотах 
поважну суму, потім покинув, а бідна дівчина просить тепер, щоби я вплинув 
на свого товариша, аби звернув хоч віно, яке забрав в готових грошах...

Се перша серія способів. Перейду тепер до інших, більше помислових, 
на доказ, як далеко стоїть наше життя від газетних кличів суспільних засад 
і патріотичної моралі. Один з наших товаришів, той “ліпшої марки”, має 
сей звичай, що набирає на борг всього, що тільки дається: почавши від 
килимів, скінчивши на папіросах, але не платить, не має чим. Старшого 
дітвака не має відки довести до школи, зате цілими днями літом і зимою 
гонить ним за борошном, півмилі за тютюном, всьо на борг. Навіть у циру-
лика бритвається і стриже на борг. Оноді продав одному з наших писарів 
ровер1 за 100 корон. Взяв гроші, а ровер мав відіслати. Того самого дня взяв 
він той ровер і продав кому іншому за 50 кор[он]. Писар мусив мовчати, 
бо той, що продав йому ровер, — його начальник.

Молодша наша братія, так само, як старша, ділиться на дві категорії: 
на багатих і бідних. Всі працюють в патріотичних умовинах, з тою тільки ріж-
ницею, що одні, почавши від писаря, маніпулянтки, а скінчивши на найстар-
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які він цитує, б’ють на се, що на чолі інституції стоїть людина, якій місце 
не в банку, а в домі для божевільних. Представляє його місцями якимсь 
садистом, що грається своїми підвладними, тішиться їх стражданнями, 
і вдвох з Любаскою “сміються, як чорти”, коли їм вдається загнати людей 
в безвихідний кут своїми безчесними способами. Але разом з тим сей 
директор Шуліковський людина ідеї. Коли се маніяк, то маніяк обов’язку. 
Він дійсно сотворив сей банк своєю невсипущою працею і надзвичайними 
адміністраційними здібностями. Автор оповідає чуда про його незрівнянну 
пам’ять, яка дає йому змогу пам’ятати літами найдрібніші подробиці з діло-
водства банку; підносить його надприродну роботящість і скрупулятність, 
з котрою він провірює найменший папірець, що виходить з банку; його 
пильність і запобігливість, з якою він слідить за роботою півтора сотки 
своїх підвладних, розділюючи їх і хвилево переносячи з відділу до відділу, 
щоб не було десь залеглостей. При тім не показує якихось спеціональ-
них егоїстичних мотивів в його діяльності, або надмірних амбіцій. І хоч 
один з розгніваних урядників прозиває його “льомброзівським типом”*, 
та ся характеристика менше всього витікає з зібраного автором матеріалу. 
Скорше — се фанатик ідеї, який безоглядно здійснює її, не спиняючись 
ні перед якими способами, ні перед якими стражданнями, чужими чи своїми. 
В тім, очевидно, причина тої моральної підтримки, яку дає йому громадян-
ство, його ширші круги, і ті, що ближче стоять до інституції. Вони вірять 
йому і дуже слабко упоминаються за те людське м’ясо, котрим він шафує 
так безжалісно в інтересах інституції.

Автор сам не пожалував труду, щоб показати, наскільки се м’ясо мало-
цінне. Се ми вже й бачили. Він не спинивсь над причинами, чому воно 
подається на сім ринку в такій масі і по такій дешевій ціні. Оплата праці 
в банку незвичайно низька: ми бачили, як практиканти працюють в нім трохи 
не цілий день за місячну плату в 50 корон, 20 карбованців, а старші, жонаті 
урядники мусять вдоволятися “50 левами” (100 коронами). І не вважачи 
на се, банк ніколи не має недостачі в кандидатах, вони пхаються без кінця 
і готові збивати й без того неймовірно малу платню. “Вони пересипалися 
десятками і сотнями, як через заїжджий дім, переходили, як тінь. Нині тут 
пріє при столику збідований, кривий пролетар, який в своїй просьбі написав, 
що за 15 левів буде днями і ночами сидіти в “Народній силі”, там з кута 
з-поза актів, з коша на папір вилазить і дивиться на тебе інший джус, — 
що се таке, відки взявся? Хто його знає! А там горі драбиною драпається 
якась інша бородата постать. Лізе кочкадан нездарно до актів, паде з дра-
биною, з сусідніх відділів збігаються на гриміт, кочкадан закриває рукавом 
розбитий ніс, бере капелюх і стільки ти й видів його у своїм житті на білім 
світі. А завтра тут і там застаєш свіжого білого мурина. Одні марнували 
тут молоді літа і добу студій та відпадали мертві, або живими неужиточними 
зробками, інші ниділи і зводилися до своєї черги, а коли могли вже мати 

летар — з більшим чи меншим даруванням — старався в тісний час, задля 
хліба, дістатися до “Народної сили”. Один — на обмежений час, інший, 
що не мав нічо ліпшого в світі до діла, надіявся, що в патріотичній інститу-
ції здійсняться його задушевні мрії. Поволі серед капіталістичного устрою 
обставини зложилися так, що тимчасовий побут протягнувся на літа, а чимраз 
більші довги — не пустили з патріотичного гніздечка. Ті, що мали поміч 
з дому, легковажили справу, а ті, що не мали ніякої, дороблялися висиджу-
ванням по ночах і тим чином вишрібували оціночну міру праці до неможливих 
границь, а в разі потреби не перебирали в способах і доносами вилазили 
по хребтах товаришів наверх. Ви студіювали лише свої вусики і чуприни 
в зеркальцях, а життя і будучину лишили безжурно в руках Шуліковського, 
отже він заопікувався вами так, як йому було треба. Ви дбали тоді тільки 
про кар’єру в патріотичній інституції, гарну краватку, дівчину і бавилися 
в циліндрових паничів. Тим часом краваток, дівчат ні циліндрів чорт не вхо-
пив, лише Шуліковський взяв вас за чуб, стоптав ваші молоді літа, зжер 
ваші найкращі сили, вашу свободу і волю і кождого гарного ранку може 
відложити вас, як зайву річ.

Мало хто з вас відчував потребу організації, єднання у культурні гуртки, 
а коли серед вас самих не було вищих духових потреб, ні організації, ні кли-
чів, то ваша управа ще журилася тим, аж врешті затратила цілком почуття 
національного обов’язку супроти вас і зачала уважати персонал лише за най-
митів, збиранину, збіговище. Правду моїх заміток стверджує та обставина, 
що коли в своїм часі Шуліковський назвав вас ще досаднішим словом — 
“зволоч з низькими інстинктами”, — у вас не спалахнуло почуття честі, між 
вами на півтора сотні людей не знайшовся ні один, щоби в перебігу кількох 
хвиль стер обіду вістрям меча, випалив пекельним каменем! Чому? Тому, 
що ви самі прийшли тут без духу, без ідеї, самі витворили ті відносини, самі 
дали в руки Шуліковського і цілої дирекції оружжя на себе, а тепер хочете 
вибити те оружжя? Трохи запізно»...

V
Автор ніде не підходить безпосередньо до питання, чому сей націо-

нальний банк, що рекламує себе народною твердинею, і справді тішиться 
симпатіями, просто таки пієтизмом громадянства, в дійсності перемінився 
в класичний центр визиску людської праці. Ся інституція, котру якийсь 
старець з провінції, привівши внучку, поучає: “Видиш, пам’ятай! Тут наш 
банк, наша сила! Тут самі свої! Як умру, то аби знала, де маєш іти!”— стає 
“гарбарнею пролетарських шкір”, кажучи агітаційним галицьким терміном, 
для дітей сього самого народу!

Злим духом сієї народної інституції, трохи не початком і джерелом всього 
лиха автор виставляє її технічного директора. Але відносини до нього якісь 
двоїсті. То автор підчеркує його хоробливу нервозність, і ті газетні статті, 
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які він цитує, б’ють на се, що на чолі інституції стоїть людина, якій місце 
не в банку, а в домі для божевільних. Представляє його місцями якимсь 
садистом, що грається своїми підвладними, тішиться їх стражданнями, 
і вдвох з Любаскою “сміються, як чорти”, коли їм вдається загнати людей 
в безвихідний кут своїми безчесними способами. Але разом з тим сей 
директор Шуліковський людина ідеї. Коли се маніяк, то маніяк обов’язку. 
Він дійсно сотворив сей банк своєю невсипущою працею і надзвичайними 
адміністраційними здібностями. Автор оповідає чуда про його незрівнянну 
пам’ять, яка дає йому змогу пам’ятати літами найдрібніші подробиці з діло-
водства банку; підносить його надприродну роботящість і скрупулятність, 
з котрою він провірює найменший папірець, що виходить з банку; його 
пильність і запобігливість, з якою він слідить за роботою півтора сотки 
своїх підвладних, розділюючи їх і хвилево переносячи з відділу до відділу, 
щоб не було десь залеглостей. При тім не показує якихось спеціональ-
них егоїстичних мотивів в його діяльності, або надмірних амбіцій. І хоч 
один з розгніваних урядників прозиває його “льомброзівським типом”*, 
та ся характеристика менше всього витікає з зібраного автором матеріалу. 
Скорше — се фанатик ідеї, який безоглядно здійснює її, не спиняючись 
ні перед якими способами, ні перед якими стражданнями, чужими чи своїми. 
В тім, очевидно, причина тої моральної підтримки, яку дає йому громадян-
ство, його ширші круги, і ті, що ближче стоять до інституції. Вони вірять 
йому і дуже слабко упоминаються за те людське м’ясо, котрим він шафує 
так безжалісно в інтересах інституції.

Автор сам не пожалував труду, щоб показати, наскільки се м’ясо мало-
цінне. Се ми вже й бачили. Він не спинивсь над причинами, чому воно 
подається на сім ринку в такій масі і по такій дешевій ціні. Оплата праці 
в банку незвичайно низька: ми бачили, як практиканти працюють в нім трохи 
не цілий день за місячну плату в 50 корон, 20 карбованців, а старші, жонаті 
урядники мусять вдоволятися “50 левами” (100 коронами). І не вважачи 
на се, банк ніколи не має недостачі в кандидатах, вони пхаються без кінця 
і готові збивати й без того неймовірно малу платню. “Вони пересипалися 
десятками і сотнями, як через заїжджий дім, переходили, як тінь. Нині тут 
пріє при столику збідований, кривий пролетар, який в своїй просьбі написав, 
що за 15 левів буде днями і ночами сидіти в “Народній силі”, там з кута 
з-поза актів, з коша на папір вилазить і дивиться на тебе інший джус, — 
що се таке, відки взявся? Хто його знає! А там горі драбиною драпається 
якась інша бородата постать. Лізе кочкадан нездарно до актів, паде з дра-
биною, з сусідніх відділів збігаються на гриміт, кочкадан закриває рукавом 
розбитий ніс, бере капелюх і стільки ти й видів його у своїм житті на білім 
світі. А завтра тут і там застаєш свіжого білого мурина. Одні марнували 
тут молоді літа і добу студій та відпадали мертві, або живими неужиточними 
зробками, інші ниділи і зводилися до своєї черги, а коли могли вже мати 
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і державна служба була сливе єдиною дорогою, єдиним пристановищем для 
українського інтелігента чи півінтелігента Галичини.

Одначе сю дорогу утруднювала польська бюрократична система, яка 
давала протекцію полякам, держала в чорнім тілі русинів, затримувала їх при 
авансах (підвищеннях), не допускала до посад впливових, або ставила такі 
політичні вимоги, які рівнялися з ренегатством. Тому, коли стали появлятись 
свої плáтні фінансово-економічні інституції (бо в давніших, гуманітарних 
працювали безплатно, “з патріотизму”), сюди посунули маси “чающих”. 
Одні шукали „народної атмосфери”, свобідної від польського панування, 
що затроювала їм життя в установах державних, автономних і т. інш., інші 
сподівались, що тут буде їм тихе прибіжище за всі прикрості і нагінки, які 
їм прийшлось потерпіти від польських верховодів, — нагорода за національні 
заслуги і національні кривди. Се було улюблене націоналістами гасло: “свій 
до свого”, тільки обернене навиворіт.

Інституціям треба було виробляти перед своїми й чужими репутацію 
діловитості, справності, солідності, щоб побороти агітацію ворожої сторони; 
треба було перебороти недовір’я своїх, щоб притягти до себе поручення 
і капітали, ложені в інституції чужі, і для того вигоняти порядні дивіденди, 
проценти на вкладки, а заразом давати щось на патріотичні цілі, оправду-
ючи своє існування. Отже разом з тим сі інституції бачили себе в облозі 
від хмари кандидатів, котрі шукали в них “добре заслуженого спочинку” 
по працях, понесених на іншім полі, легших і зносніших умов роботи, для 
того, щоб можна було разом з тим віддаватись науковим студіям, літературній 
роботі. Приймалось, що національна інституція, хоч би й фінансова, повинна 
рахуватися з сим усім — і з потребою вироблення можливо більших кадрів 
інтелігенції, і з сотворенням кращих умов праці для культурних робітників, 
взагалі повинна давати те, чого не давали українцям інституції польські.

І от в галереї, змальованій Яцковим, ми бачимо між фінансовими урядни-
ками і старого письменника, інваліда, який тільки кашляє цілими днями, поки 
нарешті той сам немилосердний Шуліковський не пішле його на відпустку, 
і молодих письменників і поетів, що носять в грудях вічний жаль на грома-
дянство, яке держить їх за канцелярійною роботою, що забиває в них всяку 
творчу силу. На писарські посади приймаються студенти університету, “щоб 
молодим людям, синам незасібних родичів дати поміч на час їх студій, щоб 
не марнували літ по провінціональних урядах чи канцеляріях, лише могли 
користати з викладів і здавати іспити”1, як пояснює той же Шуліковський. 

1 В Галичині студенти-правники (найчисленніша категорія студентів), котрі не мають 
від батьків грошей на прожиток і не можуть дістати зарібку в університетськім місці, 
звичайно мають посади на провінції, вчаться з “скриптів” і тільки на екзамени приїздять 
до університету; в таких обставинах університетські “студії” розтягуються на довгі літа, 
або й зовсім не доходять до свого кінця — диплома.

які жадання, начальство відкидало їх з нічим і на місце одного брало сві-
жих двох-трьох за ту саму плату, а ті, що хитрили і кривили душею, лізли 
на хребтах одних і других вгору”.

Се виглядає відразу, розуміється, на дуже хибну тактику — орудувати 
можливо дешевшою некваліфікованою працею, ніж виробляти фахівців, 
дорожчих, але й продуктивніших в своїй роботі. Але коли пригадаємо собі, 
як автор змалював технічного провідника банку як фанатика його інтересів, 
що не має іншої мети, як тільки щоб “інституція розвивалася”, то се насуває 
підозріння, що, може, в відносинах сих “білих муринів” до інституції лежало 
щось таке, що штовхало сього — як його описує автор — дуже дбалого 
і оборотного адміністратора в сей бік. Не сам тільки несвідомий деспотизм 
чи садизм, а й якісь об’єктивні обставини.

VI
Автор устами одного з своїх героїв нарікає на те, що до того банку і вза-

галі до народних інституцій тиснуться люди, які могли б працювати деінде, 
а тут витворюють непожадану конкуренцію. “В інші фінансові інституції 
напихаються на чільні місця люди з студіями і патентами, які в кожній хвилі 
можуть дістати державну службу, або осісти на самостійнім становищі, але 
їм тут ліпше. Буває часто, що студії й патенти тих людей не мають нічого 
спільного з фінансово-економічним знанням, ні діловодством, буває також, 
що на директорів ідуть емерити1, професори зоології й ботаніки, є одна 
інституція, що має більше директорів, ніж робітничого персоналу, але для 
фахових людей і для тих, що деінде не можуть рушитися, умовини в своїй 
інституції дуже обмежені й тяжкі. Через шовіністичну язву не можуть вони 
дістати місця між чужими, а свої знають се і добивають їх в наших сутичках”.

В країні без промислу і торгівлі, без економічного руху, засудженій 
на ролю хліборобської колонії для промислових провінцій, інтелігенція 
привикла триматись скарбової клямки, шукати “малої, але певної пенсії” 
в державних чи взагалі публічних інституціях, ніж доходити самостійного 
становища і відповідного прожиточного доходу власним риском і ініціа-
тивою. Покоління виростали в переконанні, що заморювати себе і свою 
сім’ю в найкращім, молодім віку на жебрацьких пенсіях чи “ад’ютах”2, 
в надії, що п’ятнадцять-двадцять літ такого голодування принесуть потім 
таки якусь можливу платню та емеритуру на старість. До підвищення 
(регуляції) платні, що мала місце при кінці 1890-х рр., трудно навіть собі 
уявити, які нужденні гроші одержували урядники на державній службі, 
і як довго їм приходилось сидіти на безплатній або півплатній практиці, поки 
приходила навіть та нужденна платня. Тим не менше туди пхалося все живе, 

1 Вислужені пенсіонери.
2 “Підмогах” для практикантів.
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і державна служба була сливе єдиною дорогою, єдиним пристановищем для 
українського інтелігента чи півінтелігента Галичини.

Одначе сю дорогу утруднювала польська бюрократична система, яка 
давала протекцію полякам, держала в чорнім тілі русинів, затримувала їх при 
авансах (підвищеннях), не допускала до посад впливових, або ставила такі 
політичні вимоги, які рівнялися з ренегатством. Тому, коли стали появлятись 
свої плáтні фінансово-економічні інституції (бо в давніших, гуманітарних 
працювали безплатно, “з патріотизму”), сюди посунули маси “чающих”. 
Одні шукали „народної атмосфери”, свобідної від польського панування, 
що затроювала їм життя в установах державних, автономних і т. інш., інші 
сподівались, що тут буде їм тихе прибіжище за всі прикрості і нагінки, які 
їм прийшлось потерпіти від польських верховодів, — нагорода за національні 
заслуги і національні кривди. Се було улюблене націоналістами гасло: “свій 
до свого”, тільки обернене навиворіт.

Інституціям треба було виробляти перед своїми й чужими репутацію 
діловитості, справності, солідності, щоб побороти агітацію ворожої сторони; 
треба було перебороти недовір’я своїх, щоб притягти до себе поручення 
і капітали, ложені в інституції чужі, і для того вигоняти порядні дивіденди, 
проценти на вкладки, а заразом давати щось на патріотичні цілі, оправду-
ючи своє існування. Отже разом з тим сі інституції бачили себе в облозі 
від хмари кандидатів, котрі шукали в них “добре заслуженого спочинку” 
по працях, понесених на іншім полі, легших і зносніших умов роботи, для 
того, щоб можна було разом з тим віддаватись науковим студіям, літературній 
роботі. Приймалось, що національна інституція, хоч би й фінансова, повинна 
рахуватися з сим усім — і з потребою вироблення можливо більших кадрів 
інтелігенції, і з сотворенням кращих умов праці для культурних робітників, 
взагалі повинна давати те, чого не давали українцям інституції польські.

І от в галереї, змальованій Яцковим, ми бачимо між фінансовими урядни-
ками і старого письменника, інваліда, який тільки кашляє цілими днями, поки 
нарешті той сам немилосердний Шуліковський не пішле його на відпустку, 
і молодих письменників і поетів, що носять в грудях вічний жаль на грома-
дянство, яке держить їх за канцелярійною роботою, що забиває в них всяку 
творчу силу. На писарські посади приймаються студенти університету, “щоб 
молодим людям, синам незасібних родичів дати поміч на час їх студій, щоб 
не марнували літ по провінціональних урядах чи канцеляріях, лише могли 
користати з викладів і здавати іспити”1, як пояснює той же Шуліковський. 

1 В Галичині студенти-правники (найчисленніша категорія студентів), котрі не мають 
від батьків грошей на прожиток і не можуть дістати зарібку в університетськім місці, 
звичайно мають посади на провінції, вчаться з “скриптів” і тільки на екзамени приїздять 
до університету; в таких обставинах університетські “студії” розтягуються на довгі літа, 
або й зовсім не доходять до свого кінця — диплома.
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1 Вислужені пенсіонери.
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добро, а я покажу вам тисячі таких, що коли ви будете мати до них слушні 
жадання, вони вмиють руки і відішлють вас до комітетів і засідань, тому 
що самі не годні зробити для вас нічого доброго, але на засіданнях і комітетах 
бомкнуть на вас одно-два слівця і з-поза чужих плечей утоплять вашу справу 
і вас. Не викорінився ще з-поміж нас дух рабського племені, зависть, нахабне 
самолюб’я, з нею манія великості, вовчі щоки, горошковаті шиї, гранчасті 
лікті, непарені люшні, вербові кілки, всяке лико, мотузи й одчайдушність 
козака Нетяги. Пригляньтеся ближче всяким Шуліковським, се типові 
гайдуки та економи, лише перебрані і з докторатами та всякими титулами». 

Але сьому лиху, що точить суспільний організм, автор не вміє нічого 
противставити. Ті позитивні перспективи, які він малює в своїм мікрокосмі, 
на поліпшення тутешніх відносин, виглядають незвичайно анемічно й сіро.

“Касино1 розвивалося живо, гарно і стало серцем персоналу. Одні това-
риші заходилися коло хору, другі працювали в оркестрі, інші в відчитовім 
та викладовім кружку. Молоді люди будилися з занепаду і сірої буденщини, 
між ними починали виринати даровиті, пильні одиниці, і ті посвячували 
вільний час для добра загалу. В тісніших, товариських зносинах витвори-
лася громадянська ідея і рятувала меншого брата, що досі ходив блудом2 
і пропадав марно. В здоровім дусі єдності життя стало відрадніше, бюрова 
праця легша”.

Хор, відчити — яке се старе, елементарне, пережите, і як се страшно, 
що життя не висунуло досі нічого реальнішого, ближчого до цілі, при всім 
очевиднім бажанні автора противставити щось впливові тих розкладових 
сил, про котрі говорить!

Героями свого роману він вибирає натури пасивні, рефлективні, позбавлені 
відпорності активної сили. Один з них стріляється при кінці першої частини, 
другий божеволіє при кінці другої; третій — письменник, поет, проходить 
меланхолійним обсерватором всього страждання і кривди, що діється круг 
нього. Наоколо постаті ріжних зломаних людей, включно до таланови-
того ученого Малицького, що вступивши до дирекції, не може опертися 
моральній пресії Шуліковського і К°, дає сісти собі на голову й відіграє 
зовсім не почесну ролю в нагінці на урядників. І сей образ моральної руїни 
вставляється в ширші рамці бруду, виродження й безвихідних людських 
страждань цілого міста-паразита, без промислу, без енергійного духового 
руху, без просвітку кращої будучності пред собою: 

“Була хмарна, душна ніч. З партеру долітало хропіння, якби тягав 
воловодом по возових дробинах. Немирич глядів в челюсті отворених 
вікон, що дивилися на вулицю. За одним замер скоботливий жіночий хихот, 
за другим грюкнув стріл, аж лилик завертівся нагло в воздусі, за далекою 

1 Клуб.
2 Навмання.

Нарешті ми чули тільки що про вислужених ботаніків і зоологів, котрі теж 
ідуть сюди, щоб приробити дещо до нужденної емеритури.

Розуміється, вся ся публіка малопродуктивна із становища фахового 
й не піднесе високо рівень видатності праці. Вона обнижає висоту зарібку 
своєю конкуренцією, і „оціночну міру праці” своїм відношенням до інсти-
туції, котра в їх очах являється наполовину фінансовою, наполовину наці-
онально-добродійною. Приклад польських інституцій, де таке трактування 
інституцій поширене незвичайно, підтримує подібне відношення серед україн-
ського громадянства. Але результати, до котрих приводило таке трактування 
у поляків, — фінансові крахи, хронічне латання податковими фондами, 
мусило викликати жах у людей, що цінили ділову репутацію своїх інституцій 
і хотіли, щоб вони оправдували себе з фінансового боку: могли оплачувати 
грошові вклади, а не простягати до громадянства жебрущої руки. І от з сього 
становища тактика такого фанатика інтересів інституції, як Шуліковський, 
стає в значній мірі зрозумілою. Він вносить до неї багато зайвої нервовості, 
він не вміє її вбрати в м’якші, гуманніші, людяніші форми. Але його бажання 
чимсь відбити, винагородити малу робочу продуктивність інституції само 
по собі зрозуміле. Він добирає фальшивих способів, очевидно. Він збирає 
собі помічників невідповідних. Але обставини самі по собі аномальні. І коли 
рідне національне гніздо перетворюється в немилосердну катівню свого 
ж робучого пролетаріату, в сім винні не тільки сі негідні, бездушні люди, які 
держать в своїх руках його долю, але й сі ненормальні обставини, витворені 
національними, економічними й культурними відносинами краю.

VII
На сі відносини, на українське життя взагалі автор дивиться дуже 

скептично. Се маленьке пекло, змальоване ним в банку “Народна сила”, 
для нього мікрокосм, який відбиває в собі відносини цілого громадянства. 
Принаймні такі вислови вкладає він в уста своїм ораторам, не збиваючи 
їх нічим, полишаючи при останнім слові: 

«Червак незгоди і нетерпимості. Коли б не той червак, наша вітчизна 
довго була б могуча, самостійна, з нею числилися би всі народи. І хоч би ми 
назбирали мільйони матеріальних і моральних засобів, то з того буде нам 
пожиток лише до часу, а потім колись чорного дня ворог легко загарбає все 
в свої лабети. Коли б між ними найшовся чоловік, що від нього залежала 
б самостійність вітчини, та будьте певні, що найшлося б зараз ще більше 
таких, в яких дусі є отся засада: “Нехай пропаде справа, нехай пропаде 
самостійність вітчини, тільки щоб не він се зробив, лише ми”.

Перейдіть вздовж і впоперек цілу Україну і покажіть мені хоч одну 
партію, один гурт, хоч один одинокий комітет в найкультурнішім осередку, 
зложений лише з трьох людей, між якими нема нетерпимості, потайних 
сплетень, ворогувань! Покажіть мені багато таких, що безкористовно роблять 
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добро, а я покажу вам тисячі таких, що коли ви будете мати до них слушні 
жадання, вони вмиють руки і відішлють вас до комітетів і засідань, тому 
що самі не годні зробити для вас нічого доброго, але на засіданнях і комітетах 
бомкнуть на вас одно-два слівця і з-поза чужих плечей утоплять вашу справу 
і вас. Не викорінився ще з-поміж нас дух рабського племені, зависть, нахабне 
самолюб’я, з нею манія великості, вовчі щоки, горошковаті шиї, гранчасті 
лікті, непарені люшні, вербові кілки, всяке лико, мотузи й одчайдушність 
козака Нетяги. Пригляньтеся ближче всяким Шуліковським, се типові 
гайдуки та економи, лише перебрані і з докторатами та всякими титулами». 

Але сьому лиху, що точить суспільний організм, автор не вміє нічого 
противставити. Ті позитивні перспективи, які він малює в своїм мікрокосмі, 
на поліпшення тутешніх відносин, виглядають незвичайно анемічно й сіро.

“Касино1 розвивалося живо, гарно і стало серцем персоналу. Одні това-
риші заходилися коло хору, другі працювали в оркестрі, інші в відчитовім 
та викладовім кружку. Молоді люди будилися з занепаду і сірої буденщини, 
між ними починали виринати даровиті, пильні одиниці, і ті посвячували 
вільний час для добра загалу. В тісніших, товариських зносинах витвори-
лася громадянська ідея і рятувала меншого брата, що досі ходив блудом2 
і пропадав марно. В здоровім дусі єдності життя стало відрадніше, бюрова 
праця легша”.

Хор, відчити — яке се старе, елементарне, пережите, і як се страшно, 
що життя не висунуло досі нічого реальнішого, ближчого до цілі, при всім 
очевиднім бажанні автора противставити щось впливові тих розкладових 
сил, про котрі говорить!

Героями свого роману він вибирає натури пасивні, рефлективні, позбавлені 
відпорності активної сили. Один з них стріляється при кінці першої частини, 
другий божеволіє при кінці другої; третій — письменник, поет, проходить 
меланхолійним обсерватором всього страждання і кривди, що діється круг 
нього. Наоколо постаті ріжних зломаних людей, включно до таланови-
того ученого Малицького, що вступивши до дирекції, не може опертися 
моральній пресії Шуліковського і К°, дає сісти собі на голову й відіграє 
зовсім не почесну ролю в нагінці на урядників. І сей образ моральної руїни 
вставляється в ширші рамці бруду, виродження й безвихідних людських 
страждань цілого міста-паразита, без промислу, без енергійного духового 
руху, без просвітку кращої будучності пред собою: 

“Була хмарна, душна ніч. З партеру долітало хропіння, якби тягав 
воловодом по возових дробинах. Немирич глядів в челюсті отворених 
вікон, що дивилися на вулицю. За одним замер скоботливий жіночий хихот, 
за другим грюкнув стріл, аж лилик завертівся нагло в воздусі, за далекою 

1 Клуб.
2 Навмання.

Нарешті ми чули тільки що про вислужених ботаніків і зоологів, котрі теж 
ідуть сюди, щоб приробити дещо до нужденної емеритури.

Розуміється, вся ся публіка малопродуктивна із становища фахового 
й не піднесе високо рівень видатності праці. Вона обнижає висоту зарібку 
своєю конкуренцією, і „оціночну міру праці” своїм відношенням до інсти-
туції, котра в їх очах являється наполовину фінансовою, наполовину наці-
онально-добродійною. Приклад польських інституцій, де таке трактування 
інституцій поширене незвичайно, підтримує подібне відношення серед україн-
ського громадянства. Але результати, до котрих приводило таке трактування 
у поляків, — фінансові крахи, хронічне латання податковими фондами, 
мусило викликати жах у людей, що цінили ділову репутацію своїх інституцій 
і хотіли, щоб вони оправдували себе з фінансового боку: могли оплачувати 
грошові вклади, а не простягати до громадянства жебрущої руки. І от з сього 
становища тактика такого фанатика інтересів інституції, як Шуліковський, 
стає в значній мірі зрозумілою. Він вносить до неї багато зайвої нервовості, 
він не вміє її вбрати в м’якші, гуманніші, людяніші форми. Але його бажання 
чимсь відбити, винагородити малу робочу продуктивність інституції само 
по собі зрозуміле. Він добирає фальшивих способів, очевидно. Він збирає 
собі помічників невідповідних. Але обставини самі по собі аномальні. І коли 
рідне національне гніздо перетворюється в немилосердну катівню свого 
ж робучого пролетаріату, в сім винні не тільки сі негідні, бездушні люди, які 
держать в своїх руках його долю, але й сі ненормальні обставини, витворені 
національними, економічними й культурними відносинами краю.

VII
На сі відносини, на українське життя взагалі автор дивиться дуже 

скептично. Се маленьке пекло, змальоване ним в банку “Народна сила”, 
для нього мікрокосм, який відбиває в собі відносини цілого громадянства. 
Принаймні такі вислови вкладає він в уста своїм ораторам, не збиваючи 
їх нічим, полишаючи при останнім слові: 

«Червак незгоди і нетерпимості. Коли б не той червак, наша вітчизна 
довго була б могуча, самостійна, з нею числилися би всі народи. І хоч би ми 
назбирали мільйони матеріальних і моральних засобів, то з того буде нам 
пожиток лише до часу, а потім колись чорного дня ворог легко загарбає все 
в свої лабети. Коли б між ними найшовся чоловік, що від нього залежала 
б самостійність вітчини, та будьте певні, що найшлося б зараз ще більше 
таких, в яких дусі є отся засада: “Нехай пропаде справа, нехай пропаде 
самостійність вітчини, тільки щоб не він се зробив, лише ми”.

Перейдіть вздовж і впоперек цілу Україну і покажіть мені хоч одну 
партію, один гурт, хоч один одинокий комітет в найкультурнішім осередку, 
зложений лише з трьох людей, між якими нема нетерпимості, потайних 
сплетень, ворогувань! Покажіть мені багато таких, що безкористовно роблять 
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УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА, ЇЇ НАЗВА, 
РОЗВІЙ, ПЕРІОДИ

Українська література дуже маловідома в європейських кругах. Тільки 
важніші твори найстаршого — київського періоду, котрий зачисляють 
до своєї літератури також і росіяни як її початок, — завдяки сьому мали 
шанси бути відомими більше — принаймні в тих кругах, в яких інтересу-
вались історією російської літератури. З новішої української літератури 
робились спроби ознайомлення європейської публіки з творами найбільшого 
з українських поетів, Т.Шевченка*, перекладами на ріжні мови. З інших 
же українських письменників тільки більш або менш припадково то в тій, 
то в іншій з європейських літератур з’являлись переклади то того, то іншого 
твору. Сумніваємось, чи навіть спеціалісти мають докладніше поняття про 
українське письменство, тому що огляди української літератури, які появ-
лялись в європейських мовах, почасти були дуже неповні, або не знайшли 
поширення — як короткий огляд, недавно виданий Михайлом Тишкевичем1. 
Тим часом з політичних кругів, особливо російських і польських, весь час 
ішли інсинуації, які представляли український рух взагалі, а українську 
літературу зокрема, результатами політичної інтриги, і з сих калюмній — 
по звісному афоризму — завсіди зіставалося стільки, щоб заглушити і той 
слабий інтерес, який могло розбудити в європейських кругах українське 
життя.

Українська інтелігенція, захоплена боротьбою за національне існування 
свого народу проти російського централізму і претензій польської аристо-
кратії, мало робила для того, щоб розвівати сі упередження європейської 
публіки. Вона була переконана, що раніше чи пізніше національні домагання 
многочисленного народу, котрому вона служила, мусять перебороти всі 
перепони і самим фактом знищити калюмнії, які представляли україн-
ський політичний і літературний рух інвенцією німецьких, австрійських 
чи польських політиків (відповідно ріжними варіаціями сих інсинуацій, 
які менше всього були в згоді між собою).

Здається, що сей момент дійсно наступає. Здається, що безоглядна 
боротьба українського народу за своє право національного самоозначення 
вже переконала людей, не занадто упереджених, в реальності національних 
українських домагань. Що воля самого народу є первопричиною сього 
руху — політичного і інтелектуального, — а не якісь політичні химери. 
З тим і українська література дістає шанси заінтересувати непреокупованого 
європейця. Як вираз життя і аспірацій многолюдного, майже 40-мільйон-
ного народу — другого по числу між слов’янами, має вона всяку підставу 

1 M.Tyszkiewicz. La littérature ukrainienne. — Berne, 1919.

стіною зойкала породілля і приводила нове життя, нову долю, нові терпіння, 
а ген скрипка чортівським staccato-м виводила варіацію Паганіні. Немирич 
звернув увагу на один потайний звук. Отсе муром, стінами, як телефонічним 
проводом доходив з далекої пивниці легкий стук клевчика і від часу до часу 
чути було дзенькіт металевого кружочка. На огороді завив пес, коти дерлися, 
як душені діти, далекою вулицею трубів самохід, якби зачинав похорон-
ний марш Шопена. З заведення нервозних недуг втік хорий, блукав голий 
по заулку і плакав ревно”.

Образки міського бруду, нужди й страждання, коротші й довгі, більш 
або менш влучні, перетикають раз у раз оповідання. З цілої повісті віє 
глибока меланхолія пережитого, загубленого в старих формах життя. Яку 
розв’язку йому дасть, які перспективи покаже великий світовий перелом? 
Чи внесе він енергію, розбудить конструктивні здібності, соціальні інстинкти, 
котрих недостачу так відчув автор в своїй суспільності в минулім, перед 
війною і революцією? Що дали галицькому громадянству сі великі моменти, 
наскільки вони змінили його фізіономію?

Покаже Будучина.
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УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА, ЇЇ НАЗВА, 
РОЗВІЙ, ПЕРІОДИ

Українська література дуже маловідома в європейських кругах. Тільки 
важніші твори найстаршого — київського періоду, котрий зачисляють 
до своєї літератури також і росіяни як її початок, — завдяки сьому мали 
шанси бути відомими більше — принаймні в тих кругах, в яких інтересу-
вались історією російської літератури. З новішої української літератури 
робились спроби ознайомлення європейської публіки з творами найбільшого 
з українських поетів, Т.Шевченка*, перекладами на ріжні мови. З інших 
же українських письменників тільки більш або менш припадково то в тій, 
то в іншій з європейських літератур з’являлись переклади то того, то іншого 
твору. Сумніваємось, чи навіть спеціалісти мають докладніше поняття про 
українське письменство, тому що огляди української літератури, які появ-
лялись в європейських мовах, почасти були дуже неповні, або не знайшли 
поширення — як короткий огляд, недавно виданий Михайлом Тишкевичем1. 
Тим часом з політичних кругів, особливо російських і польських, весь час 
ішли інсинуації, які представляли український рух взагалі, а українську 
літературу зокрема, результатами політичної інтриги, і з сих калюмній — 
по звісному афоризму — завсіди зіставалося стільки, щоб заглушити і той 
слабий інтерес, який могло розбудити в європейських кругах українське 
життя.

Українська інтелігенція, захоплена боротьбою за національне існування 
свого народу проти російського централізму і претензій польської аристо-
кратії, мало робила для того, щоб розвівати сі упередження європейської 
публіки. Вона була переконана, що раніше чи пізніше національні домагання 
многочисленного народу, котрому вона служила, мусять перебороти всі 
перепони і самим фактом знищити калюмнії, які представляли україн-
ський політичний і літературний рух інвенцією німецьких, австрійських 
чи польських політиків (відповідно ріжними варіаціями сих інсинуацій, 
які менше всього були в згоді між собою).

Здається, що сей момент дійсно наступає. Здається, що безоглядна 
боротьба українського народу за своє право національного самоозначення 
вже переконала людей, не занадто упереджених, в реальності національних 
українських домагань. Що воля самого народу є первопричиною сього 
руху — політичного і інтелектуального, — а не якісь політичні химери. 
З тим і українська література дістає шанси заінтересувати непреокупованого 
європейця. Як вираз життя і аспірацій многолюдного, майже 40-мільйон-
ного народу — другого по числу між слов’янами, має вона всяку підставу 

1 M.Tyszkiewicz. La littérature ukrainienne. — Berne, 1919.

стіною зойкала породілля і приводила нове життя, нову долю, нові терпіння, 
а ген скрипка чортівським staccato-м виводила варіацію Паганіні. Немирич 
звернув увагу на один потайний звук. Отсе муром, стінами, як телефонічним 
проводом доходив з далекої пивниці легкий стук клевчика і від часу до часу 
чути було дзенькіт металевого кружочка. На огороді завив пес, коти дерлися, 
як душені діти, далекою вулицею трубів самохід, якби зачинав похорон-
ний марш Шопена. З заведення нервозних недуг втік хорий, блукав голий 
по заулку і плакав ревно”.

Образки міського бруду, нужди й страждання, коротші й довгі, більш 
або менш влучні, перетикають раз у раз оповідання. З цілої повісті віє 
глибока меланхолія пережитого, загубленого в старих формах життя. Яку 
розв’язку йому дасть, які перспективи покаже великий світовий перелом? 
Чи внесе він енергію, розбудить конструктивні здібності, соціальні інстинкти, 
котрих недостачу так відчув автор в своїй суспільності в минулім, перед 
війною і революцією? Що дали галицькому громадянству сі великі моменти, 
наскільки вони змінили його фізіономію?

Покаже Будучина.

212 СТАТТІ, ВИСТУПИ, ПЕРЕДМОВИ, ЗАМІТКИ Українська література, її назва, розвій, періоди 213



константинопольських інстанцій назву “Малої Росії”. Ся назва і пізніше 
вживалася в тих випадках, коли українські митрополити входили в зносини 
з митрополитами великоруськими. Але такі оказії не були часті, і назва 
ся була взагалі малорозповсюджена. Від ХІV в. великоруське життя все 
далі відходило від українського: всі інтереси тягнули Великоросію на пів-
ніч і схід, в систему старих володінь Татарської Орди, під властю котрої 
Москва зоставалась до кінця ХV в.* Навпаки, українські землі, зв’язані 
історичними подіями з Польщею, Литвою, Венгрією, Румунією, входили 
в усе тісніші зв’язки з західною культурою. Українське населення все живіше 
відчувало свої національні ріжниці від народу великоруського — політичні 
і культурні факти натомість підтримували відносини України з білорусами, 
які стояли в сфері тих же західних впливів. Сю окремішність українського 
життя відчували і великороси, які починають відрізняти українську людність, 
мову, письменство від свого, називаючи тодішнє українське “білоруським”. 
Але взагалі українці довго не мали конкретних потреб противставляти 
себе великоросам; навпаки, в своїх конфліктах з елементом католицьким, 
польсько-литовським, вони не раз підчеркували свою релігійну одність 
з великоросами, так само, як і з Молдовою, і в трудні моменти шукали 
опори в сих одновірних державах проти литовсько-польських претензій. 

Обставини змінились, коли Україна політично зв’язалась з Москвою 
в половині ХVІІ в.*, і на перший план висунулись відносини українсько-мос-
ковські. Українцям скоро прийшлось обстоювати і свою політичну автономію 
проти московського централізму, і свою духову, культурну, літературну само-
стійність від московської власті і цензури. Приходилось їм підчеркувати свої 
історичні і національні права, свою культурну і національну окремішність, 
і тому що великороси за сей час твердо присвоїли собі руське ім’я, прийшлось 
українцям шукати іншого імені, щоб противставити своє московському. 

Нашвидку для сього вжито того старого церковно-малоруського тер-
міну, який став потроху поширюватись і в українських інтелігентських 
кругах для означення своєї держави, церкви, культури, мови, і до певної 
міри ввійшов в ужиток, особливо в ХІХ в. Але в нарід він не пройшов, 
і недостаточність його як загальнонаціонального імені відчувалась і серед 
інтелігенції. Не тільки сього імені не прийняли західні українські землі, які 
не ввійшли в зв’язок з Москвою й далі трималися старого, противставляючи 
себе як нарід “руський” народові московському. Навіть українські провін-
ції, зв’язані з Російською державою, але не приналежні до Гетьманщини, 
що ввійшла в унію з Москвою в 1648 р., вважали ім’я “малоруси” не під-
хожим для себе, тому що воно стало терміном спеціально Гетьманщини — 
себто пізнішої губернії Чернігівської і Полтавської. Українські землі ті, 
що на схід від них — губ[ернія] Харківська і сусідні краї, тримались своєї 
назви “Україна Слобідська”, і землі на захід від Дніпра теж не вважали 
малоруського імені своїм.

до сього — і завдяки оригінальним прикметам сього життя, звичаїв, ідеології, 
і завдяки чисто літературним вартостям української творчості.

Український соціологічний інститут, покладаючи між своїми завданнями 
також і ознайомлення світової публіки з українською літературою, робить 
перший крок в сім напрямі, видаючи отсю невелику антологію української 
літератури до половини ХІХ в. — кінчаючи творчістю Шевченка та його 
сучасників, фундаторів модерної української літератури. Маючи на меті 
сею дорогою дати ширшу знайомість з українською літературою не стільки 
ученим спеціалістам, скільки людям взагалі заінтересованим українським 
життям, редакція не хотіла надавати сій збірці розмірів волюмінозних, 
оминала твори більш спеціального інтересу. Але, з другого боку, бажала 
дати поняття, по найбільш визначних пам’ятках, про розвиток української 
літератури на всім її продовженні, у всіх періодах її розвитку — тоді як ще 
носила вона назву літератури руської, потім малоруської — перш ніж при-
йняти рішучо свою модерну назву літератури української. 

В короткій історії України, випущеній У[країнським] с[оціологічним] 
і[нститутом] кілька місяців тому*, пояснено причини сих змін в українській 
термінології і сеї ріжниці в назвах, яка була і досі, не перестає бути каменем 
претикання для багатьох. Відсилаючи до сеї книги читача, який би хотів 
докладніше знати умови, в котрих переходили сі зміни, ми тут обмежимось 
зовсім коротким поясненням.

Руське ім’я зв’язане з старою Київською державою і служило для ближ-
чого означення полудневої групи східнослов’янських племен, від котрих ведуть 
свій початок сучасні українці. Воно задержалося без змін в тих українських 
територіях, де українська людність мала нагоду противставляти себе не своїм 
ближчим родичам з східного слов’янства, а народам, до нього не належним, 
як поляки, литовці, румуни, угри. Так в Галичині, на Буковині, в Закарпатті 
українська людність затримала до дуже недавнього і навіть нинішнього часу 
“руське” ім’я як своє національне, хоч не можна сказати, щоб у неї не було 
свідомості своєї окремішності від інших східнослов’янських народностей, 
у яких також задержалось руське ім’я, — сучасних великоросів і білорусів. 

З мотивів ієрархічних і династичних руське ім’я особливо тісно зв’я-
залось новішими часами з великоруською галуззю східного слов’янства. 
Хоча стара Московщина виросла з досить пізньої колонізації угро-фінських 
країв, але її митрополити вели своє преємство безпосередньо від київських 
митрополитів, а московські князі пильно підчеркували династичні права, які, 
на думку московських політиків, перейшли на них потім, як стара київська 
династія вигасла в Києві, Галичі й інших політичних центрах. Се правне 
преємство було признане за Москвою в візантійських кругах, і імпера-
тор і патріарх назву “митрополита Росії” прикладали до сих митрополи-
тів, що з Києва перенеслись до Московії, і за ними далі рахувався Київ, 
а митрополія, заснована після сього для Західної України, дістала від сих 
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константинопольських інстанцій назву “Малої Росії”. Ся назва і пізніше 
вживалася в тих випадках, коли українські митрополити входили в зносини 
з митрополитами великоруськими. Але такі оказії не були часті, і назва 
ся була взагалі малорозповсюджена. Від ХІV в. великоруське життя все 
далі відходило від українського: всі інтереси тягнули Великоросію на пів-
ніч і схід, в систему старих володінь Татарської Орди, під властю котрої 
Москва зоставалась до кінця ХV в.* Навпаки, українські землі, зв’язані 
історичними подіями з Польщею, Литвою, Венгрією, Румунією, входили 
в усе тісніші зв’язки з західною культурою. Українське населення все живіше 
відчувало свої національні ріжниці від народу великоруського — політичні 
і культурні факти натомість підтримували відносини України з білорусами, 
які стояли в сфері тих же західних впливів. Сю окремішність українського 
життя відчували і великороси, які починають відрізняти українську людність, 
мову, письменство від свого, називаючи тодішнє українське “білоруським”. 
Але взагалі українці довго не мали конкретних потреб противставляти 
себе великоросам; навпаки, в своїх конфліктах з елементом католицьким, 
польсько-литовським, вони не раз підчеркували свою релігійну одність 
з великоросами, так само, як і з Молдовою, і в трудні моменти шукали 
опори в сих одновірних державах проти литовсько-польських претензій. 

Обставини змінились, коли Україна політично зв’язалась з Москвою 
в половині ХVІІ в.*, і на перший план висунулись відносини українсько-мос-
ковські. Українцям скоро прийшлось обстоювати і свою політичну автономію 
проти московського централізму, і свою духову, культурну, літературну само-
стійність від московської власті і цензури. Приходилось їм підчеркувати свої 
історичні і національні права, свою культурну і національну окремішність, 
і тому що великороси за сей час твердо присвоїли собі руське ім’я, прийшлось 
українцям шукати іншого імені, щоб противставити своє московському. 

Нашвидку для сього вжито того старого церковно-малоруського тер-
міну, який став потроху поширюватись і в українських інтелігентських 
кругах для означення своєї держави, церкви, культури, мови, і до певної 
міри ввійшов в ужиток, особливо в ХІХ в. Але в нарід він не пройшов, 
і недостаточність його як загальнонаціонального імені відчувалась і серед 
інтелігенції. Не тільки сього імені не прийняли західні українські землі, які 
не ввійшли в зв’язок з Москвою й далі трималися старого, противставляючи 
себе як нарід “руський” народові московському. Навіть українські провін-
ції, зв’язані з Російською державою, але не приналежні до Гетьманщини, 
що ввійшла в унію з Москвою в 1648 р., вважали ім’я “малоруси” не під-
хожим для себе, тому що воно стало терміном спеціально Гетьманщини — 
себто пізнішої губернії Чернігівської і Полтавської. Українські землі ті, 
що на схід від них — губ[ернія] Харківська і сусідні краї, тримались своєї 
назви “Україна Слобідська”, і землі на захід від Дніпра теж не вважали 
малоруського імені своїм.

до сього — і завдяки оригінальним прикметам сього життя, звичаїв, ідеології, 
і завдяки чисто літературним вартостям української творчості.

Український соціологічний інститут, покладаючи між своїми завданнями 
також і ознайомлення світової публіки з українською літературою, робить 
перший крок в сім напрямі, видаючи отсю невелику антологію української 
літератури до половини ХІХ в. — кінчаючи творчістю Шевченка та його 
сучасників, фундаторів модерної української літератури. Маючи на меті 
сею дорогою дати ширшу знайомість з українською літературою не стільки 
ученим спеціалістам, скільки людям взагалі заінтересованим українським 
життям, редакція не хотіла надавати сій збірці розмірів волюмінозних, 
оминала твори більш спеціального інтересу. Але, з другого боку, бажала 
дати поняття, по найбільш визначних пам’ятках, про розвиток української 
літератури на всім її продовженні, у всіх періодах її розвитку — тоді як ще 
носила вона назву літератури руської, потім малоруської — перш ніж при-
йняти рішучо свою модерну назву літератури української. 

В короткій історії України, випущеній У[країнським] с[оціологічним] 
і[нститутом] кілька місяців тому*, пояснено причини сих змін в українській 
термінології і сеї ріжниці в назвах, яка була і досі, не перестає бути каменем 
претикання для багатьох. Відсилаючи до сеї книги читача, який би хотів 
докладніше знати умови, в котрих переходили сі зміни, ми тут обмежимось 
зовсім коротким поясненням.

Руське ім’я зв’язане з старою Київською державою і служило для ближ-
чого означення полудневої групи східнослов’янських племен, від котрих ведуть 
свій початок сучасні українці. Воно задержалося без змін в тих українських 
територіях, де українська людність мала нагоду противставляти себе не своїм 
ближчим родичам з східного слов’янства, а народам, до нього не належним, 
як поляки, литовці, румуни, угри. Так в Галичині, на Буковині, в Закарпатті 
українська людність затримала до дуже недавнього і навіть нинішнього часу 
“руське” ім’я як своє національне, хоч не можна сказати, щоб у неї не було 
свідомості своєї окремішності від інших східнослов’янських народностей, 
у яких також задержалось руське ім’я, — сучасних великоросів і білорусів. 
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залось новішими часами з великоруською галуззю східного слов’янства. 
Хоча стара Московщина виросла з досить пізньої колонізації угро-фінських 
країв, але її митрополити вели своє преємство безпосередньо від київських 
митрополитів, а московські князі пильно підчеркували династичні права, які, 
на думку московських політиків, перейшли на них потім, як стара київська 
династія вигасла в Києві, Галичі й інших політичних центрах. Се правне 
преємство було признане за Москвою в візантійських кругах, і імпера-
тор і патріарх назву “митрополита Росії” прикладали до сих митрополи-
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ближчих до правительствених центрів Вел[икого] кн[язівства] Литовського. 
В ХVІ в. українські письменники, навіть духовні, в інтересах популярності 
стараються свідомо, прикладом протестантських проповідників, можливо 
зблизитись до живої мови. Такі письменники, як Герасим Смотрицький 
або Іван Вишенський, пишуть сливе живою сучасною мовою інтелігентних 
українських верств.

Тим не менше, свідомість безпосереднього зв’язку, преємства з старою 
київською письменністю, київська традиція не переривається і не вигасає 
в усіх сих змінах українського культурного життя. Українські письменники 
сеї доби (ХІV–ХVІ в.), однаково, чи православні, чи уніати*, дивляться 
на себе як на наступників і продовжателів діла старих київських письменни-
ків — своїх учителів і законоположників. Стара Київська літопись в ріжних 
перерібках не перестає бути підставою всього пізнішого літописання. Легенди 
про київських святих, вибрані з київських писань ХІ–ХІІІ в., зістаються 
найпопулярнійшою книгою всіх сих століть, підпадаючи все новим редакціям 
і ампліфікаціям. Наведений (на стор. 20) уривок з київського меморандуму 
українських єпископів характеризує погляди тодішньої української інтелігенції 
на преємство старої Київської Русі в сучаснім козацтві, діла Володимира 
Великого і інших старих протекторів національної культури в діяльності 
сучасних патріотів. Те ж саме знайдемо в сучасних писаннях львівських 
борців за українське відродження: вони ставлять своїм завданням випра-
вити помилки старших поколінь, заповнити прогалини, які відкрились перед 
їх очима в новій релігійній боротьбі, піднести освіту, розвинути активність 
громадянства в культурній і національній сферах. Але все, що будується 
тепер, будується на старих фундаментах Київської доби. Се гасло першого 
українського відродження кінця ХVІ і початків ХVІІ в.

В сих часах Київ знову стає культурним і національним українським 
центром. Під опікою козацтва українського діячі церковного і культурного 
відродження почували тут себе безпечніше, ніж у Львові, що в ХVІ в. 
вже пережив свої економічні ресурси і все більше підпадав необмеженій 
самоволі польської реакції. Але, підпадаючи впливам козацтва, українське 
відродження все більше демократизується, секуляризується і в самій своїй 
зверхній формі — мові — наближається до народної стихії.

Після того, як Східна Україна ввійшла в унію з Москвою, конфесійні 
інтереси були забезпечені. Тим самим вони перестали бути підоймою куль-
турного та національного руху, релятивна вага їх зменшилась і на перший 
план виступали мотиви політичні. Велика боротьба українського народу під 
проводом козацтва проти Польщі та її шляхетського режиму стає центром 
нової літератури сеї доби, забезпечення політичних і соціальних прав, здо-
бутих сею боротьбою, оборона політичної, церковної і культурної автономії 
України від претензій московської бюрократії й духовенства — нервом 
життя. Правда, московська цензура, заведена з тим, як українська церква 

Тому далі шукалось єдиного імені для всієї національності, котрої духове 
життя не переставало себе маніфестувати, і окремішність і одноцільність 
її входила в свідомість усе ширших кругів. Як такий ширший термін в ХІХ в. 
попробувано ввести в уживання назву “южноруську”. Але перемога кінець 
кінцем зісталась за терміном “українським”, що здавна став локальною наз-
вою для східних українських земель, і став набирати загальнонаціонального 
характеру в міру того, як Східна Україна ставала політичним і культурним 
центром українського життя. Прийнята в такім загальнонаціональнім 
значінні великими майстрами ХІХ століття, особливо Шевченком, вона 
протягом другої половини сього століття поширилась на всю Україну і стала 
загальноприйнятою національною назвою.

Але коли національна термінологія, через указані обставини, була змінна 
і доволі невиразна, то духове і спеціально-літературне життя українського 
народу визначається одноцільністю, тривкістю і неперерваністю свого 
розвою доволі значною, навіть дуже значною, коли рахуватися з усіма 
несприятливими зовнішніми обставинами.

“Руська” література, яка розвивалась в історичному центрі українських 
племен — Києві, на спільній літературній мові, що виробилась в духовних 
огнищах — головніших монастирях і митрополітальній катедрі і в тісному 
зв’язку з церковною мовою, принесеною з Болгарії*, — ся література служила 
джерелом і взірцем для тої локальної роботи, тих поменших літератур, які 
потім наростали в головніших політичних і церковних центрах Східної Європи. 
В сих київських центрах збирались культурні сили не тільки ближчої околиці 
Києва, але і дальших країв Київської держави: спільна літературна праця 
і впливи спільної церковної мови нейтралізували діалектні особливості 
їх природних країв і давали ту середню спільну літературну київську мову. 
Розходячись з Києва по його провінціях на всякого роду церковні і політичні 
пости, члени київських літературних гуртків і вихованці київської школи 
розносили не тільки літературні київські пам’ятки, як взірці і приклади 
для наслідування, але і київські навики, і київську літературну мову по тих 
провінційних центрах, з-поміж котрих на українській території висуваються 
насамперед, з ослабленням Києва, Галич і Володимир-Волинський, а з ХІV в. 
виходить на перший план, відсуваючи їх, Львів як важний торговельний 
центр і осередок культурного життя Західної України.

Обставини життя в сих віках, ХІІІ–ХV, змінювались сильно. Мінявся 
темп, мінялась сама мова, вона все більше набирала місцевого колориту, 
закраски діалектів. На місце Києва не виступив ніякий новий спільний 
йому подібний центр, який би всьому надав одностайний характер. З тим, 
як упадали впливи православної церкви — після прилучення західних 
українських земель до Польщі, а центральних — до Литви*, — заникали 
в літературній мові елементи церковні, брала перевагу мова світська, кан-
целярійна, що формувалась під сильним впливом білоруських діалектів, 
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зверхній формі — мові — наближається до народної стихії.

Після того, як Східна Україна ввійшла в унію з Москвою, конфесійні 
інтереси були забезпечені. Тим самим вони перестали бути підоймою куль-
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план виступали мотиви політичні. Велика боротьба українського народу під 
проводом козацтва проти Польщі та її шляхетського режиму стає центром 
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целярійна, що формувалась під сильним впливом білоруських діалектів, 
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релігійна, література першого відродження, і се рішало про її успіх. Тим-
часом як значна частина освіченої верстви по старій звичці далі склонна 
була дивитись на неї, як на щось несерйозне, що не може йти в рахунок 
культурного життя, або маскувало свої симпатії до сеї нової літератури 
маскою жарту. Але вже в сім часі, ще перед новими словами західного 
романтизму, знаходились одверті “любителі малоросійського слова”, які 
не крилися з своїм пієтизмом до сих творів, високо ставили їх — нарівні 
з кращими європейськими творами, колекціонували їх, ділились ними, і при 
першій можливості стали публікувати. 

Пройшло два-три десятиліття, і сьому пієтизмові до народного слова 
і народних традицій, який став вироблятись на Україні з кінцем ХVІІІ в., дав 
підтримку, оправдання і санкцію культ народної поезії і національного життя, 
принесений на Україну як один з елементів західного романтизму. Часто 
він приходив через посередництво слов’янського відродження — заходів 
коло збирання і збереження пам’яток національної і спеціально-народної 
творчості у чехів, поляків, балканських слов’ян. На Україні [пов’язаний] 
з ним національний патріотизм і політична опозиція російському режимові. 
Саме тоді розвіялись останні надії на повернення політичної автономії 
України, жаль за політичними і національними правами, конфіскованими 
російським урядом, відчувався особливо живо, і під впливом його вищі 
українські верстви виявляли тенденцію зближення до народних мас, тяжко 
покривджених російським режимом, щоб знайти в них опору. Тяжке соціальне 
і економічне становище сих мас погіршувалось непроглядною культурною 
пітьмою, на котру засуджувала їх національна політика російська. Старі 
українські школи з народною мовою були покасовані, нові російські були 
народові неприступні. Просвітньої літератури, приступної для українських 
мас, не було — наслідком проскрипцій українського слова. Багата поетична 
література, яка жила в устах народу, була незвичайно цінна з становища 
морального виховання, але своїм багатством і глибиною чуття тим більше 
підчеркувала недостачу реального знання. Сотворення літератури популярної 
на народній мові було необхідне для подвигнення українських мас з еко-
номічного і соціального занепаду, виховання політичного і національного. 
Таким чином на сих пунктах починали сходитись гуманітарні стремління 
кращої частини українського громадянства з політичними традиціями Геть-
манщини і національним романтизмом, підігрітим західною романтикою. 
Заснування першого університету на Україні, в Харкові*, дало сим течіям 
огнище і центр, якого їм досі бракувало.

Стара alma mater1 України, Київська академія, давно вже пережила 
себе. Бажання українців зреформувати її на університет і, крім неї, засну-

1 Ці латинські слова у машинопису не вдруковано, у французькому тексті вони 
є. — Упор.

підпала власті патріарха московського (1685), наложила узду на друковане 
українське слово. Політичні ідеї, з огляду на московські репресії, ховаються 
до приватної кореспонденції, до рукописної літератури, набирають можливо 
здержливі форми вислову; але опозиційний тон життя ясний. Указ царя 
Петра 1720 р. з мотивів нібито релігійних — інтересів чистоти українського 
православія — заборонив зовсім українську мову в друкарськім уживанні 
і вигнав друкування українських книг: українським друкарням заборонено 
випускати нові книги, а старі передруковувати тільки в російському пере-
кладі. Спеціальна цензура була [зобов’язана] слідити, щоб у українських 
книгах “не було ніякої ріжниці (против великоруської мови) і окремого 
наріччя”, а чернігівську друкарню, яка не хотіла підлягати цензурі, рекві-
зовано і забрано до Москви. Сі драконські розпорядження нанесли тяжий 
удар українському літературному руху, всяка майже друкарська продукція 
зведена до мінімальних розмірів, на зверхкультурному українському життю 
надано російський вигляд. Але в останнім результаті все се тільки скріпило 
зазначений процес демократизації української літератури і наближення 
до народного життя як по змісту, так і по формі.

Вимирає теологічна українська література, вимирає книжна, наближена 
до народної, але не вповні народна мова, культивована в українських школах 
ХVІІ в., але зате шириться, кріпне, кристалізується недрукована література 
на чисто народній мові, що при кінці ХVІІІ в. заманіфестувала себе першою 
друкованою книгою — травестованою “Енеїдою” І.Котляревського*, вида-
ною в Петербурзі. Тутешні друкарні не були зв’язані цензурною забороною, 
яка тяжіла на українських друкарнях, і тим пояснюється, що перші книги 
на народній українській мові виходять поза Україною.

Сей важний факт — перехід від книжної мови, утвореної першим від-
родженням, до мови чисто народної, такої, яка жила в устах мас, ще раз 
скріпив гегемонію духову Східної України в українському житті. Він про-
йшов тихо й непомітно, без філологічних дебат і літературних маніфестів, 
які мали місце потім в такій масі в Західній Україні, коли прийшлось пере-
ходити до народної мови там. Спочатку простонародна мова вживалась, 
по рецепту схоластичної риторики, для комічного ефекту. До неї зверталась 
також лірика, щоб найбільш безпосередньо передати свої інтимні емоції, 
на взір народних ліричних творів. Але в результаті сього інтелігентські 
верстви Східної України при кінці ХVІІІ в. вже стояли перед фактом: поруч 
офіціальної зросійщеної школи, поруч російського діловодства, заведеного 
в усіх інстанціях України з скасуванням її автономії, і російської літератури, 
що продукувалась для українського вжитку, головним чином в Петербурзі, 
існувала вже доволі значна і ріжнорідна література, головно поетична, 
на чисто народній українській мові. 

Своїм змістом і формою вона була всім верствам українським безко-
нечно ближча, ніж офіціальна російська література і пережита, переважно 

218 СТАТТІ, ВИСТУПИ, ПЕРЕДМОВИ, ЗАМІТКИ Українська література, її назва,розвій, періоди 219



релігійна, література першого відродження, і се рішало про її успіх. Тим-
часом як значна частина освіченої верстви по старій звичці далі склонна 
була дивитись на неї, як на щось несерйозне, що не може йти в рахунок 
культурного життя, або маскувало свої симпатії до сеї нової літератури 
маскою жарту. Але вже в сім часі, ще перед новими словами західного 
романтизму, знаходились одверті “любителі малоросійського слова”, які 
не крилися з своїм пієтизмом до сих творів, високо ставили їх — нарівні 
з кращими європейськими творами, колекціонували їх, ділились ними, і при 
першій можливості стали публікувати. 

Пройшло два-три десятиліття, і сьому пієтизмові до народного слова 
і народних традицій, який став вироблятись на Україні з кінцем ХVІІІ в., дав 
підтримку, оправдання і санкцію культ народної поезії і національного життя, 
принесений на Україну як один з елементів західного романтизму. Часто 
він приходив через посередництво слов’янського відродження — заходів 
коло збирання і збереження пам’яток національної і спеціально-народної 
творчості у чехів, поляків, балканських слов’ян. На Україні [пов’язаний] 
з ним національний патріотизм і політична опозиція російському режимові. 
Саме тоді розвіялись останні надії на повернення політичної автономії 
України, жаль за політичними і національними правами, конфіскованими 
російським урядом, відчувався особливо живо, і під впливом його вищі 
українські верстви виявляли тенденцію зближення до народних мас, тяжко 
покривджених російським режимом, щоб знайти в них опору. Тяжке соціальне 
і економічне становище сих мас погіршувалось непроглядною культурною 
пітьмою, на котру засуджувала їх національна політика російська. Старі 
українські школи з народною мовою були покасовані, нові російські були 
народові неприступні. Просвітньої літератури, приступної для українських 
мас, не було — наслідком проскрипцій українського слова. Багата поетична 
література, яка жила в устах народу, була незвичайно цінна з становища 
морального виховання, але своїм багатством і глибиною чуття тим більше 
підчеркувала недостачу реального знання. Сотворення літератури популярної 
на народній мові було необхідне для подвигнення українських мас з еко-
номічного і соціального занепаду, виховання політичного і національного. 
Таким чином на сих пунктах починали сходитись гуманітарні стремління 
кращої частини українського громадянства з політичними традиціями Геть-
манщини і національним романтизмом, підігрітим західною романтикою. 
Заснування першого університету на Україні, в Харкові*, дало сим течіям 
огнище і центр, якого їм досі бракувало.

Стара alma mater1 України, Київська академія, давно вже пережила 
себе. Бажання українців зреформувати її на університет і, крім неї, засну-

1 Ці латинські слова у машинопису не вдруковано, у французькому тексті вони 
є. — Упор.

підпала власті патріарха московського (1685), наложила узду на друковане 
українське слово. Політичні ідеї, з огляду на московські репресії, ховаються 
до приватної кореспонденції, до рукописної літератури, набирають можливо 
здержливі форми вислову; але опозиційний тон життя ясний. Указ царя 
Петра 1720 р. з мотивів нібито релігійних — інтересів чистоти українського 
православія — заборонив зовсім українську мову в друкарськім уживанні 
і вигнав друкування українських книг: українським друкарням заборонено 
випускати нові книги, а старі передруковувати тільки в російському пере-
кладі. Спеціальна цензура була [зобов’язана] слідити, щоб у українських 
книгах “не було ніякої ріжниці (против великоруської мови) і окремого 
наріччя”, а чернігівську друкарню, яка не хотіла підлягати цензурі, рекві-
зовано і забрано до Москви. Сі драконські розпорядження нанесли тяжий 
удар українському літературному руху, всяка майже друкарська продукція 
зведена до мінімальних розмірів, на зверхкультурному українському життю 
надано російський вигляд. Але в останнім результаті все се тільки скріпило 
зазначений процес демократизації української літератури і наближення 
до народного життя як по змісту, так і по формі.

Вимирає теологічна українська література, вимирає книжна, наближена 
до народної, але не вповні народна мова, культивована в українських школах 
ХVІІ в., але зате шириться, кріпне, кристалізується недрукована література 
на чисто народній мові, що при кінці ХVІІІ в. заманіфестувала себе першою 
друкованою книгою — травестованою “Енеїдою” І.Котляревського*, вида-
ною в Петербурзі. Тутешні друкарні не були зв’язані цензурною забороною, 
яка тяжіла на українських друкарнях, і тим пояснюється, що перші книги 
на народній українській мові виходять поза Україною.

Сей важний факт — перехід від книжної мови, утвореної першим від-
родженням, до мови чисто народної, такої, яка жила в устах мас, ще раз 
скріпив гегемонію духову Східної України в українському житті. Він про-
йшов тихо й непомітно, без філологічних дебат і літературних маніфестів, 
які мали місце потім в такій масі в Західній Україні, коли прийшлось пере-
ходити до народної мови там. Спочатку простонародна мова вживалась, 
по рецепту схоластичної риторики, для комічного ефекту. До неї зверталась 
також лірика, щоб найбільш безпосередньо передати свої інтимні емоції, 
на взір народних ліричних творів. Але в результаті сього інтелігентські 
верстви Східної України при кінці ХVІІІ в. вже стояли перед фактом: поруч 
офіціальної зросійщеної школи, поруч російського діловодства, заведеного 
в усіх інстанціях України з скасуванням її автономії, і російської літератури, 
що продукувалась для українського вжитку, головним чином в Петербурзі, 
існувала вже доволі значна і ріжнорідна література, головно поетична, 
на чисто народній українській мові. 

Своїм змістом і формою вона була всім верствам українським безко-
нечно ближча, ніж офіціальна російська література і пережита, переважно 
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церквою, що вважалась патронесою національного життя і культури пра-
вославної України. Се відродження апелювало до традицій старого Києва 
і Галича ХІ–ХІІІ в. Воно жило пам’яттю і славою їх старих князів: святого 
Володимира, мудрого Ярослава, великого Романа, величчю православної 
церкви тої доби, блиском мистецтва і літератури епохи Іларіона, Теодосія, 
Нестора, ремінісценціями Київської і Галицької літописі ХІ–ХІІІ в., фун-
дацій Данила і Льва. Відділити “відродження літератури” ХVІ–ХVІІ в. 
від києво-галицької доби ХІІІ–ХІV в. так же тяжко, як сю києво-галицьку 
добу від “всеруської епохи” ХІ–ХІІІ в. Ні одної, ні другої не можна розу-
міти без попередньої, з котрої одна і друга органічно виросли. 

Історію1 великоруської літератури2, попри те, що вона не так 
тісно пов’язана з київським періодом, ніхто й не думав починати 
з доби, коли вона стала незалежною, тобто з ХІV в., коли столиця 
була перенесена до Владіміра й Суздаля і пізніше до Москви, пере-
творивши ці міста на вогнища інтелектуального життя. Початки 
літератури в ХІ і ХІІ в. у Новгороді, Ростові чи Владімірі не зафік-
совані, тож точкою відліку в ті часи вважають літературу київську 
яко центр, довкола якого зібралися всі терени “землі руської”. Так 
само треба чинити і стосовно української літератури (тут іще 
більше підстав), бо вона тісніше пов’язана з давніми київськими 
пам’ятками, більшість із яких були створені вихідцями з українських 
земель і в близькому стосунку до життя на цих теренах.

Ось чому ця “Антологія” починається уривками найважливіших 
творів київської доби, можливо, читач знає їх з історії російської 
літератури. З іншого боку, ми обмежилися кількома уступами з нечис-
ленних давніх київських літописей, які згодом послужили взірцем 
для всіх творів сього жанру. Сі хроніки складають, так би мовити, 
скелет української літератури часів, найбільше оддалених від наших 
днів. Ми відтворюємо зразки ораторського мистецтва, використані 
в “Слові про закон і благодать і похвалі князю нашому Володимиру” 
митрополита Іларіона, проповідях Кирила Туровського, котрі стали 
моделлю для художньої прози наступних епох. Серед поетичних творів 
“Слово о полку Ігоревім” і похвала Романові Галицькому розробля-

1 Наступні три абзаци, відсутні в архівному машинописі, подаємо в перекладі з фран-
цузького першодруку. — Упор.

2 Те, що називають “російською літературою”, за винятком спільного києворуського 
періоду, — це не “всеруська”, а тільки “великоруська” література, яка розвинулася па-
ралельно з літературою українською, або ж “малоруською” в тому сенсі, як його визна-
чила Петербурзька академія наук у своєму меморандумі 1905 р. (тут цитую М.Мейє): 
“Імператорська академія наук про відміну обмежень української літератури” (1905, 
офіційне видання).

вати ще принаймні один, більш на схід, відхилялись російським урядом, 
який хотів притягнути українську інтелігенцію до Петербурга і Москви 
як єдиних культурних центрів. Дозвіл дворянству Слобідської України 
організувати своїм коштом університет у Харкові був важним виломом в сім 
плані повного культурного винищення України. Заснування університету 
давало сьому районові також цінні цензурні пільги, бо по тодішнім законам 
університет був центром усіх просвітніх установ свого округу, і до його 
корпорації належала також цензура. Тому хоч університет був російським, 
коло нього почали гуртуватись культурні сили, які підіймались на Україні. 
Він став першим центром нового відродження, яке під усіма вичисленими 
впливами починає наростати в першій половині ХІХ в. 

Як бачимо, його вихідним пунктом була Україна Східна — найбільш 
далека від будь-яких чужоземних впливів чи зовнішніх політичних імпульсів, 
котрими так часто пояснюють походження українського руху і української 
літератури. Ґрунт для них приготовило своєю політикою саме російське 
правительство. Західні впливи, які мали вплив на розвій української літе-
ратури, доходили сюди через російську школу і російську літературу. Перші 
кадри літературних діячів вийшли з-поміж поміщиків, нижчих урядників, 
професорів, учителів, духовних — людей дуже далеких від яких-небудь 
“переворотових ідей”. Нове відродження було продуктом українського 
життя, виявом його потреб.

Тільки згодом увійшла в його сферу Західна Україна — належна тоді вже 
до Австрії, — яка не пережила ні Петрових заборон, ні повороту до народної 
мовної стихії, як Україна Східна. Традиції першого відродження, котрого огни-
щем був Львів, були тут сильніші. Бажання піти слідами нової народної літе-
ратури Східної України й підняти її демократичні гасла тут стрілись з невдово-
ленням вищого духовенства, яке задержало гегемонію в тутешнім українськім 
житті. Австрійська адміністрація і цензура глянула на сю нову всеукраїнську 
течію теж очима вищого уніатського духовенства як на явище небажане і 
в можливих своїх наслідках небезпечне. Боротьба нових течій з старими 
потяглась надовго. Тільки в другій половині ХІХ в. Галичина і Буковина 
прилучились до нового літературного руху, піднятого в Східній Україні 
в початках століття. Про Закарпатську Україну сього не можна сказати й досі.

З сказаного вже, мабуть, ясно, чому історію української літератури, і так 
само антологію, яка хотіла б дати поняття про її розвій в цілості, не можна 
зачати від самої новішої епохи, ХІХ в., яка виросла органічно — хоч 
і під усякими новими впливами — з “малоруської літератури” ХVІІІ в. 
Не можна взяти за вихідну точку і козацьку добу — бо ся розпоряджала 
освітніми і літературними засобами першого відродження, і тільки поволі 
вливала новий зміст в його форми. А перше відродження при всіх своїх 
нових елементах теж було дійсним відродженням старшого, після занепаду 
і розстрою, пережитого під польсько-литовським пануванням православною 
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церквою, що вважалась патронесою національного життя і культури пра-
вославної України. Се відродження апелювало до традицій старого Києва 
і Галича ХІ–ХІІІ в. Воно жило пам’яттю і славою їх старих князів: святого 
Володимира, мудрого Ярослава, великого Романа, величчю православної 
церкви тої доби, блиском мистецтва і літератури епохи Іларіона, Теодосія, 
Нестора, ремінісценціями Київської і Галицької літописі ХІ–ХІІІ в., фун-
дацій Данила і Льва. Відділити “відродження літератури” ХVІ–ХVІІ в. 
від києво-галицької доби ХІІІ–ХІV в. так же тяжко, як сю києво-галицьку 
добу від “всеруської епохи” ХІ–ХІІІ в. Ні одної, ні другої не можна розу-
міти без попередньої, з котрої одна і друга органічно виросли. 

Історію1 великоруської літератури2, попри те, що вона не так 
тісно пов’язана з київським періодом, ніхто й не думав починати 
з доби, коли вона стала незалежною, тобто з ХІV в., коли столиця 
була перенесена до Владіміра й Суздаля і пізніше до Москви, пере-
творивши ці міста на вогнища інтелектуального життя. Початки 
літератури в ХІ і ХІІ в. у Новгороді, Ростові чи Владімірі не зафік-
совані, тож точкою відліку в ті часи вважають літературу київську 
яко центр, довкола якого зібралися всі терени “землі руської”. Так 
само треба чинити і стосовно української літератури (тут іще 
більше підстав), бо вона тісніше пов’язана з давніми київськими 
пам’ятками, більшість із яких були створені вихідцями з українських 
земель і в близькому стосунку до життя на цих теренах.

Ось чому ця “Антологія” починається уривками найважливіших 
творів київської доби, можливо, читач знає їх з історії російської 
літератури. З іншого боку, ми обмежилися кількома уступами з нечис-
ленних давніх київських літописей, які згодом послужили взірцем 
для всіх творів сього жанру. Сі хроніки складають, так би мовити, 
скелет української літератури часів, найбільше оддалених від наших 
днів. Ми відтворюємо зразки ораторського мистецтва, використані 
в “Слові про закон і благодать і похвалі князю нашому Володимиру” 
митрополита Іларіона, проповідях Кирила Туровського, котрі стали 
моделлю для художньої прози наступних епох. Серед поетичних творів 
“Слово о полку Ігоревім” і похвала Романові Галицькому розробля-

1 Наступні три абзаци, відсутні в архівному машинописі, подаємо в перекладі з фран-
цузького першодруку. — Упор.

2 Те, що називають “російською літературою”, за винятком спільного києворуського 
періоду, — це не “всеруська”, а тільки “великоруська” література, яка розвинулася па-
ралельно з літературою українською, або ж “малоруською” в тому сенсі, як його визна-
чила Петербурзька академія наук у своєму меморандумі 1905 р. (тут цитую М.Мейє): 
“Імператорська академія наук про відміну обмежень української літератури” (1905, 
офіційне видання).

вати ще принаймні один, більш на схід, відхилялись російським урядом, 
який хотів притягнути українську інтелігенцію до Петербурга і Москви 
як єдиних культурних центрів. Дозвіл дворянству Слобідської України 
організувати своїм коштом університет у Харкові був важним виломом в сім 
плані повного культурного винищення України. Заснування університету 
давало сьому районові також цінні цензурні пільги, бо по тодішнім законам 
університет був центром усіх просвітніх установ свого округу, і до його 
корпорації належала також цензура. Тому хоч університет був російським, 
коло нього почали гуртуватись культурні сили, які підіймались на Україні. 
Він став першим центром нового відродження, яке під усіма вичисленими 
впливами починає наростати в першій половині ХІХ в. 

Як бачимо, його вихідним пунктом була Україна Східна — найбільш 
далека від будь-яких чужоземних впливів чи зовнішніх політичних імпульсів, 
котрими так часто пояснюють походження українського руху і української 
літератури. Ґрунт для них приготовило своєю політикою саме російське 
правительство. Західні впливи, які мали вплив на розвій української літе-
ратури, доходили сюди через російську школу і російську літературу. Перші 
кадри літературних діячів вийшли з-поміж поміщиків, нижчих урядників, 
професорів, учителів, духовних — людей дуже далеких від яких-небудь 
“переворотових ідей”. Нове відродження було продуктом українського 
життя, виявом його потреб.

Тільки згодом увійшла в його сферу Західна Україна — належна тоді вже 
до Австрії, — яка не пережила ні Петрових заборон, ні повороту до народної 
мовної стихії, як Україна Східна. Традиції першого відродження, котрого огни-
щем був Львів, були тут сильніші. Бажання піти слідами нової народної літе-
ратури Східної України й підняти її демократичні гасла тут стрілись з невдово-
ленням вищого духовенства, яке задержало гегемонію в тутешнім українськім 
житті. Австрійська адміністрація і цензура глянула на сю нову всеукраїнську 
течію теж очима вищого уніатського духовенства як на явище небажане і 
в можливих своїх наслідках небезпечне. Боротьба нових течій з старими 
потяглась надовго. Тільки в другій половині ХІХ в. Галичина і Буковина 
прилучились до нового літературного руху, піднятого в Східній Україні 
в початках століття. Про Закарпатську Україну сього не можна сказати й досі.

З сказаного вже, мабуть, ясно, чому історію української літератури, і так 
само антологію, яка хотіла б дати поняття про її розвій в цілості, не можна 
зачати від самої новішої епохи, ХІХ в., яка виросла органічно — хоч 
і під усякими новими впливами — з “малоруської літератури” ХVІІІ в. 
Не можна взяти за вихідну точку і козацьку добу — бо ся розпоряджала 
освітніми і літературними засобами першого відродження, і тільки поволі 
вливала новий зміст в його форми. А перше відродження при всіх своїх 
нових елементах теж було дійсним відродженням старшого, після занепаду 
і розстрою, пережитого під польсько-литовським пануванням православною 
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далі — християнізація, боротьба з ордами, котрі під впливом сербських 
мандрівних співців конкретизувалися вкінці в татарах і турках. Потім — 
козаччина, боротьба з татарами, турками і польською неволею. Відповідно 
до того можна поділити народний репертуар на такі групи:

Найстарша, архаїчна — останки старої творчості, які не мають ні христи-
янства, ні княжо-боярського ладу, або згадки про них механічно причеплені 
до творів, по духу явно старих.

Пам’ятки з виразними, органічними впливами княжого і боярського 
укладу: такі, наприклад, деякі колядки, весільні пісні й ін.

Твори на теми християнські.
Теми з нападів орди і турків, неволі в них, утечі й ін. (деякі з пісень сього 

циклу мають характеристичний розмір, який походить, мабуть, від згаданих 
сербських менестрелів, дуже розповсюджених на Україні в ХV і ХVІ в.).

Теми козацькі. В другій половині ХVІІ і, мабуть, іще більше в ХVІІІ в. 
сі козацькі теми в значній часті були наново перероблені в новій формі так 
званої “думи”, котрої взірець дано на стор. 35. Спеціально оброблено тим 
способом цикл війн Хмельницького, теми з морських походів козацьких 
першої половини ХVІІІ в., неволі у турків, боротьби в степах з татарами.

Приблизно в тих же часах, або дещо пізніше, головно в ХVІІІ і навіть 
в початках ХІХ в., між іншим і під впливами нової української лірики ХVІІ–
ХVІІІ в., котрої твори пройшли в великій масі в усний репертуар, — підпали 
трансформації також пісні на ліричні теми (закрашені часто козацькими 
мотивами, але не політичного, а приватного характеру). Так виробився 
нинішній стиль української народної лірики, глибоко поетичний, який мав 
величезний вплив на розвій штучної лірики ХІХ в.

В сім розділі антології ми старалися дати взірці з усіх головніших кате-
горій народної поезії, але свідомі того, що прозаїчний переклад дає тільки 
слабе поняття про її красу, яка дуже часто осягається мелодією ритму 
і звуків, римами, а також чисто словесними красотами. Ми обмежились 
дуже малим числом сих взірців, в порівнянні з безконечно багатим репер-
туаром, котрим українська народна поезія перевищує, здається, всі народи 
світу. Се вже завдання поетів — знайти відповідні способи передати красу 
форми, редакція ж сеї “Антології” змушена вибирати між двома можливос-
тями в передачі поетичних творів: можливо точним прозаїчним перекладом 
і більш свобідним поетичним, який міг би в приближенні передати ритм, 
спинилась на перекладі прозаїчнім, тому що чисто словесні красоти, які так 
ентузіазмували “любителів малоросійського слова” кінця ХVІІІ або поч. 
ХІХ в. у ріжних віршах або в травестованій “Енеїді” та поезіях Гулака-Ар-
темовського, однаково не вдалось би передати.

З літератури ХVІІІ в. — сеї переходової “малоросійської” доби від 
старого відродження ХVІ в. до нового відродження ХІХ в. — вибрано 
тут те, що може характеризувати головні течії сеї доби, або мало значіння 

ють тему особливо животрепетну, що стає однією з головних тем 
української літератури, — війна зі Степом, боротьба слов’янської 
цивілізації зі спустошливими набігами кочівників. Запізнілі відгуки 
цієї літератури подибуємо у ХІV–ХV в.: у віршованій “Повісті 
о Лазаревім воскресінні”, яка заховує вплив поеми про Ігоря, та в 
“Посланії від владики Мисаїла...” — одного з останніх адептів 
красномовства, яке розквітло в проповідях Іларіона.

Що стосується першого ренесансу, який концентрувався головно 
довкола Острозької академії і львівського братства, тут ми пере-
дусім надаємо слово двом речникам доби, котрі повстали проти 
тиску польського католицизму на свідомість їхніх співвітчизників, 
проти придушення національної церкви, традиції та історії: Герасим 
Смотрицький з Острозької академії та Іван Вишенський з Галичини. 
З дещо пізніших часів ми даємо плач Мелетія Смотрицького про 
нещастя народного життя і православної церкви, що її незадовго 
перед тим козаки взяли під свій захист. Далі йде “Меморандум 
українських єпископів”, який не просто дає оцінку новим захисникам 
національних вольностей, він засвідчує також історичну свідомість 
доби, розглядаючи митців ренесансу як істинних спадкоємців коли-
шніх майстрів1. Два вірші дадуть уявлення про творчість нових 
шкіл, заснованих за часів ренесансу і взорованих на західну модель. 
Не зважаючи на свою елементарну грубуватість, вони мають літе-
ратурну вагу як прототипи української гумористики пізнішої, 
що в тих нарочито-грубуватих, традиційно-школярських формах 
продовжувалась потім дуже довго, навіть в ХІХ в.

Після частини, присвяченої першому ренесансові, вмістили ми розділ, 
присвячений народній поезії, — тому що козацька епоха ХVІ–ХVІІ в. 
положила на неї глибокий слід, так що вона носить його й досі (точніше — 
носила в часах інтенсивного збирання пам’яток народної творчості, в пер-
шій половині і в середині ХІХ в., бо тепер в народних устах заховуються 
сорозмірно тільки слабі останки старшої творчості). 

Народна українська поезія, яка попередила бозна-як довго початки 
поезії писаної і потім протягом дев’яти століть розвивалась паралельно 
з нею, переймаючи її теми і навзаєм — її запліднюючи своїми мотивами, 
має свою осібну історію, яка в переважній часті для нас загинула, так що ми 
можемо намітити лише останні фази її розвитку, відповідно тим фазам 
народного життя, які наложили на неї свої впливи. Се епоха князів і бояр, 

1 “Тренос” і “Меморандум” з огляду на читача, якому вони адресувалися, були над-
руковані польською мовою. Так само “Історію Руси, або ж Малоросії” анонімний автор 
(чи автори) написав російською. Це одинокі твори іноземними мовами в цій антології, 
що їх ми подаємо як винятки.
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далі — християнізація, боротьба з ордами, котрі під впливом сербських 
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до того можна поділити народний репертуар на такі групи:
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ПОЕЗІЯ ОЛЕСЯ

Ще так недавно українське життя — кажу про Україну Велику — свій 
вираз знаходило передусім і майже виключно — в літературі. Тут кон-
центрувалась і виявляла себе національна свідомість, тимчасом як народні 
маси жили стихійно, а дороги до планової соціальної і політичної роботи 
були забиті і загороджені. Літературними засобами провадилось формування 
yкpaїнської нації — недороблене віками діло, що припало в уділ останнім 
поколінням. Кождий літературний успіх відзначувавсь як поступ на сім 
полі національного будівництва. Появу цінного твору, виступ талановитого 
письменника з захопленням вітано як важний національний здобуток.

Але налетіла велика революційна буря і раптово і несподівано — 
скopшe, ніж хто-небудь міг подумати, відкрила перед укpaїнським грома-
дянством широкі, як здавалось — безмежні можливості політичної акції: 
волю рішати про долю свого народу і краю, про напрями його життя, роз-
витку, про державні і соціальні його форми. Недовго тривало се. Часто 
можливості були лише ілюзіями. Але громадянство зісталось під їх вражін-
нями — короткими, але так глибоко відчутними, як ніщо перед тим, — 
і ідея політичної активності цілком опанувала його. Taк як перед тим воно 
нераз впадало в одностороннє перецінювання аполітичних засобів націо-
нального будівництва, — так тепер, в значній часті принаймні, стало лег-
коважно відвертатись від усього, що не обіцювало безпосередніх полі-
тичних здобутків. Культурні національні інтереси відійшли для нього на 
далекий план. Королівна українського життя — література, зокрема — 
поезія, котрою так тішилось і пишалось українське суспільство недавно, — 
стала Сандрільоною, призначеною сидіти в попeлі спалених надій*.

Се не тільки несправедливо, а й нерозумно — особливо з того часу, 
як можливості безпосередньої політичної ініціативи відійшли від нас*. 
Народне життя не повинно завмирати ні на хвилю. Все, що збагачує його, 
що підносить настрій, енергію й творчість, не може бути легковажене ні на 
хвилю. Се повинно нарешті усвідомитись, після деякого часу занедбання 
літературних інтересів. І нинішнє свято найбільшого з нині живучих поетів 
України повинне нагадати нашій суспільності не тільки діло його, але й діло 
укр[аїнської] поезії взагалі: її ролю в нашому народному житті, непережиту 
і повну значіння для будучності.

* * *
Олеся дало нам перше століття нової української літератури — не тільки 

в тім загальнім розумінні, що кождий письменник звичайно являється про-
дуктом попереднього літературного розвитку, — а в значінні й далеко більш 
безпосереднім і буквальнім. Його найраніші вірші, включені ним у збірки 
його творів, датовані 1903 роком, і многозначуща маніфестація національної 

таких переходових огнив. Єсть тут взірці патріотичних настроїв україн-
ської старшини в творах Мазепи, Величка і анонімного автора “Історії 
Малої Росії”. Гуманно-моралістичні настрої Сковороди перекидають міст 
від палких філіпік Вишенського до мотивів лірики ХІХ в. (пор[івняйте] 
“Підлисся” Шашкевича або “Наймичку” Шевченка). Бурлескні вірші або 
травестована “Енеїда”, повторюючи на новий лад мотиви старої шкільної 
творчості, довго лунатимуть своїми резонансами в ХІХ в. Інтермедії ХVІІІ в. 
служать посередніми огнивами між інтермедією ХVІІІ в. і комедією першої 
половини ХІХ в., а старий вертеп і досі не зійшов іще з народної сцени.

Відродження ХІХ в. представлене виїмками з усіх головніших пись-
менників епохи; їх можна було б помножити і доповнити витягами з пись-
менників другорядних, але редакція щадила місце, щоб дати більше місця 
великій тріаді половини ХІХ в. — класичній добі українського письменства. 

В очікуванні історії української літератури, котру ладить Український 
соціологічний інститут, читач знайде в додатках дати про головніші твори 
української літератури до половини ХІХ в. Видання другої половини “Анто-
логії”, присвяченої другій половині ХІХ і першій чверті ХХ в., буде також 
предметом найближчих старань Українського соціологічного інституту.
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ПОЕЗІЯ ОЛЕСЯ

Ще так недавно українське життя — кажу про Україну Велику — свій 
вираз знаходило передусім і майже виключно — в літературі. Тут кон-
центрувалась і виявляла себе національна свідомість, тимчасом як народні 
маси жили стихійно, а дороги до планової соціальної і політичної роботи 
були забиті і загороджені. Літературними засобами провадилось формування 
yкpaїнської нації — недороблене віками діло, що припало в уділ останнім 
поколінням. Кождий літературний успіх відзначувавсь як поступ на сім 
полі національного будівництва. Появу цінного твору, виступ талановитого 
письменника з захопленням вітано як важний національний здобуток.

Але налетіла велика революційна буря і раптово і несподівано — 
скopшe, ніж хто-небудь міг подумати, відкрила перед укpaїнським грома-
дянством широкі, як здавалось — безмежні можливості політичної акції: 
волю рішати про долю свого народу і краю, про напрями його життя, роз-
витку, про державні і соціальні його форми. Недовго тривало се. Часто 
можливості були лише ілюзіями. Але громадянство зісталось під їх вражін-
нями — короткими, але так глибоко відчутними, як ніщо перед тим, — 
і ідея політичної активності цілком опанувала його. Taк як перед тим воно 
нераз впадало в одностороннє перецінювання аполітичних засобів націо-
нального будівництва, — так тепер, в значній часті принаймні, стало лег-
коважно відвертатись від усього, що не обіцювало безпосередніх полі-
тичних здобутків. Культурні національні інтереси відійшли для нього на 
далекий план. Королівна українського життя — література, зокрема — 
поезія, котрою так тішилось і пишалось українське суспільство недавно, — 
стала Сандрільоною, призначеною сидіти в попeлі спалених надій*.

Се не тільки несправедливо, а й нерозумно — особливо з того часу, 
як можливості безпосередньої політичної ініціативи відійшли від нас*. 
Народне життя не повинно завмирати ні на хвилю. Все, що збагачує його, 
що підносить настрій, енергію й творчість, не може бути легковажене ні на 
хвилю. Се повинно нарешті усвідомитись, після деякого часу занедбання 
літературних інтересів. І нинішнє свято найбільшого з нині живучих поетів 
України повинне нагадати нашій суспільності не тільки діло його, але й діло 
укр[аїнської] поезії взагалі: її ролю в нашому народному житті, непережиту 
і повну значіння для будучності.

* * *
Олеся дало нам перше століття нової української літератури — не тільки 

в тім загальнім розумінні, що кождий письменник звичайно являється про-
дуктом попереднього літературного розвитку, — а в значінні й далеко більш 
безпосереднім і буквальнім. Його найраніші вірші, включені ним у збірки 
його творів, датовані 1903 роком, і многозначуща маніфестація національної 

таких переходових огнив. Єсть тут взірці патріотичних настроїв україн-
ської старшини в творах Мазепи, Величка і анонімного автора “Історії 
Малої Росії”. Гуманно-моралістичні настрої Сковороди перекидають міст 
від палких філіпік Вишенського до мотивів лірики ХІХ в. (пор[івняйте] 
“Підлисся” Шашкевича або “Наймичку” Шевченка). Бурлескні вірші або 
травестована “Енеїда”, повторюючи на новий лад мотиви старої шкільної 
творчості, довго лунатимуть своїми резонансами в ХІХ в. Інтермедії ХVІІІ в. 
служать посередніми огнивами між інтермедією ХVІІІ в. і комедією першої 
половини ХІХ в., а старий вертеп і досі не зійшов іще з народної сцени.

Відродження ХІХ в. представлене виїмками з усіх головніших пись-
менників епохи; їх можна було б помножити і доповнити витягами з пись-
менників другорядних, але редакція щадила місце, щоб дати більше місця 
великій тріаді половини ХІХ в. — класичній добі українського письменства. 

В очікуванні історії української літератури, котру ладить Український 
соціологічний інститут, читач знайде в додатках дати про головніші твори 
української літератури до половини ХІХ в. Видання другої половини “Анто-
логії”, присвяченої другій половині ХІХ і першій чверті ХХ в., буде також 
предметом найближчих старань Українського соціологічного інституту.
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і чужих. Ол[ександр] Ів[анович] Кандиба рішуче зв’язався з харківською 
українською громадою і рішив стати українським письменником — під 
прибраним іменем Олеся.

Ніколи не сплямивши свого пера якими-небудь проявами національної 
ненависті чи шовінізму, він твердо і непохитно пішов yкpaїнською дорогою, без 
якиx-небудь реверансів і концесій общеросійству. Пішов як кобзар-провідник 
українського громадянства по його “дорозі в казку”, в котру воно пускалось 
саме тоді. Серед замішання в рядах російських насильників, серед перших 
вістунів революції, що підіймались над країною під далекі громи порт-ар-
турських гармат*, молодий поет почав свою літературну і громадську путь.

* * *
1906 року поет виладив свою першу збірку, котру випустив в Петербурзі, 

з огляду на легшу цензуру, в січні 1907 р., під заголовком, узятим з одного 
з своїх віршів: “З журбою радість обнялась”. Майже не дебютувавши своїми 
ранніми творами, він і до сеї збірки не допустив нічого з своїх перших і недоз-
рілих проб. Сам наближаючись уже до третього десятка літ, поет відразу 
дав себе пізнати громадянству в повній красі і дозрілості свого таланту, без 
оскоми яких-небудь кислих і гірких літературних вправ. Тільки чотири поезії 
1903 р. знаходимо в його першій книзі: дійсно ще тільки “приличні”, але без 
познак визначного таланту. Та вже поезії наступного року, в числі понад двад-
цять включені до сеї книжки, дали кілька прекрасних взірців чистої лірики. 
Твори 1905 і 1906 років принесли їх ще більше. На повну сотню поезій першої 
збірки було дуже мало невдатних, зате кільканадцять таких, які відразу стали 
окрасою українського слова, були вивчені напам’ять, положені на ноти, стали 
улюбленими висловами настроїв, надій, жалів і молитв.

Поет прийшов у слушний час з своєю першою книгою, як речник моло-
дого покоління, переживши разом з своєю громадою сі пам’ятні роки, коли 
вперше, по довгих, безконечних віках захитались мури каторжної “в’яз-
ниці народів”, долетіли покрики волі через її заґратовані вікна й майнули 
прапори повсталого народу. Олесева “Журба і радість” була овіяна сими 
першими повівами розбудженого життя і з однодушним ентузіазмом при-
йнято її суспільністю, — а найбільше сею ж молоддю, від котрої по довгій, 
нудній перерві зароїлось знову в українській хаті.

З молодечим ентузіазмом вертаючись до свого слова, до своєї, досі 
непризнаної національності, ся молодь з особливою утіхою вітала поета, 
який давав вираз її настроям, кидав між неї слова, кoтрих вона ждала від 
свого письменства. Десять літ пізніше, згадуючи вихід своєї першої книги, 
поет влучно схарактеризував її вплив:

“І мене любила дівчина школярка,
І жила я часом в серці юнака...
І плила я вільно, як на небі хмарка,
Тиха і безжурна, ніжна і легка”*.

української літератури, що відбулась того року на святі Котляревського 
в Полтаві*, рішила його долю як українського поета.

Як початкуючий, ще нікому — поза тісним кругом приятелів незвісний 
поет, харківський земський статистик Олександр Іванович Кандиба приїхав 
на се свято відкриття пам’ятника творцеві “Енеїди”, заініційованого укра-
їнським громадянством з нагоди її століття (1898), і так став учасником 
сього визначного виступу українського громадянства. Може, не всі мають 
його в свіжій пам’яті, тож нагадаю, що питання про допущення української 
мови для святочних привітань, в котрім заплуталась місцева адміністра-
ція, кінець кінцем скінчилось тоді дозволом читати українські привітання 
делегатам-галичанам, а представникам з ріжних кінців Великої України 
в останній хвилі сього відмовлено. Отже сі з свого боку демонстративно 
відмовились читати привіти по-російськи. Вони подерли їх, протестуючи 
против сеї заборони і, облишивши офіціальне свято, справили ввечері своє 
неофіціальне, в українськім крузі, — з палкими промовами і в сміливім 
піднесенім настрої. 

Ся небувала доти укpaїнська “продерзость”, вчинена під знаком ювілею 
українського письменства, зробила свого часу сильне враження. Що уряд 
полишив її безкарно, се було також для того часу важним знаком — про-
віщанням недалекої капітyляції його. Ол[ександрові] Ів[ановичу] Кандибі 
се свято, кpiм того всього, дало нагоду познайомитись з українськими діячами 
і письменниками, що зібрались там з ріжних кінців України, й інтуїцією 
поета відчув він надходячу хвилю українського відродження. Обмін гадками 
з новими знайомими поміг йому знайти себе, переконавши в неприродності 
пробування в позиції українського і російського письменника, на яку його 
поставила була російська школа.

Після мізерної і обридливої маломістечкової школи*, котра відштовх-
нула й перелякала чутливого xлопця своєю катівнею і безглуздою “дов-
бежкою”, йому довелось проходити середню науку в атмосфері дуже роз-
винених літературних і мистецьких інтересів в одній з кращих інституцій 
України — Харківській хліборобській школі, під керуванням визначних 
російських педагогів. Рано познайомившись з українською літературою, 
завдяки одному з своїх свояків, він заразом захоплювавсь літературним 
слов’янофільством, особливо польською і російською літературою. Про-
вадив шкільний журнал, одночасно з другим таким шкільним літератом, 
пізнішим талановитим російським белетристом К.Треньовим, та пробував 
свої сили одночасно в поезії українській і російській. Обидві дороги стели-
лись перед ним. Аж Полтавське свято вирвало його з рядів “безразличних 
і обоюдних” (кажучи старим книжним терміном). Він вийшов з тої верстви, 
що так довго вважалась нормальним явищем українського життя: з-поміж 
тих людей, що однаково хотіли бути і “малороссами”, і “просто русскими” 
і вносили тим безконечне баламутство в відносини до українства своїх 
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і чужих. Ол[ександр] Ів[анович] Кандиба рішуче зв’язався з харківською 
українською громадою і рішив стати українським письменником — під 
прибраним іменем Олеся.

Ніколи не сплямивши свого пера якими-небудь проявами національної 
ненависті чи шовінізму, він твердо і непохитно пішов yкpaїнською дорогою, без 
якиx-небудь реверансів і концесій общеросійству. Пішов як кобзар-провідник 
українського громадянства по його “дорозі в казку”, в котру воно пускалось 
саме тоді. Серед замішання в рядах російських насильників, серед перших 
вістунів революції, що підіймались над країною під далекі громи порт-ар-
турських гармат*, молодий поет почав свою літературну і громадську путь.

* * *
1906 року поет виладив свою першу збірку, котру випустив в Петербурзі, 

з огляду на легшу цензуру, в січні 1907 р., під заголовком, узятим з одного 
з своїх віршів: “З журбою радість обнялась”. Майже не дебютувавши своїми 
ранніми творами, він і до сеї збірки не допустив нічого з своїх перших і недоз-
рілих проб. Сам наближаючись уже до третього десятка літ, поет відразу 
дав себе пізнати громадянству в повній красі і дозрілості свого таланту, без 
оскоми яких-небудь кислих і гірких літературних вправ. Тільки чотири поезії 
1903 р. знаходимо в його першій книзі: дійсно ще тільки “приличні”, але без 
познак визначного таланту. Та вже поезії наступного року, в числі понад двад-
цять включені до сеї книжки, дали кілька прекрасних взірців чистої лірики. 
Твори 1905 і 1906 років принесли їх ще більше. На повну сотню поезій першої 
збірки було дуже мало невдатних, зате кільканадцять таких, які відразу стали 
окрасою українського слова, були вивчені напам’ять, положені на ноти, стали 
улюбленими висловами настроїв, надій, жалів і молитв.

Поет прийшов у слушний час з своєю першою книгою, як речник моло-
дого покоління, переживши разом з своєю громадою сі пам’ятні роки, коли 
вперше, по довгих, безконечних віках захитались мури каторжної “в’яз-
ниці народів”, долетіли покрики волі через її заґратовані вікна й майнули 
прапори повсталого народу. Олесева “Журба і радість” була овіяна сими 
першими повівами розбудженого життя і з однодушним ентузіазмом при-
йнято її суспільністю, — а найбільше сею ж молоддю, від котрої по довгій, 
нудній перерві зароїлось знову в українській хаті.

З молодечим ентузіазмом вертаючись до свого слова, до своєї, досі 
непризнаної національності, ся молодь з особливою утіхою вітала поета, 
який давав вираз її настроям, кидав між неї слова, кoтрих вона ждала від 
свого письменства. Десять літ пізніше, згадуючи вихід своєї першої книги, 
поет влучно схарактеризував її вплив:

“І мене любила дівчина школярка,
І жила я часом в серці юнака...
І плила я вільно, як на небі хмарка,
Тиха і безжурна, ніжна і легка”*.

української літератури, що відбулась того року на святі Котляревського 
в Полтаві*, рішила його долю як українського поета.

Як початкуючий, ще нікому — поза тісним кругом приятелів незвісний 
поет, харківський земський статистик Олександр Іванович Кандиба приїхав 
на се свято відкриття пам’ятника творцеві “Енеїди”, заініційованого укра-
їнським громадянством з нагоди її століття (1898), і так став учасником 
сього визначного виступу українського громадянства. Може, не всі мають 
його в свіжій пам’яті, тож нагадаю, що питання про допущення української 
мови для святочних привітань, в котрім заплуталась місцева адміністра-
ція, кінець кінцем скінчилось тоді дозволом читати українські привітання 
делегатам-галичанам, а представникам з ріжних кінців Великої України 
в останній хвилі сього відмовлено. Отже сі з свого боку демонстративно 
відмовились читати привіти по-російськи. Вони подерли їх, протестуючи 
против сеї заборони і, облишивши офіціальне свято, справили ввечері своє 
неофіціальне, в українськім крузі, — з палкими промовами і в сміливім 
піднесенім настрої. 

Ся небувала доти укpaїнська “продерзость”, вчинена під знаком ювілею 
українського письменства, зробила свого часу сильне враження. Що уряд 
полишив її безкарно, се було також для того часу важним знаком — про-
віщанням недалекої капітyляції його. Ол[ександрові] Ів[ановичу] Кандибі 
се свято, кpiм того всього, дало нагоду познайомитись з українськими діячами 
і письменниками, що зібрались там з ріжних кінців України, й інтуїцією 
поета відчув він надходячу хвилю українського відродження. Обмін гадками 
з новими знайомими поміг йому знайти себе, переконавши в неприродності 
пробування в позиції українського і російського письменника, на яку його 
поставила була російська школа.

Після мізерної і обридливої маломістечкової школи*, котра відштовх-
нула й перелякала чутливого xлопця своєю катівнею і безглуздою “дов-
бежкою”, йому довелось проходити середню науку в атмосфері дуже роз-
винених літературних і мистецьких інтересів в одній з кращих інституцій 
України — Харківській хліборобській школі, під керуванням визначних 
російських педагогів. Рано познайомившись з українською літературою, 
завдяки одному з своїх свояків, він заразом захоплювавсь літературним 
слов’янофільством, особливо польською і російською літературою. Про-
вадив шкільний журнал, одночасно з другим таким шкільним літератом, 
пізнішим талановитим російським белетристом К.Треньовим, та пробував 
свої сили одночасно в поезії українській і російській. Обидві дороги стели-
лись перед ним. Аж Полтавське свято вирвало його з рядів “безразличних 
і обоюдних” (кажучи старим книжним терміном). Він вийшов з тої верстви, 
що так довго вважалась нормальним явищем українського життя: з-поміж 
тих людей, що однаково хотіли бути і “малороссами”, і “просто русскими” 
і вносили тим безконечне баламутство в відносини до українства своїх 
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* * *
В поезії серця, що нерозлучно спливається з поезією природи і займає 

таке велике місце в перших збірках Олеся, він являється майстром півто-
нів. Сердечні відчування лежать в одній площині з відчуваннями природи. 
В них дуже мало еротизму, дуже рідко виступає пожадливе почуття, зовсім 
чуже задоволене раювання. “Журба і радість”, навіяні ними, однаково ясні 
й блаженні. Найчастіше поет і тут лиш любується в красі, а властиво в своїх 
відчуваннях її, в тонких вібраціях симпатії й естетичної насолоди в своїй 
душі, зовсім аналогічних з вражіннями доохрестної природи. Він не аналізує 
звичайно свого почуття, не шукає навіть яскравих і сильних виразів для 
нього, вдоволяючись легкими нaтякaми і обрисами. “Висловлена гадка єсть 
лож”* — сей афоризм одного з великих ліриків відчувається в сердечній 
ліриці Олеся. Він не звіряє свого чуття слову до кінця, не покладаючись 
на його тони — навіть під власною рукою.

В дальших роках (1911–1913) він постарався поглибити мотиви і настрої, 
які його займали, в ряді коротких драматичних поем — “Над Дніпром”, 
“Трагедія серця”, “Тихого вечора”, “Осінь”, “При світі ватри”. Xapaк-
теристичне й тут тісне об’єднання поезії природи з поезією серця. Воно 
виступає особливо яcкpaвo в прекраснім ліричнім лібрето “Над Дніпром”, 
написанім для здійсненої опери*, і в гарнім настройовім образку “Осінь”. 
Оба якнайтісніше в’яжуться з поемою вітру в “Щороку”, лише трохи пере-
суваючи поетичний нерв від образів природи до настроїв серця.

“Над Дніпром” прегарно сплітає розбудження старої любові під весняним 
подихом весни з розбудженням старого Дніпра і його хвиль та перетворює 
образ природи в символіку народного визволення.

В другім образі трагічний осінній фінал літньої любові ледве-ледве 
зазначується на млі осіннього смерку.

Прегарні настроєві місця приходять також в інших образках з ледве 
зарисованою трагедією любові, її роздвоєнням, розщепленням вічно голод-
ного почуття, органічно нездатного бути заспокоєним і зрівноваженим — 
засудженого на вічне шyкaння і тугу за красою.

Тонкі, невловимі настільки, що їх здебільшого не можна вирвати з цілості, 
навіть щоб процитувати, сі злегка зазначені настроєві образки усуваються 
і розсіваються від дотику аналізу, як ті ніжні цвіти, що не зносять нічого 
цупкого і облітають навіть під люблячою рукою.

Так, і се може бути характеристичною прикметою поезії такого почуття, 
що вона не збирається в кристалізовані програмні афоризми, а розливається 
ледве приступною аналізові субстанцією в творчості поета.

* * *
Але поет не схотів обмежитись сферою суб’єктивних поетичних настроїв. 

Не той був час — і не з тих був поет.

Україна дістала поета-лірика, котрого виглядала від часів Шевченка. 
Дещо в поезії Олеся продовжувало Щоголіва, дещо Самійленка — його 
близьких земляків. Але те, що принесла вже перша книга Олеся, було, без 
сумніву, більше, сильніше, суцільніше і краще відповідало новим настроям 
відродження. Він справді став поетом його і того нового молодого поко-
ління, котре з ним вступало в життя — з тими бадьорими, повними надій 
настроями, які звучали в поезії Олеся. Але заразом приносив він дещо 
й таке, що ставало вічним і невмирущим національним здобутком на всі часи.

* * *
Олесь прожив свої дитячі і молодечі роки на межі старої Гетьман-

щини і Слобожанщини, на горішній Сулі, недалеко м.Білополя, в тодішнім 
Лебединськім повіті Харківщини. Його дід по матері орендував великий 
панський маєток в селі Верхосуллі, на північнім краю українського степу, 
і тут прожив свої молодечі літа Олесь. В гарній присвяті матері своєї другої 
книги* він назвав себе вихованцем степу, і дійсно ним був. Змaлку “зро-
бившись рідним братом вітру, простору, і трав”, “він кидав нудну роботу і в 
зелений степ тікав”, — пропадав в нім цілі дні на своїм конику*, навзаводи 
ганяючись з степовим вітром — сам прозиваний вітром в родині за сі вічні 
утечі. На лоні сього зеленого степу пізнав він невичерпану крacy природи 
України і під напливом її вражінь став її поетом на ціле життя: “Не виніс 
щастя-муки, і задзвеніли в серці звуки, і розітнувсь мій перший спів”*.

Ся поезія степу оповила своєю красою його перші книги, а свій найпов-
ніший вираз знайшла в його поемі “Щороку”, розпочатій ще 1904 р., але 
докінченій тільки шість літ пізніше — справжній, невмирущій окрасі нашого 
письменства. Любов вітру до весни, оспівана в ній в дуже гарній і оригіналь-
ній, вповні модернізованій формі, була виразом молодечих настроїв поета, 
викоханих східноукраїнською природою і перейнятих ніжними вiдблисками 
її лагідної краси.

В сім власне молодий поет підходив до свого старшого земляка, котрого 
я вище згадав — Якова Щоголіва, що хоч з меншими поетичними засо-
бами, теж умів віддати дещо з степового роздолу Східної України, його 
краси і поезії, і до другого, на жаль, зламаного долею ліричного поета* 
українського степу — Івана Манжури.

Але почуття краси у Олеся далеко тонше і багатше мотивами і відчуван-
нями. Сердечні настрої, з котрими сплітаються й переливаються вражіння 
природи, незмірно ніжніші і ріжнорідніші. Форма, в котрій вилиті сі ліричні 
настрої, значно артистичніша, тонша і музикальніша.

Після незрівнянно гарних, але тільки принагідних настроїв, навіяних 
природою у Шевченка, по кількох розкішних, але теж тільки рідких образах 
природи у Куліша (“Блакитне небо, мов дугасте море...”), — вперше в Олесю 
природа Східної України дістала свого закоханого співця, котрого їй бракувало.
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* * *
В поезії серця, що нерозлучно спливається з поезією природи і займає 

таке велике місце в перших збірках Олеся, він являється майстром півто-
нів. Сердечні відчування лежать в одній площині з відчуваннями природи. 
В них дуже мало еротизму, дуже рідко виступає пожадливе почуття, зовсім 
чуже задоволене раювання. “Журба і радість”, навіяні ними, однаково ясні 
й блаженні. Найчастіше поет і тут лиш любується в красі, а властиво в своїх 
відчуваннях її, в тонких вібраціях симпатії й естетичної насолоди в своїй 
душі, зовсім аналогічних з вражіннями доохрестної природи. Він не аналізує 
звичайно свого почуття, не шукає навіть яскравих і сильних виразів для 
нього, вдоволяючись легкими нaтякaми і обрисами. “Висловлена гадка єсть 
лож”* — сей афоризм одного з великих ліриків відчувається в сердечній 
ліриці Олеся. Він не звіряє свого чуття слову до кінця, не покладаючись 
на його тони — навіть під власною рукою.

В дальших роках (1911–1913) він постарався поглибити мотиви і настрої, 
які його займали, в ряді коротких драматичних поем — “Над Дніпром”, 
“Трагедія серця”, “Тихого вечора”, “Осінь”, “При світі ватри”. Xapaк-
теристичне й тут тісне об’єднання поезії природи з поезією серця. Воно 
виступає особливо яcкpaвo в прекраснім ліричнім лібрето “Над Дніпром”, 
написанім для здійсненої опери*, і в гарнім настройовім образку “Осінь”. 
Оба якнайтісніше в’яжуться з поемою вітру в “Щороку”, лише трохи пере-
суваючи поетичний нерв від образів природи до настроїв серця.

“Над Дніпром” прегарно сплітає розбудження старої любові під весняним 
подихом весни з розбудженням старого Дніпра і його хвиль та перетворює 
образ природи в символіку народного визволення.

В другім образі трагічний осінній фінал літньої любові ледве-ледве 
зазначується на млі осіннього смерку.

Прегарні настроєві місця приходять також в інших образках з ледве 
зарисованою трагедією любові, її роздвоєнням, розщепленням вічно голод-
ного почуття, органічно нездатного бути заспокоєним і зрівноваженим — 
засудженого на вічне шyкaння і тугу за красою.

Тонкі, невловимі настільки, що їх здебільшого не можна вирвати з цілості, 
навіть щоб процитувати, сі злегка зазначені настроєві образки усуваються 
і розсіваються від дотику аналізу, як ті ніжні цвіти, що не зносять нічого 
цупкого і облітають навіть під люблячою рукою.

Так, і се може бути характеристичною прикметою поезії такого почуття, 
що вона не збирається в кристалізовані програмні афоризми, а розливається 
ледве приступною аналізові субстанцією в творчості поета.

* * *
Але поет не схотів обмежитись сферою суб’єктивних поетичних настроїв. 

Не той був час — і не з тих був поет.

Україна дістала поета-лірика, котрого виглядала від часів Шевченка. 
Дещо в поезії Олеся продовжувало Щоголіва, дещо Самійленка — його 
близьких земляків. Але те, що принесла вже перша книга Олеся, було, без 
сумніву, більше, сильніше, суцільніше і краще відповідало новим настроям 
відродження. Він справді став поетом його і того нового молодого поко-
ління, котре з ним вступало в життя — з тими бадьорими, повними надій 
настроями, які звучали в поезії Олеся. Але заразом приносив він дещо 
й таке, що ставало вічним і невмирущим національним здобутком на всі часи.

* * *
Олесь прожив свої дитячі і молодечі роки на межі старої Гетьман-

щини і Слобожанщини, на горішній Сулі, недалеко м.Білополя, в тодішнім 
Лебединськім повіті Харківщини. Його дід по матері орендував великий 
панський маєток в селі Верхосуллі, на північнім краю українського степу, 
і тут прожив свої молодечі літа Олесь. В гарній присвяті матері своєї другої 
книги* він назвав себе вихованцем степу, і дійсно ним був. Змaлку “зро-
бившись рідним братом вітру, простору, і трав”, “він кидав нудну роботу і в 
зелений степ тікав”, — пропадав в нім цілі дні на своїм конику*, навзаводи 
ганяючись з степовим вітром — сам прозиваний вітром в родині за сі вічні 
утечі. На лоні сього зеленого степу пізнав він невичерпану крacy природи 
України і під напливом її вражінь став її поетом на ціле життя: “Не виніс 
щастя-муки, і задзвеніли в серці звуки, і розітнувсь мій перший спів”*.

Ся поезія степу оповила своєю красою його перші книги, а свій найпов-
ніший вираз знайшла в його поемі “Щороку”, розпочатій ще 1904 р., але 
докінченій тільки шість літ пізніше — справжній, невмирущій окрасі нашого 
письменства. Любов вітру до весни, оспівана в ній в дуже гарній і оригіналь-
ній, вповні модернізованій формі, була виразом молодечих настроїв поета, 
викоханих східноукраїнською природою і перейнятих ніжними вiдблисками 
її лагідної краси.

В сім власне молодий поет підходив до свого старшого земляка, котрого 
я вище згадав — Якова Щоголіва, що хоч з меншими поетичними засо-
бами, теж умів віддати дещо з степового роздолу Східної України, його 
краси і поезії, і до другого, на жаль, зламаного долею ліричного поета* 
українського степу — Івана Манжури.

Але почуття краси у Олеся далеко тонше і багатше мотивами і відчуван-
нями. Сердечні настрої, з котрими сплітаються й переливаються вражіння 
природи, незмірно ніжніші і ріжнорідніші. Форма, в котрій вилиті сі ліричні 
настрої, значно артистичніша, тонша і музикальніша.

Після незрівнянно гарних, але тільки принагідних настроїв, навіяних 
природою у Шевченка, по кількох розкішних, але теж тільки рідких образах 
природи у Куліша (“Блакитне небо, мов дугасте море...”), — вперше в Олесю 
природа Східної України дістала свого закоханого співця, котрого їй бракувало.
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На болоті спала зграя лебедина, 
Вічна ніч чорніла, і стояв туман...
Спало все навколо, тільки білий лебідь
Тихо-тихо сходив кров’ю своїх ран...

* * *
Один з найкращих утворів поета — навіяний смертю лебедя України, 

Миколи Лисенка — “Злотна нитка” в високопоетичній, витриманій формі 
малює іншу трагедію творчого духу: урвання творчості смертю творця 
в її розгарі серед невтілених помислів і невиспіваних пісень. Сим разом 
виїмково поет звернувсь до античної символіки — образів парк, що прядуть 
нитку життя*, і вмів його прегарно використати як рамці для величавої 
xapaктеристики творчості великого українського музика. Підіймаючися 
все вище, ся xapaктеристика стає чудовим апотеозом української народної 
творчості взагалі:

Ой чиї ж се згуки ллються?
Може, жайворонки в’ються,
І цілуючись сміються,
Крила крилами черкають,
На проміннях сонця грають, 
На дзвіночках пригравають...
Чи русалки чешуть коси, 
Чи з небес спадають роси, 
Чи кладуть женці покоси?
Чи козацтво виступає,
Струни кобз перебирає,
Золоті шаблі виймає...

Але парка перетинає нитку життя в самім розвої творчості, уривається 
пісня, “і плаче над співцем рідна земля”...

* * *
Будемо сподіватись, що до нашою поета парки будуть ласкавіші, і пісні 

його лунатимуть ще довго. 
Перед нами, невважаючи на все їх багатство, тільки твори двох деся-

тиліть, і поетові є ще багато сказати своєму народові.
Життєвий шлях не стелився легко перед ним; пестієм долі не був він 

ніколи, і творчість його, особливо в другім десятилітті, проходила в дуже 
тяжких умовах. Коли його творчості сі тяжкі обставини не зломили і не викри-
вили, свідчить се про велику силу таланту.

Поетичний здобуток Олеся великий і ріжнородний. В тісних рамцях сеї 
маленької статті я не мав змоги спинитись на всіх сторонах його творчості. 
Дещо таки зістається й неприступним. Збірка його поезій з 1917–1918 рр., 

Виступаючи в передреволюційній атмосфері в лавах молоді, і разом 
з нею відчуваючи всім своїм єством приливи і відливи революційної енергії, 
поет свідомо хотів віддати своє слово в службу революційному відродженню 
свого народу. “О слово, будь мечем моїм”*, — пише він в одній поезії 
1907 р. — року пам’ятного погрому конституційних надій громадянства*, 
після ганебного зламання царським режимом всіх даних ним приречень. 
Сі слова “Будь мечем моїм” Олесь хотів поставити й заголовком своєї 
другої книги, що містила поезії 1907 і 1908 рр., в котрих особливо сильно 
відбивались сі громадські настрої. Але в тодішніх цензурних умовах такий 
заголовок був неможливий*.

Та і в тісних цензурних лещатах поет умів знайти незвичайно глибокий 
і щирий вираз і революційному ентузіазмові, і палючому гнівові на зрад-
ників, і докорові інертній і байдужій масі. Його “Три менти”* пролунали, 
як бойовий розказ серед напруженої тиші. Незрівнянний вірш — “Яка 
крaca — відродження країни!”* проспіваний був з поетом всім громадян-
ством, як пісня побіди. Але частіш, ніж сі радісні пісні, виливались у нього 
сумні жалі і докори на адресу і ближчого окруження, і того народу, що в 
переважній більшості тільки “стояв і безмолвствував”* — недосяжний пое-
товим покликам. В другій половині вже цитованої поезії з нагоди десятиліття 
першої збірки*, читаємо сумні спостереження про її другу — громадську, 
революційну пісню:

Крику ран смертельних не почують вуха
Вільних в рабстві власнім і в ганьбі рабів,
Очі їх не вгледять крил святого духа,
Що над ними віяв і ридав без слів.

Трагедію революційного проводиря і маси-юрби з її інерцією і вульгарним 
скептицизмом, або так званим “здоровим розумом”, глибоко відчувши її в 
тодішніх відносинах, поет прегарно вмів відтворити в своїй драматичній 
поемі “По дорозі в казку”, найбільшім і, мабуть, чи не найкращім своїм 
творі, написанім р. 1912*.

В символічнім образі шyкaння стежки в глухім лісі він умів прозоро 
і сильно представити тяжку путь пророчого духу. Брак зрозуміння для 
його ідеального пориву у обмеженої, пригніченої лихом юрби; її переходи 
до віри і обожання вождя під його самопевним покликом; короткий рево-
люційний патос і раптовий упадок при перших проявах слабості і вагання 
у “вчителя” — віддані незвичайно різко і виразно в трьох актах-ситуаціях 
сеї поеми-феєрії. Оригінальна форма — майже всюди в масових сценах, 
дуже гарно приладжена до її завдань. На жаль, досі вона не діждалась 
відповідного випровадження на сцені.

Кілька літ пізніше, в перших днях великої революції поет ще раз вернувся 
до сеї теми, що видимо глибоко його займала — в гарній поезії “Лебідь”:
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ПЕРША РЕДАКЦІЯ “ІРОДОВОЇ МОРОКИ” КУЛІША 

Я вище згадав* про сей преінтересний не тільки в творчості Куліша, але 
і в загальній еволюції української ідеології літературний документ, цікавий 
особливо в його першій редакції — якраз дуже малозвісній нашому гро-
мадянству, так як Куліш надіслав її до львівської “Правди” в 1869 році. 
Слід її знайшовся в листуванні тодішнього редактора “Правди” Анатоля 
Вахнянина з Кулішем, що видав ак[адемік] Студинський*. В однім з листів 
своїх до Куліша 1869 року Вахнянин пише з приводу присланих від Куліша 
речей: “Іродова морока”, “Двоєглава курка” і “Серпанкова мантія”*, що він 
не рішається їх містити в “Правді” з огляду на гострий протимосковський 
зміст, бо й сам Куліш був тої гадки, що “Правда” не повинна містити 
такого, “що лає здорово москаля”. Тому що Куліш хотів бачити “Іродову 
мороку” також в окремій відбитці, Вахнянин проектував видати прислані 
речі відразу окремими брошурками, не містячи в “Правді”, щоб не підве-
сти її під заборону в Росії, і питав у Куліша рішучого слова в сій справі. 
Чи відписав щось на се Куліш, не знати, але в кожнім разі прислані речі 
не були надруковані, й рукопись, прислана для “Правди”, загубилася. Заду-
мавши потім, в 1870-х роках, видання своєї збірки “Хуторної філософії”*, 
Куліш рішив включити сюди й “Іродову мороку” в відповідно прицензурнім 
вигляді, і при кінці 1874 р. на обкладинці ІІ тому “Воссоединения”* дав 
уже оголошення про сю збірку. Але фактично випустив її тільки в 1879 р., 
і вона відразу ж була сконфіскована, майже до останнього примірника, так 
що “Іродова морока” зісталася сливе незвісною і неприступною. Тільки 
в 1909–1910 рр. майже одночасно з’явилися передруки “Мороки” з сеї 
другої редакції, з “Хуторної філософії”: Ю.Романчук передрукував її* 
з коректурного аркуша, з авторськими поправками надісланого від Куліша 
Ол. Барвінському (Твори Куліша, т. ІV, 1909), а І.М.Каманін — з при-
мірника “Хут[орної] філософії”, захованого в Петербурзькій публічній 
бібліотеці (Сочинения, т. ІV, 1910*). 

Разом з тим виринула і перша редакція: Сильвестр Яричевський над-
рукував її в часописі “Буковина”, 1909 р.1 з відпису, одержаного в 1890-х 
роках від перемиського священика Володимира Домета Садовського. 
Ся копія “Мороки”, доволі потерта в уживанні, списана була, як значиться 
на ній, в Гримайлові (коло Тернополя) 12 серпня 1869 р. якимсь О.М.Свир 
чи Сбіер… — ім’я написано нечітко, і сеї особи Яричевський не міг вияснити. 
Затитулована копія так: “Іродова морока, вертепна містерія на Різдвяні свята. 
Тараса Шевченка”. З того можна міркувати, що присланий до “Правди” 
оригінал, від котрого безпосередньо чи посередньо йде отся копія, не мав 
на собі ймення автора, і хтось наздогад написав автором Шевченка. С.Яри-

1 С.Яричевський. Іродова морока. Буковина, 1909 р., ч. 129–132 і 135–137.

що мала становити т. VI його творів*, досі так і не появилась, як то кажуть, — 
“з причин, від автора не залежних”. Дещо було випущено під псевдонімами*, 
автором ще не розкритими. Друге десятиліття його творчості таким чином 
майже вимикається ще з-під осуду і оцінки. Але і в творчості перших десяти 
років, більше приступній для зазнайомлення, багато цікавих мотивів не міг 
я піднести, зв’язаний розмірами сього начерку.

Зокрема — формальну сторону Олесевої поезії мусив я зовсім лишити 
на боці, тимчасом як майстер нової форми — найсильніший представник 
українського символізму Олесь заслуговує пильного і любовного студіювання.

Але публіка наша, на жаль, не може, навіть при всім бажанні, знайо-
митись з його творами, з котрих багато вже стало великою рідкістю. Юві-
лейна вибірка його лірики, зроблена самим автором в отсій книзі, дає змогу 
все-таки виробити собі бодай загальний суд про неї. Але його драматичні 
поеми, що становлять один з найцінніших скарбів нашої поезії, все більше 
виходять з пам’яті і перегляду. Тому видання бодай найцінніших з них стає 
пекучою потребою нашого культурного життя.

232 СТАТТІ, ВИСТУПИ, ПЕРЕДМОВИ, ЗАМІТКИ Перша редакція “Іродової мороки” Куліша 233



ПЕРША РЕДАКЦІЯ “ІРОДОВОЇ МОРОКИ” КУЛІША 

Я вище згадав* про сей преінтересний не тільки в творчості Куліша, але 
і в загальній еволюції української ідеології літературний документ, цікавий 
особливо в його першій редакції — якраз дуже малозвісній нашому гро-
мадянству, так як Куліш надіслав її до львівської “Правди” в 1869 році. 
Слід її знайшовся в листуванні тодішнього редактора “Правди” Анатоля 
Вахнянина з Кулішем, що видав ак[адемік] Студинський*. В однім з листів 
своїх до Куліша 1869 року Вахнянин пише з приводу присланих від Куліша 
речей: “Іродова морока”, “Двоєглава курка” і “Серпанкова мантія”*, що він 
не рішається їх містити в “Правді” з огляду на гострий протимосковський 
зміст, бо й сам Куліш був тої гадки, що “Правда” не повинна містити 
такого, “що лає здорово москаля”. Тому що Куліш хотів бачити “Іродову 
мороку” також в окремій відбитці, Вахнянин проектував видати прислані 
речі відразу окремими брошурками, не містячи в “Правді”, щоб не підве-
сти її під заборону в Росії, і питав у Куліша рішучого слова в сій справі. 
Чи відписав щось на се Куліш, не знати, але в кожнім разі прислані речі 
не були надруковані, й рукопись, прислана для “Правди”, загубилася. Заду-
мавши потім, в 1870-х роках, видання своєї збірки “Хуторної філософії”*, 
Куліш рішив включити сюди й “Іродову мороку” в відповідно прицензурнім 
вигляді, і при кінці 1874 р. на обкладинці ІІ тому “Воссоединения”* дав 
уже оголошення про сю збірку. Але фактично випустив її тільки в 1879 р., 
і вона відразу ж була сконфіскована, майже до останнього примірника, так 
що “Іродова морока” зісталася сливе незвісною і неприступною. Тільки 
в 1909–1910 рр. майже одночасно з’явилися передруки “Мороки” з сеї 
другої редакції, з “Хуторної філософії”: Ю.Романчук передрукував її* 
з коректурного аркуша, з авторськими поправками надісланого від Куліша 
Ол. Барвінському (Твори Куліша, т. ІV, 1909), а І.М.Каманін — з при-
мірника “Хут[орної] філософії”, захованого в Петербурзькій публічній 
бібліотеці (Сочинения, т. ІV, 1910*). 

Разом з тим виринула і перша редакція: Сильвестр Яричевський над-
рукував її в часописі “Буковина”, 1909 р.1 з відпису, одержаного в 1890-х 
роках від перемиського священика Володимира Домета Садовського. 
Ся копія “Мороки”, доволі потерта в уживанні, списана була, як значиться 
на ній, в Гримайлові (коло Тернополя) 12 серпня 1869 р. якимсь О.М.Свир 
чи Сбіер… — ім’я написано нечітко, і сеї особи Яричевський не міг вияснити. 
Затитулована копія так: “Іродова морока, вертепна містерія на Різдвяні свята. 
Тараса Шевченка”. З того можна міркувати, що присланий до “Правди” 
оригінал, від котрого безпосередньо чи посередньо йде отся копія, не мав 
на собі ймення автора, і хтось наздогад написав автором Шевченка. С.Яри-

1 С.Яричевський. Іродова морока. Буковина, 1909 р., ч. 129–132 і 135–137.

що мала становити т. VI його творів*, досі так і не появилась, як то кажуть, — 
“з причин, від автора не залежних”. Дещо було випущено під псевдонімами*, 
автором ще не розкритими. Друге десятиліття його творчості таким чином 
майже вимикається ще з-під осуду і оцінки. Але і в творчості перших десяти 
років, більше приступній для зазнайомлення, багато цікавих мотивів не міг 
я піднести, зв’язаний розмірами сього начерку.

Зокрема — формальну сторону Олесевої поезії мусив я зовсім лишити 
на боці, тимчасом як майстер нової форми — найсильніший представник 
українського символізму Олесь заслуговує пильного і любовного студіювання.

Але публіка наша, на жаль, не може, навіть при всім бажанні, знайо-
митись з його творами, з котрих багато вже стало великою рідкістю. Юві-
лейна вибірка його лірики, зроблена самим автором в отсій книзі, дає змогу 
все-таки виробити собі бодай загальний суд про неї. Але його драматичні 
поеми, що становлять один з найцінніших скарбів нашої поезії, все більше 
виходять з пам’яті і перегляду. Тому видання бодай найцінніших з них стає 
пекучою потребою нашого культурного життя.
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(щоправда, чисто гумористичним). Але, як бачимо, вдаряє заразом дуже 
різко в сучасну політичну ноту. Пізніш, випускаючи в Росії, Куліш постарався 
його можливо обезбарвити з сього боку. Ірода зробив царем турецьким, 
Москалів переробив на сердюків, і тим ослабив силу і експресію своєї ідеї. 
Але в першій редакції місцями нелегко потягнути границю, де кінчиться 
жартівливий гротеск старобурсацького стилю1 — і де починається їдка, 
грізна, до неба вопіюща сатира на сучасне Московське царство та його 
насильства над Україною. Деякі ліричні частини сього твору в сім аспекті 
роблять дуже сильне вражіння!

З становища історії творчості самого Куліша дуже цікаво, що з-під 
його пера вийшов такий твір за кілька років до його пізніших писань, де він 
доказував, що Козаччина була не більше як розбійнича банда*, позбавлена 
всяких ідеальних мотивів і ненависна на Україні всім елементам культурним 
і конструктивним, а український нарід був і єсть перейнятий монархістичними 
сентиментами, і солідаризується з його, Кулішевими акафістами Петрові 
і Катерині2. Я вище зазначив, що такі екстремні вихватки Куліша, подик-
товані полемічним запалом, ще не означали у нього дійсного відречення від 
класової козацької ідеології, що лежала підосновою його творчості, з усіма 
її зигзагами. “Морока” являється найбільш яскравим виявом козакофіль-
ства Куліша — цілком серйозним і відповідальним, не вважаючи на свою 
пародійну форму.

Видаючи її в “Хуторній філософії”, Куліш пошив в автори сеї містерії 
Якима Сліпого, дяка свого рідного села, “великого поета і високо наділеного 
чоловіка”, котрого іменем він пустив взагалі “хуторну філософію” своєї 
збірки. Він запевняє, що сей Яким володів цілим репертуаром подібних 
п’єс і виставляв їх на святах в околиці “у всіх парафіян, що мали в своїй 
хаті простору світлицю”, і “тому що вся наша публіка на святах переходила 
юрбою з хати до хати, Яким старався зайняти її увагу кождого дня чимсь 
новим”. Його “Мороку”, — каже він в передмові, — він тільки перело-
жив самостійно в вірші, “наскільки міг заступити сього великого поета”. 
В кінцевій примітці, навпаки, дає зрозуміти, що, може, не стільки свідомо, 
скільки несвідомо йде за провідними мотивами Якима (Яким, которого я, 
без сомнения, воспроизвожу во многом, давно мною забытом”). Іншим 
разом посилається на те, як розповідала йому сю містерію мати. Та з листа 
до Хильчевського, наведеного вище*, ясно видко, що персонаж сього 
Якима Куліш рішив ужити взагалі як літературну фікцію, щоб його іменем 
викладати свої ідеї. Коли він дійсно використав мотиви якогось спеціаль-
ного варіанта “вертепної містерії” з своїх дитячих часів, то, без сумніву, він 

1 Його вершок — сихемська пригода з москалями.
2 Не треба, одначе, забувати, що Петра і Катерину сам Куліш уважав виїмками серед 

злих і недолугих дурнів, що засідали на московськім престолі.

чевському, коли він друкував сю копію, варіант “Хуторної філософії” не був 
відомий, і тому в своїх поясненнях він головну увагу звернув на усталення 
особи автора: на підставі згаданого листа Вахнянина, звісного йому, він 
здогадувався, що автором “Мороки” був Куліш. Для нас сі доводи його, 
розуміється, не мають інтересу, і я їх лишаю зовсім на боці, натомість вико-
ристовую деякі його вказівки формального характеру, які дають можливість 
відріжнити і відкинути деякі додатки Гримайлівського переписувача. Хоч він 
списував, видимо, доволі докладно, але дещо додав, зазначивши се — як от 
опис дійових осіб, а дещо пропустив, і в транскрипції подекуди збивався 
на галицький правопис. Я стараюсь сі його зміни усунути, і з огляду, що про 
буквальну вірність сеї копії не може бути мови, не притримуюсь і її правопису. 
Пропущене в двох місцях я доповнив за виданням 1879 р., зазначивши се. 
Взагалі, я не мав заміру дати наукового видання сього тексту: для сього треба 
б все-таки пошукати за Кулішевим оригіналом. Акад[емік] Студинський, 
що був ласкав зробити для мене копію видання Яричевського, не міг натра-
пити на слід оригіналу, бо архів “Правди” не заховався. Нинішній передрук 
має на меті тільки познайомити ширші круги з сею цікавою пам’яткою, дуже 
малозвісною у нас. Правда, Ю.Романчук в примітках до свого передруку 
“Мороки” з видання 1879 р. додав головніші варіанти і з видання Яричев-
ського, що вийшло саме під час друку “Творів Куліша”. Але сі варіанти все-
таки не дають повного поняття про першу редакцію “Мороки”, та й “Твори” 
у нас тут малорозповсюджені, а видання Яричевського таки й зовсім мало 
хто бачив. А тим часом сей твір Куліша варт того, аби його знати.

В еволюції української творчості він інтересний як один з найбільш 
яскравих і талановитих — при всій своїй гротесковій безцеремонності — 
виявів традиціоналістичного козакофільства. Він виходить з вертепної 
драми ХVIII віку, використовує традиційну постать Козака з усім його 
впровадженням на вертепну сцену, та інші персонажі її — Ірода, Жида, 
Чорта. Але вкладає сюди містерійний зміст: боротьби Правди з Кривдою 
й перемоги Правди з народженням Христа. Заразом надає сьому змістові 
традиціоналістичний козакофільський характер, з одного боку, і злободен-
ний українофільський та антимосковський — з другого. Боротьба Кривди 
з Правдою — се боротьба Москви з Україною. Московський цар — се Ірод, 
що побиває українських, особливо козацьких дітей. Його міністр — Чорт, 
що розпоює і дурманить народ “для пользи царства”. Москалі — се Іродове 
військо. Україна стогне і пропадає в московській, Іродовій неволі. Але кінець 
кінцем козацький накорінок її рятує. Козаки були завсіди найвірнішими 
слугами Правди, що єдналася в їх уяві з постаттю Пречистої (як се пояс-
нює Куліш в коментарях до видання 1879 р.), — вони дадуть собі раду і з 
московським насильством та оборонять від нього волю України.

Твір надзвичайно традиціоналістичний, не спиняється навіть перед 
безцеремонним старокозацьким (заразом старошляхетським) антисемітизмом 
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(щоправда, чисто гумористичним). Але, як бачимо, вдаряє заразом дуже 
різко в сучасну політичну ноту. Пізніш, випускаючи в Росії, Куліш постарався 
його можливо обезбарвити з сього боку. Ірода зробив царем турецьким, 
Москалів переробив на сердюків, і тим ослабив силу і експресію своєї ідеї. 
Але в першій редакції місцями нелегко потягнути границю, де кінчиться 
жартівливий гротеск старобурсацького стилю1 — і де починається їдка, 
грізна, до неба вопіюща сатира на сучасне Московське царство та його 
насильства над Україною. Деякі ліричні частини сього твору в сім аспекті 
роблять дуже сильне вражіння!

З становища історії творчості самого Куліша дуже цікаво, що з-під 
його пера вийшов такий твір за кілька років до його пізніших писань, де він 
доказував, що Козаччина була не більше як розбійнича банда*, позбавлена 
всяких ідеальних мотивів і ненависна на Україні всім елементам культурним 
і конструктивним, а український нарід був і єсть перейнятий монархістичними 
сентиментами, і солідаризується з його, Кулішевими акафістами Петрові 
і Катерині2. Я вище зазначив, що такі екстремні вихватки Куліша, подик-
товані полемічним запалом, ще не означали у нього дійсного відречення від 
класової козацької ідеології, що лежала підосновою його творчості, з усіма 
її зигзагами. “Морока” являється найбільш яскравим виявом козакофіль-
ства Куліша — цілком серйозним і відповідальним, не вважаючи на свою 
пародійну форму.

Видаючи її в “Хуторній філософії”, Куліш пошив в автори сеї містерії 
Якима Сліпого, дяка свого рідного села, “великого поета і високо наділеного 
чоловіка”, котрого іменем він пустив взагалі “хуторну філософію” своєї 
збірки. Він запевняє, що сей Яким володів цілим репертуаром подібних 
п’єс і виставляв їх на святах в околиці “у всіх парафіян, що мали в своїй 
хаті простору світлицю”, і “тому що вся наша публіка на святах переходила 
юрбою з хати до хати, Яким старався зайняти її увагу кождого дня чимсь 
новим”. Його “Мороку”, — каже він в передмові, — він тільки перело-
жив самостійно в вірші, “наскільки міг заступити сього великого поета”. 
В кінцевій примітці, навпаки, дає зрозуміти, що, може, не стільки свідомо, 
скільки несвідомо йде за провідними мотивами Якима (Яким, которого я, 
без сомнения, воспроизвожу во многом, давно мною забытом”). Іншим 
разом посилається на те, як розповідала йому сю містерію мати. Та з листа 
до Хильчевського, наведеного вище*, ясно видко, що персонаж сього 
Якима Куліш рішив ужити взагалі як літературну фікцію, щоб його іменем 
викладати свої ідеї. Коли він дійсно використав мотиви якогось спеціаль-
ного варіанта “вертепної містерії” з своїх дитячих часів, то, без сумніву, він 

1 Його вершок — сихемська пригода з москалями.
2 Не треба, одначе, забувати, що Петра і Катерину сам Куліш уважав виїмками серед 

злих і недолугих дурнів, що засідали на московськім престолі.

чевському, коли він друкував сю копію, варіант “Хуторної філософії” не був 
відомий, і тому в своїх поясненнях він головну увагу звернув на усталення 
особи автора: на підставі згаданого листа Вахнянина, звісного йому, він 
здогадувався, що автором “Мороки” був Куліш. Для нас сі доводи його, 
розуміється, не мають інтересу, і я їх лишаю зовсім на боці, натомість вико-
ристовую деякі його вказівки формального характеру, які дають можливість 
відріжнити і відкинути деякі додатки Гримайлівського переписувача. Хоч він 
списував, видимо, доволі докладно, але дещо додав, зазначивши се — як от 
опис дійових осіб, а дещо пропустив, і в транскрипції подекуди збивався 
на галицький правопис. Я стараюсь сі його зміни усунути, і з огляду, що про 
буквальну вірність сеї копії не може бути мови, не притримуюсь і її правопису. 
Пропущене в двох місцях я доповнив за виданням 1879 р., зазначивши се. 
Взагалі, я не мав заміру дати наукового видання сього тексту: для сього треба 
б все-таки пошукати за Кулішевим оригіналом. Акад[емік] Студинський, 
що був ласкав зробити для мене копію видання Яричевського, не міг натра-
пити на слід оригіналу, бо архів “Правди” не заховався. Нинішній передрук 
має на меті тільки познайомити ширші круги з сею цікавою пам’яткою, дуже 
малозвісною у нас. Правда, Ю.Романчук в примітках до свого передруку 
“Мороки” з видання 1879 р. додав головніші варіанти і з видання Яричев-
ського, що вийшло саме під час друку “Творів Куліша”. Але сі варіанти все-
таки не дають повного поняття про першу редакцію “Мороки”, та й “Твори” 
у нас тут малорозповсюджені, а видання Яричевського таки й зовсім мало 
хто бачив. А тим часом сей твір Куліша варт того, аби його знати.

В еволюції української творчості він інтересний як один з найбільш 
яскравих і талановитих — при всій своїй гротесковій безцеремонності — 
виявів традиціоналістичного козакофільства. Він виходить з вертепної 
драми ХVIII віку, використовує традиційну постать Козака з усім його 
впровадженням на вертепну сцену, та інші персонажі її — Ірода, Жида, 
Чорта. Але вкладає сюди містерійний зміст: боротьби Правди з Кривдою 
й перемоги Правди з народженням Христа. Заразом надає сьому змістові 
традиціоналістичний козакофільський характер, з одного боку, і злободен-
ний українофільський та антимосковський — з другого. Боротьба Кривди 
з Правдою — се боротьба Москви з Україною. Московський цар — се Ірод, 
що побиває українських, особливо козацьких дітей. Його міністр — Чорт, 
що розпоює і дурманить народ “для пользи царства”. Москалі — се Іродове 
військо. Україна стогне і пропадає в московській, Іродовій неволі. Але кінець 
кінцем козацький накорінок її рятує. Козаки були завсіди найвірнішими 
слугами Правди, що єдналася в їх уяві з постаттю Пречистої (як се пояс-
нює Куліш в коментарях до видання 1879 р.), — вони дадуть собі раду і з 
московським насильством та оборонять від нього волю України.

Твір надзвичайно традиціоналістичний, не спиняється навіть перед 
безцеремонним старокозацьким (заразом старошляхетським) антисемітизмом 
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НЕВИКОНАНЕ ПОБАЖАННЯ МАРКА ВОВЧКА

Марко Вовчок (Марія Олександрівна Вілінська, Марковичка — 
за першим чоловіком), вийшовши вдруге за М.Д.Лобач-Жученка, прожила 
останні роки свого життя в маленькій садибці свого другого чоловіка під 
Нальчиком* (тоді Терської, тепер Кабардинсько-Балкарської автономної 
області). Тут вона й померла 28 липня ст[арого] ст[илю] 1907 року, і в 
сій же садибі в городі похована. Вмираючи, вона заповіла, щоб її труну 
перенесено на Україну, а садиба, де вона прожила свої останні роки, щоб 
служила культурним українським завданням. Сповняючи се побажання 
своєї дружини, М.Д.Лобач-Жученко звернувся до українських культурних 
установ* і до товариства “Просвіта”, до “Українського наукового товари-
ства”, редакції “Літ[ературно]-наук[ового] вістн[ика]” тощо. Але звісна 
річ, в яких умовах жили тоді, в 1908–1914 рр. сі установи і все українське 
громадянство. Залізний обруч царського режиму стискав українське життя 
все тісніш, поставивши своїм завданням задавити його на смерть; українське 
громадянство мусило концентрувати всі свої зусилля коло найбільш еле-
ментарних завдань національного існування, і сповнення останніх побажань 
Марка Вовчка відкладаються з місяця на місяць, з року на рік, — а там 
прийшла війна, розгром українського життя, революція з її негайними 
справами, горожанська війна, голод і т. д., і т. д.

Але М.Д.Лобач-Жученко не забував заповіту своєї дружини і не пере-
ставав нагадувати його українському громадянству при кожній нагоді; 
і минулого року він вирядив “ходока” до Києва, доручивши йому відживити 
цю справу, що ставала все більш пекучою. Бо садибу, де жила й почила 
наша покійна письменниця, під час революції реквізовано, потім муніци-
палізовано, в садибі уряджено майстерню для виробу шкіри і т. д., могилу 
знищено, штахети забрано на паливо, хрест вирвано з постаменту, самий 
постамент розбито і т. д. Прикладаючи всі зусилля, щоб одстояти могилу 
від останнього знищення, М.Д.Лобач-Жученко спільно з сином покій-
ниці Б.О.Марковичом (тепер професором Ломоносівського університету 
в Москві) заразом старалися заінтересувати громадські установи долею 
цілої садиби, що призначалася Марком Вовчком і її дружиною на культур-
но-освітні завдання, а стала місцем розплоду свиней і всякої іншої тварини. 
Місцева преса також нагадувала “Українським народам” сумну долю сього 
останнього пристановища великої української письменниці. Кінець кінцем 
сього року Академія наук, вислухавши доповідь у сій справі нинішнього 
редактора листів Марка Вовчка О.К.Дорошкевича*, постановила зайня-
тись сею справою і звернутися до ріжних установ: Укр[аїнської] науки, 
Ц[ентральної] б[ібліотеки] наукових робітників, Наркомздоров’я й ін., 
просячи прийняти в свій захист садибу й могилу покійної письменниці 

її обробив цілком самостійно як жагучу політичну сатиру. Мало можна вка-
зати не тільки у Куліша, але і взагалі в тодішній українській творчості, після 
виступів Шевченка, таких різких, рішучих і безоглядних засудів царського 
режиму і його гнобительства. Кінцевий присуд царям (урваний в виданні 
1879 р.), що засуджує їх “на кару і муку, страшнішу від болю”, — “щоб 
дивитися очима на народну волю”, щоб трястися на “кривавім престолі”, 
не знаючи, коли згинуть зі всею сім’єю, — “щогодини, щохвилини бунту 
сподіватись, і своєї навіть тіні уночі жахатись” — се вияв революційної 
енергії, який гримить, наче передвість вибуху народної волі, котрого перше 
десятиліття тепер ми святкуємо. В сю хвилину варто пригадати се сильне 
і мужнє слово. Українське громадянство мусить знати сей твір.
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В СІМДЕСЯТІ РОКОВИНИ СМЕРТІ ШЕВЧЕНКА ...
НА СПОМИН ЙОГО І ЛЮДЕЙ, ЙОМУ БЛИЗЬКИХ 

Минулого року редакція “України” присвятила березневу книжку 
Шевченкові*, зібравши все, що було в його портфелі про нього самого, 
його творчість і традицію. Сього року подаємо статті і матеріали не стільки 
про самого Шевченка, скільки про людей, йому близьких, і то не тільки 
про їх відносини, але й про їх життя в собі, — не тільки в ті часи, коли 
вони сходилися з Шевченком, впливали на нього і відбивали його впливи 
на собі, але і перед тим, і по тім: люди з петербурзької української громади 
кінця 1830-х і початку 1840-х років, кирилометодіївці і приятелі з часів 
побуту в Києві і на Україні, друзі з часів заслання і останніх років Шев-
ченкового життя. 

Се те середовище, яке зробило Шевченка Шевченком: відкрило йому 
очі на його здібності і сили, усвідомило його національну ролю, піднесло 
його на своїх плечах як народного вождя і пророка, генерального речника 
народних кривд і народних домагань, “народну святиню і народний стяг”.

Розуміється, в такім принагіднім збірнику, для котрого матеріал був 
зібраний на протязі кількох місяців, не можна ні всіх сих людей випровадити, 
ні всебічно їх представити. Ми подаємо тільки про тих і тільки те, що у нас 
зібралось. Але ми користаємо з сеї нагоди, щоб поставити сю проблему: 
виявлення того середовища, що зробило Шевченка Шевченком. Вона 
дуже важна не тільки з становища шевченкознавства, але і з становища 
дослідження українського життя і українського національного і революцій-
ного руху, в якім Шевченко і його культ відіграли таку виїмково визначну, 
центральну і заразом многобічну ролю, відповідно класовим і груповим 
прикметам тих верств, в яких переломлювалось се шевченківське гасло.

У сучасників Шевченка, ворожих українському національному і соціаль-
ному рухові, і у пізніших ворогів національних і політичних постулатів сього 
руху часто повторюється гадка, що Шевченкове діло було ділом не стільки 
його, скільки тих людей, що, мовляв, начинили сього темного і малосвідомого 
кріпака політикою, революційними переворотовими ідеями і зробили з нього 
божище українського селянства, джерело нового гайдамацтва і всякого іншого 
страхіття для всіх владущих і благоденствующих. При всіх перебільшеннях 
і фальшуваннях, що в таких інкримінаціях допускались, ся роля українського 
середовища, що дала Україні Шевченка, як велике її гасло, все-таки відчута 
правильно. Кожен діяч являється утвором свого оточення, що формується під 
впливом соціальних умов свого існування. Але так як затоптано було в тих 
часах, 1830–1860 роках українську свідомість, а особливо ролю і значіння 
української селянської маси, — се вимагало неабияких зусиль того оточення, 
що висунуло на провідну ролю в українському житті поета-кріпака, співця 

та помогти сповненню її передсмертних бажань. Укр[аїнська] наука в сій 
справі дійсно удалася до Раднаркому Кабардинсько-Балкарської області 
й одержала, скільки нам відомо, її повну згоду щодо повернення садиби 
покійної письменниці на культурні завдання — але саме призначення сеї 
садиби ще зістається непризначеним.

Остання фотографія Марка Вовчка 
знята за рік до смерті в горóді її садиби1

Редакція “України”, друкуючи останню фотографію Марка Вовчка1, 
передану їй від дружини покійниці разом з проханням нагадати україн-
ському громадянству сю справу, звертається з гарячим поклоном до установ 
і організацій України: не занедбати її і не дати проминути двадцятиліттю 
смерті великої нашої письменниці без сповнення її останнього побажання*: 
нехай тіло нашого “кроткого пророка” спочине в рідній землі й її останнє 
пристановище буде пристановищем всього того доброго, світлого, людяного, 
чим була перейнята його творчість!

1 Вона була знята за рік до смерті в її городчику.
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кріпацької кривди. Вивчити значіння в сім процесі сього середовища і його 
поодиноких складників і членів — річ дуже важна.

Розуміється, сей аспект не був програмою, за якою писались статті, тут 
уміщені. Вони в більшості виникли з власної ініціативи їх авторів, а не на 
замовлення редакції. Ми ж ставимо сей постулат досліду сього середовища 
тільки з нагоди сеї публікації. Вивчення сього середовища, розуміється, річ 
затяжна і складна, бо воно зовсім не було одностайне, складалося з людей 
ріжних класових і ідеологічних орієнтацій. Але власне се й інтересне — 
дослідити, що давали сі ріжні течії на сформування творчості Шевченка 
і її впливів на розвій українського життя.

РЕЦЕНЗІЇ
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ЦУПКЫЙ*. БАЙКЫ. 
Одесса, 1889, 40 стр., ц. 10 коп.

Ся книжечка містить у собі 50 невеликих (на 40 сторінках) байок. Якраз 
половина їх узято з Езопа*; я порівняв їх (за запомогою теж п. Косача*) 
з первотвором, і з того порівняння видко, що автор не добивався того, 
щоб дати певний переклад*. Він не тільки переміняє періодичний лад речі 
на простіший, – ся одміна, звичайно, єсть добра й доладна, – але з своєї 
волі дещо викидає, дещо додає, переміняє, й не завше з того байка стає 
кращою (9, 21, 31)*; найбільше одмін у моралі – автор часто дає зовсім 
інакшу мораль, часом так, щоб ішлося до сучасних обставин (3, 10, 16, 21)*. 
Таким робом автор, не дбаючи про певність перекладу, хтів дати матеріал 
для дидактичного читання. Одначе і з сього погляду книжка не має єдності; 
другу половину байок вибрано з різних джерел*, і не усі вони підходять під 
форму дидактичну, як 37, 38, 40, 50, 43*, з їх трудно або й зовсім не можа 
вивести яку-небудь науку. Н[омер] 37 – просто анекдот у формі “веселого 
оповідача” або якого іншого. Мова, взагалі кажучи, добра; є деякі слова, 
що вразили мене – як мужик, мужики, завсегда, сильніші, бажаєш мене 
гарним бачити, согласоохляв (втомився), нарочно, крівна (власна) сокіра, 
потребність, ради вас, упиристь, доїздя (доїжджаючи), осуждатиме. Врешті 
книжечка вельми корисна і добра, гарна читанка для дитини; шкода тільки, 
що автор не зробив збірничка з самих Езопових байок, чи то, може, вчинив 
він з цензурних обставин*?
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і показує на комічну оперу французьку “Le soldat magicien”, як на джерело, 
з якого узяв свою тему Котляревський. Згадана опера перероблена з п’єси 
славного коміка Данкура “Le bon soldat” (1691) і була широко розпов-
сюджена — двічі перекладена по-німецьки, гралась по-чеськи; в автори 
її дають суфлера Anséaume; вперше грана р. 1760. Писана вона прозою 
і віршами, з пісеньками, в одному акті. Зміст її такий. Маємо буржуазну 
сім’ю Арганів; чоловік дуже суворо поводиться з жінкою, і се тяжко вражає 
її живу й веселу натуру; Арган іде з дому, наказуючи локаю — Криспену 
доглядати жінки; Криспен, одначе, держить руку пані. Приходить солдат 
на постій і його спроваджують на горище, не давши повечеряти. Слідом 
приходить до пані прокурор, балакають про тяжку вдачу Аргана: проку-
рор радить розвестись і висловляється про своє кохання до пані А., але 
та не згоджується зрадити чоловіка. Приносять вечерю, але тільки посі-
дали, аж вертається Арган; вечерю заховано, а прокурор уліз до комина. 
З’являється солдат — показує свій паспорт і скаржиться, що не вечеряв, 
а далі береться почастувати вечерею компанію, бо він чарівник. Малює 
круг на долівці, замовляннями велить демонам принести вечерю, і виймає 
її з шафи. Хозяєва бояться їсти, солдат їх заспокоює. Після вечері солдат 
хоче показати хозяєвам диявола, що так прислужився, велить відчинити 
двері і каже дияволу, щоб не злякати компанії, узяти собі вид прокурора 
і йти до пекла. Прокурор тікає, і Арган страхається з страшного виду 
диявола, з полум’я, що виходило з його очей і т. ін. З’являється з рахунком 
за вечерю реставратор, але солдат примушує Криспена заплатити йому 
грішми прокурора. Наостанку Аргани звертаються до солдата з скаргами 
на свої злі відносини, солдат научає їх: чоловіку — не бути таким суворим, 
жінці — не бути такою кокеткою, ті обіцяють, і опера кінчиться словами 
Криспена — “тепер житимем спокійно!”

Д[обродій] Дашкевич показує подібності сієї опери і опери Котля-
ревського — судовий панич, вечеря коштом його, солдат, прихід хазяїна, 
чарівництво, визволення судового панича, уважає ще на деякі деталі (в 
обох п’єсах судовик уживає в залицянні судові вирази, солдат уживає воро-
жачи слів німецьких: trink [напій] у Ансеома, шнапс — у Котляревського) 
і виводить, що Котляревський узяв тему з французької опери чи по пам’яті, 
чи маючи її під руками.

Сей вивід дає д. Дашкевичу спосіб порішити питання про відносини 
“Москаля-чарівника” до “Простака” Гоголя-батька*, досі ще не порішене, 
як нагадує сам д. Дашкевич: д. Петров думав, що сі п’єси незалежно одна 
від одної узяті з народних переказів, д-р Огоновський нахилявся до думки, 
що “Москаль” був первотвором “Простака”. Д[обродій] Дашкевич дово-
дить, що чи “Москаль” чи “Простак”, але хтось у когось брав тему, і вважає 
на детальні подібності: поводження ловеласа здається жінці несамовитим; 
солдат в обох допевняється “лавреників” і курки, береться співати — ще й 

Н.ДАШКЕВИЧ ...
ИСТОЧНИКЕ УКРАИНСКОЙ ОПЕРЫ 

И.П.КОТЛЯРЕВСКОГО “МОСКАЛЬ-ЧАРИВНЫК”
(відбитка з “Київської cтарини” — 1893, XII)

В своїй розправі про українське письменство (розумію рецензію на книгу 
д. Петрова*) проф. Дашкевич зауважив, що тема “Москаля-чарівника” 
належить до перехожих і широко розповсюджених (с. 40). В останній 
розправі* подає він відомості про історію сеї теми, а також про ту редакцію 
її, з якої, на думку автора, скористався Котляревський для своєї опери.

Аналогії для теми Котляревського пов[ажаний] автор вислідив майже 
виключно по літературах західноєвропейських, не вдаючись до аналогій 
східних1. Найдавнішу літературну редакцію сеї теми д. Дашкевич знайшов 
в т[ак] з[ваних] fabliaux, сатиричних оповіданнях, а властиве в такому 
оповіданні XIII в. — “Le pauvre clerc” (“Бідний студент”): бідний сту-
дент паризький, мандруючи до родини, напросився на ніч, але хазяйка 
не пустила його; тим часом студент побачив в хаті припаси до вечері, а далі 
й священика, що прийшов туди. Студента побачив хазяїн хати — селянин, 
і прийняв на ніч. Вечеряти не було чого, але студент, мовби розказуючи про 
свою пригоду, показав хазяїну сховані страви й вино, а далі й священика; 
того вигнали, а опанчу його дістав студент. Окрім сеї французької редак-
ції ще з ХІІІ ж в[іку] єсть подібна редакція німецька. Ся версія, де гість 
показує сховане, оповідаючи, і схованому дістається прочухан, уважають 
за найдавнішу. Версія, де гість вдає з себе чарівника й чарами показує 
сховане, а потім самого схованого виручає, єсть новіша, і в письменстві 
вперше з’являється в ХV–ХVI в., в ріжних і очевидячки — незалежних 
одна від одної редакціях, що виходять з переказів народних. Д[обродій] 
Дашкевич наводить силу новел, фарс[ів], наостанку — комічних опер 
з сею темою; він уважає, одначе, що взагалі в обставинах міського побуту 
ся тема виходить менш правдоподібною, натуральною, аніж в старіших, 
середньовічних перерібках.

Коротко спинившись коло подібних тем в казках (одну казку цікаву, 
хоч дальшу від теми Котляревського, записав сам д. Дашкевич на Волині 
і подає цілком в додатку до статті), автор ставить питання, чи Котляревський 
узяв тему своєї опери з української казки, як думав д. Петров і недав-
німи часами висловився й проф. Сумцов* (“Этнографическое обозрение”, 
т. XII — “Песни о госте Терентии”), чи з літературної редакції сеї теми 
якогось з західних авторів. Д[обродій] Дашкевич пристає до другої думки 

1 В “Київській старині”, 1894, ІІІ кн. подав д. Перетц грузинську казку*, доволі 
далеку, одначе, від теми “Москаля”.
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і показує на комічну оперу французьку “Le soldat magicien”, як на джерело, 
з якого узяв свою тему Котляревський. Згадана опера перероблена з п’єси 
славного коміка Данкура “Le bon soldat” (1691) і була широко розпов-
сюджена — двічі перекладена по-німецьки, гралась по-чеськи; в автори 
її дають суфлера Anséaume; вперше грана р. 1760. Писана вона прозою 
і віршами, з пісеньками, в одному акті. Зміст її такий. Маємо буржуазну 
сім’ю Арганів; чоловік дуже суворо поводиться з жінкою, і се тяжко вражає 
її живу й веселу натуру; Арган іде з дому, наказуючи локаю — Криспену 
доглядати жінки; Криспен, одначе, держить руку пані. Приходить солдат 
на постій і його спроваджують на горище, не давши повечеряти. Слідом 
приходить до пані прокурор, балакають про тяжку вдачу Аргана: проку-
рор радить розвестись і висловляється про своє кохання до пані А., але 
та не згоджується зрадити чоловіка. Приносять вечерю, але тільки посі-
дали, аж вертається Арган; вечерю заховано, а прокурор уліз до комина. 
З’являється солдат — показує свій паспорт і скаржиться, що не вечеряв, 
а далі береться почастувати вечерею компанію, бо він чарівник. Малює 
круг на долівці, замовляннями велить демонам принести вечерю, і виймає 
її з шафи. Хозяєва бояться їсти, солдат їх заспокоює. Після вечері солдат 
хоче показати хозяєвам диявола, що так прислужився, велить відчинити 
двері і каже дияволу, щоб не злякати компанії, узяти собі вид прокурора 
і йти до пекла. Прокурор тікає, і Арган страхається з страшного виду 
диявола, з полум’я, що виходило з його очей і т. ін. З’являється з рахунком 
за вечерю реставратор, але солдат примушує Криспена заплатити йому 
грішми прокурора. Наостанку Аргани звертаються до солдата з скаргами 
на свої злі відносини, солдат научає їх: чоловіку — не бути таким суворим, 
жінці — не бути такою кокеткою, ті обіцяють, і опера кінчиться словами 
Криспена — “тепер житимем спокійно!”

Д[обродій] Дашкевич показує подібності сієї опери і опери Котля-
ревського — судовий панич, вечеря коштом його, солдат, прихід хазяїна, 
чарівництво, визволення судового панича, уважає ще на деякі деталі (в 
обох п’єсах судовик уживає в залицянні судові вирази, солдат уживає воро-
жачи слів німецьких: trink [напій] у Ансеома, шнапс — у Котляревського) 
і виводить, що Котляревський узяв тему з французької опери чи по пам’яті, 
чи маючи її під руками.

Сей вивід дає д. Дашкевичу спосіб порішити питання про відносини 
“Москаля-чарівника” до “Простака” Гоголя-батька*, досі ще не порішене, 
як нагадує сам д. Дашкевич: д. Петров думав, що сі п’єси незалежно одна 
від одної узяті з народних переказів, д-р Огоновський нахилявся до думки, 
що “Москаль” був первотвором “Простака”. Д[обродій] Дашкевич дово-
дить, що чи “Москаль” чи “Простак”, але хтось у когось брав тему, і вважає 
на детальні подібності: поводження ловеласа здається жінці несамовитим; 
солдат в обох допевняється “лавреників” і курки, береться співати — ще й 
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И.П.КОТЛЯРЕВСКОГО “МОСКАЛЬ-ЧАРИВНЫК”
(відбитка з “Київської cтарини” — 1893, XII)

В своїй розправі про українське письменство (розумію рецензію на книгу 
д. Петрова*) проф. Дашкевич зауважив, що тема “Москаля-чарівника” 
належить до перехожих і широко розповсюджених (с. 40). В останній 
розправі* подає він відомості про історію сеї теми, а також про ту редакцію 
її, з якої, на думку автора, скористався Котляревський для своєї опери.

Аналогії для теми Котляревського пов[ажаний] автор вислідив майже 
виключно по літературах західноєвропейських, не вдаючись до аналогій 
східних1. Найдавнішу літературну редакцію сеї теми д. Дашкевич знайшов 
в т[ак] з[ваних] fabliaux, сатиричних оповіданнях, а властиве в такому 
оповіданні XIII в. — “Le pauvre clerc” (“Бідний студент”): бідний сту-
дент паризький, мандруючи до родини, напросився на ніч, але хазяйка 
не пустила його; тим часом студент побачив в хаті припаси до вечері, а далі 
й священика, що прийшов туди. Студента побачив хазяїн хати — селянин, 
і прийняв на ніч. Вечеряти не було чого, але студент, мовби розказуючи про 
свою пригоду, показав хазяїну сховані страви й вино, а далі й священика; 
того вигнали, а опанчу його дістав студент. Окрім сеї французької редак-
ції ще з ХІІІ ж в[іку] єсть подібна редакція німецька. Ся версія, де гість 
показує сховане, оповідаючи, і схованому дістається прочухан, уважають 
за найдавнішу. Версія, де гість вдає з себе чарівника й чарами показує 
сховане, а потім самого схованого виручає, єсть новіша, і в письменстві 
вперше з’являється в ХV–ХVI в., в ріжних і очевидячки — незалежних 
одна від одної редакціях, що виходять з переказів народних. Д[обродій] 
Дашкевич наводить силу новел, фарс[ів], наостанку — комічних опер 
з сею темою; він уважає, одначе, що взагалі в обставинах міського побуту 
ся тема виходить менш правдоподібною, натуральною, аніж в старіших, 
середньовічних перерібках.

Коротко спинившись коло подібних тем в казках (одну казку цікаву, 
хоч дальшу від теми Котляревського, записав сам д. Дашкевич на Волині 
і подає цілком в додатку до статті), автор ставить питання, чи Котляревський 
узяв тему своєї опери з української казки, як думав д. Петров і недав-
німи часами висловився й проф. Сумцов* (“Этнографическое обозрение”, 
т. XII — “Песни о госте Терентии”), чи з літературної редакції сеї теми 
якогось з західних авторів. Д[обродій] Дашкевич пристає до другої думки 

1 В “Київській старині”, 1894, ІІІ кн. подав д. Перетц грузинську казку*, доволі 
далеку, одначе, від теми “Москаля”.
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[з] головою чоловіку; переляк її при добрих відносинах до чоловіка надто 
великий; не знати, чого боялась вона сама почастувати чоловіка вечерею: 
адже в неї було “всього доволі”; чудним здається переляк і поводження 
розумного й розбитного Чупруна, і се через те, що Котляревський через 
свою провідну думку удав його надто розумним для такої ситуації; москаль 
з своїми чарами анітрошки не потрібний, щоб розв’язати інтригу, бо Тетяні 
мало цікаво, щоб визволити Финтика; москаль сей більш потрібний для 
діалога про вартість українців, як для інтриги. Очевидячки, Котляревський 
мав виразну і самосвідому думку — повеличати українського селянина 
й українську національність взагалі, й се привело його до таких варіа-
цій наперед, очевидячки, вибраної фабули, що вона втратила сама в собі 
суцільність і raison d’être [сенс існування]. При своїй провідній думці не міг 
Котляревський зоставити в фабулі, що жінка живе недобре з чоловіком, 
що вона любиться з ловеласом, що москаль з своїми чарами її рятує від 
бешкету; треба було заховати на всіх пунктах гідність і честь селянства. Для 
зневаження полупанка й похвали сільської честі, для оборони національної 
гідності (як він її розумів) прийшлось йому звернутись до резонерства зов-
сім вже ненатурального. І ми, ухиляючись низенько перед провідною ідеєю 
опери Котляревського, повинні, одначе, признати, що з погляду компози-
ції, суцільності й реальності інтриги комедія Гоголева далеко її переважає. 
Отже, дуже непевно здається мені, щоб з заплутаної й резонерської п’єси 
Котляревського переробив Гоголь свій жвавий і непретензіозний жартик1. 
Далеко правдоподобніше, що Гоголь переробив свою комедію з народного 
переказу (так само, як і другу свою комедію — “Собака-вівця”), як і тепер 
єсть кілька переказів, доволі близьких до його фабули (Куліш каже ще, 
що Гоголь змалював тут дійсних осіб*)2; комедія ся без усякої провідної 
думки і має на меті поглузувати з дурня3.

Тим часом проф. Дашкевич довів зовсім певно, що чи Котляревський, 
чи Гоголь, а хтось комусь наслідував. Отже, уважаючи на все висловлене, 
думаємо, що Гоголева комедія старша від “Москаля”, і що Котляревський 
знав “Простака”. Під впливом того зовсім уже самосвідомого народолюб-

1 Навіть і мова ліпша в “Простаку”.
2 В “Записках про життя Гоголя”, витяг у Петрова, с. 80.
3 Отже ніяк не можемо згодитись з думкою Куліша в його порівнянні “Москаля” 

і “Простака”, що „Котляревський далеко не з такими симпатіями дивиться на народ, 
як батько Гоголя”. Навпаки, у Котляревського сі симпатії виявляються занадто виразно, 
так що се пошкодило, як сказано, суцільності п’єси, у Гоголя ж ясно проступає глузу-
вання з дурного “гевала”: згадаймо оповідання, як він розкошував у свинопасах з ласки 
пана-сотника та як він, козакуючи, навчився добре тютькати. Навіть оповідання Романа 
про свої злидні, що так трагічно прохоплюється в сій комедії, не робить ніякого вражіння, 
бо виходить наче наслідком ледачості Романа.

ту ж саму пісню (“Ой був, да нема”) і тим “утинає до гапликів”, і т. ін. 
Коли ж Котляревський позичив тему у французького коміка, то Гоголь 
мусив позичити у Котляревського.

Рівняючи оперу Котляревського до французького первотвору, д. Даш-
кевич доводить, що у Котляревського інтрига переведена не так просто 
і натурально, як у Ансеома; зав’язана п’єса не досить правдиво (відносини 
Тетяни до Финтика; вечеря зроблена на його гроші). Зате Котляревський 
на місце буржуазійного анекдота дав опері зміст соціальний і політичний: 
супротилежність моральної негідності полупанків і міцних моральних підва-
лин народних, і спірка про вартість українців і москалів. На думку автора, 
в “Москалю-чарівнику” можна побачити те ж, що виявляється в утворах 
значних письменників взагалі: в позичену, обтрепану віками схему вкинена 
свіжа думка, і віковічна тема стає в поновленій мистецькій формі, прилад-
наній до нових потреб вічного поступу життя.

Такий зміст розправи д. Дашкевича. Вона дає хороший вклад в літера-
туру про Котляревського, й ми можемо тільки пожадати, щоб інші питання, 
поставлені в наших дезидератах (“Записки”, т. ІІ)*, якнайскоріше діждалися 
такого самого дотепного й пильного студіювання, як ґенеза “Москаля-ча-
рівника”. Висловимо тепер свою гадку в сій справі.

Що Котляревський міг узяти тему з французького письменства, в тому 
нічого неможливого нема. Стеблін-Каменський в своїх спогадах про Котлярев-
ського* (с. 6, вид. 1869) розказує, що в своїй бібліотеці Котляревський мав 
французьких класичних авторів і переклади (російські) романів Лафонтена, 
Дюкре-Дюменіля, Коттен і т. ін. Фабула “Москаля” близько подібна до одно-
іменного “Soldat magicien”; але для того, щоб конечне затвердити гіпотезу д. 
Дашкевича, треба б ще пошукати, чи не знайдеться звісток про те, що п’єсу 
Ансеома знали в Гетьманщині за часи Котляревського. Зовсім певний довід 
д. Дашкевича, що “Москаль” і “Простак” не суть незалежними одна від 
одної перерібками тої ж самої теми; ті подібності, детальні, дрібні, які показав 
між ними поважний автор, не дають місця ваганням в сій справі. Тільки 
виводу, що тему “Простака” Гоголь взяв у Котляревського, не можемо при-
йняти. Діло в тім, що інтрига “Простака” далеко простіша й натуральніша, 
як “Москаля”; зав’язана вона далеко ліпше: Параска не любить чоловіка, 
дяк їй подобається, й вона його закликає, випровадивши з хати чоловіка; 
москаль з своїми чарами потрібний, щоб розв’язати п’єсу й визволити дяка; 
провідна думка — про хитрощі жінки, переведена через усю п’єсу доволі 
консеквентно (може, трохи шкодить, що жінка мусить просити помочі 
у москаля, а москалеві хитрощі втрачають свій ефект, бо наостанку Пара-
ска обдурила остільки чоловіка, що ще йому й нотацію читає). Тим часом, 
справедливо зауважив і сам д. Дашкевич, фабула “Москаля” переведена 
далеко гірше, заплутана дуже: Тетяна, поводячись з Финтиком, не пока-
зує, щоб він справді так їй остогид, а далі з власної охоти видає Финтика 
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[з] головою чоловіку; переляк її при добрих відносинах до чоловіка надто 
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розумного й розбитного Чупруна, і се через те, що Котляревський через 
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знав “Простака”. Під впливом того зовсім уже самосвідомого народолюб-

1 Навіть і мова ліпша в “Простаку”.
2 В “Записках про життя Гоголя”, витяг у Петрова, с. 80.
3 Отже ніяк не можемо згодитись з думкою Куліша в його порівнянні “Москаля” 

і “Простака”, що „Котляревський далеко не з такими симпатіями дивиться на народ, 
як батько Гоголя”. Навпаки, у Котляревського сі симпатії виявляються занадто виразно, 
так що се пошкодило, як сказано, суцільності п’єси, у Гоголя ж ясно проступає глузу-
вання з дурного “гевала”: згадаймо оповідання, як він розкошував у свинопасах з ласки 
пана-сотника та як він, козакуючи, навчився добре тютькати. Навіть оповідання Романа 
про свої злидні, що так трагічно прохоплюється в сій комедії, не робить ніякого вражіння, 
бо виходить наче наслідком ледачості Романа.
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УКРАЇНСЬКО-РУСЬКІ ДРАМИ ...
КОНКУРСІ ГАЛИЦЬКОГО ВИДІЛУ КРАЄВОГО

На конкурсі галицького Виділу краєвого* сього року наспіло всього 
15 п’єс, але виключивши ті, що визначаються літературними прикметами, 
зістанемося при сімох, і про них скажемо кілька слів.

Перше місце щодо суцільності, ефективності й поетичності вражіння, 
на нашу думку, займає історична драма в п’яти діях “Ясні зорі” Б.Грінченка* 
[В.Чайченка]. Історичного в сій драмі, правда, небагато: се відчував, мабуть, 
і автор, означивши, що діється се “у Царгороді часу минулого”. Місце 
акції — гарем турецького баші*; дійові особи — крім самого баші — його 
жінка Аміна, невільниця з Волині, як показується потім, козак-невільник 
Дмитро й його жінка Олена. З розмови невільників бачимо, що діється 
воно за часи Многогрішного й Дорошенка*, але могло то діятись і в XVI, 
i в XVIII в., — ситуація занадто загальна.

Зміст драми такий: Аміна, улюблениця баші, нудиться гаремним жит-
тям, жадає вільного кохання. На той час з’являється при дворі баші новий 
невольник Дмитро; його остра вдача, незвичайні речі й краса звертають 
увагу знудженої Аміни. А Дмитро сей козак неабиякий: він вихований 
на класичній літературі, вчився в Київській академії*, під козацьким убором 
його билося серце вражливе й чутливе до краси; він і в неволю попався тому, 
що їдучи степом з Січі додому, вдався в мрії:

Степи широкі,
Високе небо та пташки співочі,
Та сонце золоте — краса велика!..
Ту бачивши красу, про все забув,
І думав я про Грецію, про Рим — 
Як гарно їх описують поети,
Що як то добре там, краса яка!
А в нас чи меншая краса хіба?
Чому ж ніхто і нашої не спише?
Якби списав, то краще би було,
Ніж у Верґілія, чи там у кого –
Та тільки що нема кому списати.

На такого приклонника й знавця краси не могла не зробити вражіння 
краса Аміни, хоч він і лишив на Вкраїні улюблену жінку. Аміна настановляє 
Дмитра садівником, а прикликавши до себе одного разу, вириває в нього 
признання, що її кохає, й віддається йому. Та серед того раювання неспо-
дівано в гарем прокрадається Дмитрова жінка — героїня Олена, що, пере-
бравшись парубком, прибула до Царгорода з польськими послами й найшла 
свого Дмитра, аби його викрасти. Але хутко прийшлось їй переконатись, 
що Дмитро не радий її приходу, що його вже не тягне на Україну; причину 

НА СЬОГОРІЧНІМства і українського патріотизму, що виявляються і в останніх піснях “Ене-
їди”, і в “Наталці”, він міг незадоволитись глузливим тоном “Простака” 
і переробити сю тему на інший лад; як відомо, і “Наталку” свою написав 
він, ображений глузуванням Шаховського*. Так і в “Москалі” стає він 
в оборону гідності, моральної висоти й культурності селянства з одного 
боку, в оборону української національності (хоч робить се, на наш погляд 
сучасний, не так дотепно) — з другого. Се й примусило його понівечити 
фабулу, як то тільки що було висловлено. Міг він при сій нагоді справді мати 
на увазі п’єсу Ансеома, і вона йому могла дати ідею замість дяка вивести 
судового панича. Та і в такому разі головним джерелом для Котляревського 
остається “Простак”. Але зовсім міг Котляревський і обійтись без фран-
цузького первотвору; ідея про судового панича сама могла легко прийти, 
тим більше, що цікавий був не стільки тип судовика спеціально, скільки 
взагалі полупанка.

Така наша думка. Висловивши її, не можемо не пожадати щиро, щоб 
д. Дашкевич, повернувшись знову через кілька років до студій українського 
письменства, не кидав сього поля, на котрому виступив з такою дотепні-
стю й знаттям, і де може придбати пильним і об’єктивним студіюванням 
довгочасної поваги й слави.
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невольник Дмитро; його остра вдача, незвичайні речі й краса звертають 
увагу знудженої Аміни. А Дмитро сей козак неабиякий: він вихований 
на класичній літературі, вчився в Київській академії*, під козацьким убором 
його билося серце вражливе й чутливе до краси; він і в неволю попався тому, 
що їдучи степом з Січі додому, вдався в мрії:

Степи широкі,
Високе небо та пташки співочі,
Та сонце золоте — краса велика!..
Ту бачивши красу, про все забув,
І думав я про Грецію, про Рим — 
Як гарно їх описують поети,
Що як то добре там, краса яка!
А в нас чи меншая краса хіба?
Чому ж ніхто і нашої не спише?
Якби списав, то краще би було,
Ніж у Верґілія, чи там у кого –
Та тільки що нема кому списати.

На такого приклонника й знавця краси не могла не зробити вражіння 
краса Аміни, хоч він і лишив на Вкраїні улюблену жінку. Аміна настановляє 
Дмитра садівником, а прикликавши до себе одного разу, вириває в нього 
признання, що її кохає, й віддається йому. Та серед того раювання неспо-
дівано в гарем прокрадається Дмитрова жінка — героїня Олена, що, пере-
бравшись парубком, прибула до Царгорода з польськими послами й найшла 
свого Дмитра, аби його викрасти. Але хутко прийшлось їй переконатись, 
що Дмитро не радий її приходу, що його вже не тягне на Україну; причину 

НА СЬОГОРІЧНІМства і українського патріотизму, що виявляються і в останніх піснях “Ене-
їди”, і в “Наталці”, він міг незадоволитись глузливим тоном “Простака” 
і переробити сю тему на інший лад; як відомо, і “Наталку” свою написав 
він, ображений глузуванням Шаховського*. Так і в “Москалі” стає він 
в оборону гідності, моральної висоти й культурності селянства з одного 
боку, в оборону української національності (хоч робить се, на наш погляд 
сучасний, не так дотепно) — з другого. Се й примусило його понівечити 
фабулу, як то тільки що було висловлено. Міг він при сій нагоді справді мати 
на увазі п’єсу Ансеома, і вона йому могла дати ідею замість дяка вивести 
судового панича. Та і в такому разі головним джерелом для Котляревського 
остається “Простак”. Але зовсім міг Котляревський і обійтись без фран-
цузького первотвору; ідея про судового панича сама могла легко прийти, 
тим більше, що цікавий був не стільки тип судовика спеціально, скільки 
взагалі полупанка.

Така наша думка. Висловивши її, не можемо не пожадати щиро, щоб 
д. Дашкевич, повернувшись знову через кілька років до студій українського 
письменства, не кидав сього поля, на котрому виступив з такою дотепні-
стю й знаттям, і де може придбати пильним і об’єктивним студіюванням 
довгочасної поваги й слави.
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спогади Олени про красу України виступають магічною силою в п’єсі — 
щодо Дмитра й Аміни, се також є вада архітектонічна.

Не конче вдався авторові й тип Дмитра. Такий козак — поет і аматор 
краси — міг  трапитись в Січі XVII в., але все-таки типовим заступником 
її бути не може, й оповідання, як татари зловили його серед класичних мрій, 
може зробити скорше комічне вражіння. Вдача його — податлива, пасивна, 
і не надається типовому невольникові. Особливо сі ознаки виступають виразно 
поруч із енергічною, героїчною фігурою його жінки; треба признати, що сей тип 
героїні добре переведений в п’єсі. Другорядні персони, як баша, служниця, зло-
дій Халиль трохи шаблонові. Далеко ліпша й типова фігура старого невольника 
українця Панаса, запеклого ворога бісурменського й “вічно незадоволеного 
раба”.

Тому ж авторові належить комедія в IV діях “Нахмарило”*. Акція 
її переходить в Лівобічній Україні сучасній. Головною особою є Павло 
Левчук, інтелігент з шляхетської родини, що з ідеї став сільським учителем, 
а заразом культурним провідником села. Залюбившись в свою ученицю 
Марту Юрченківну, забирається він до шлюбу з нею, тільки не знає, як би 
до сього прихилити свого дядька, зруйнованого панка, перейнятого дуже 
високими шляхетськими поглядами. Дядько потребує грошей, і Павло 
устроює так, що громада має купити в нього дуже вигідно для себе ґрунти 
й спарцелювати*; в сій справі старий Левчуков приїздить на село, а Павло 
користає з нагоди, щоб оповісти про свої заміри щодо шлюбу. Як треба було 
сподіватись, Левчуков і чути не хоче за шлюб з “мужичкою”; грозиться 
позбавити Павла прав на спадок по собі (в дійсності дуже проблематичний), 
а коли Павло обстає — приходить до способу його змусити. Він заявляє 
Юрченкові, батькові нареченої, виборному від громади в справі купна 
землі, що не продасть землі інакше, тільки щоб Юрченко віддав доньку 
за іншого — за парубка Грицька Ківшенка. Юрченко попадає в тяжку 
колізію — з одного боку шкода громади, бо їй ґрунти потрібні страх, хоч 
на Амур іди без них, з другого — шкода дитину силувати; громадська ідея 
бере перевагу, й Юрченко умовляє доньку, а тій дівчині, також перейнятій 
громадською ідеєю, думка про громадську нужду вдаряє по нервах. До того 
ще й сам Грицько не хоче женитись з Мартою, бо любить іншу. Заходи 
Павла, щоб укоськати дядька, не помагають, але випадок розв’язує трудну 
ситуацію. Левчуков, не продавши землі, шукає в кого-небудь позичити 
грошей і звертається до сільського жмикрута Кожуренка; але Павлові 
попали в руки папери дядька: він ними переконує Кожуренка, що Левчуков 
зруйнований чоловік і відбирає тим можливість позики; заразом пускає 
чутку, що селяни заходжуються купити землю деінде. Левчукову треба 
грошей і він нарешті мусить відступити від свого вимагання щодо Марти 
й сам запобігає селян, аби купно землі дійшло кінця. Перешкоди до шлюбу 
Павла з Мартою зникли, хмара перейшла.

вона вгадує зараз, але по хвилі розпуки починає енергічно промовляти 
Дмитрові до совісті, страхає його перспективою каяття за зраду:

Згадаєш ти свій рідний край тоді.
Усе згадаєш! Мов якая сила
До тих степів, лісів, зелених лук
Тебе потягне: степ дихне на тебе
Своїм диханням, і Дніпро старий
Мов зашумить порогами до тебе,
Квітки запахнуть рідні запашніше,
Аніж всі пишні бісурменські квіти;
Страшненною нудьгою занудьгуєш,
За піснею, що дома ти співав,
За рідними, що дома кинув ти...
Ти мов почуєш з Запорожа крик:
Сюди! до бою за народню волю!...

Дмитро опам’ятався і вночі умовляється тікати разом з нею. Але служ-
ниця Аміни, знавши руську бесіду, підслухала се все й переказала Аміні. 
Зависне чуття обіймає її; вона змовляється з служницею зловити втікачів. 
Так і стається; Аміна сама злорадно дає знати їм, що виходу нема; Дмитра 
з жінкою зловлено й ув’язнено. Але зараз же в серці Аміни закрадається 
неясне спочатку каяття. Вона приходить в тюрму до в’язнів знущатись над 
ними, але слова Олени промовляють їй до чуття — вона признається, що й 
вона українка, а разом з тим відпадають і її заміри щодо пімсти. Дмитро 
з жінкою кличуть її тікати, але вона на те не здобувається: випускає їх та 
просить собі лише хрестика лишити. Вона перейнята чуттям наближення 
смерті, але думка про примирення з Христом усуває всякий страх. Тим 
часом прибічник баші Халиль, що віддавна даремно освідчався Аміні зі своїм 
коханням, вислідивши, куди мала піти Аміна, спроваджує до в’язниці башу. 
Аміна заявляє, що вона вирікається ісламу, Халиль повідає про любов її до 
Дмитра, й Аміна гине під кинджалом баші, повторяючи слова невільничої 
молитви, що просить визволення “на тихі води, на ясні зорі”.

П’єса визначається простою й симетричною конструкцією; акція роз-
вивається з самих характерів, з психологічних мотивів, а не механічних 
інцидентів. При тім вложена вона в гарну, поетичну форму, а автор не забігає 
далеко в ліричні екскурси. Слабша сторона, на мою думку, лежить в самих 
характерах. Досить неприродною являється особа Аміни; вона українка, 
лише п’ятий рік в неволі, а коли виступає — бачимо в ній одаліску, ціл-
ком перейняту гаремним світоглядом, так що поводження й слова Дмитра 
її зражають, а вона навіть застановляється над таким питанням, чи можна 
любити невольника. Неприродним здається її розпитування в Дмитра про 
красу Вкраїни; сама вона при тім не зраджує нічим свого роду, аж доперва 
як Олена починає говорити за вітчину, видає свою тайну. Зауважу, що двічі 
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спогади Олени про красу України виступають магічною силою в п’єсі — 
щодо Дмитра й Аміни, се також є вада архітектонічна.

Не конче вдався авторові й тип Дмитра. Такий козак — поет і аматор 
краси — міг  трапитись в Січі XVII в., але все-таки типовим заступником 
її бути не може, й оповідання, як татари зловили його серед класичних мрій, 
може зробити скорше комічне вражіння. Вдача його — податлива, пасивна, 
і не надається типовому невольникові. Особливо сі ознаки виступають виразно 
поруч із енергічною, героїчною фігурою його жінки; треба признати, що сей тип 
героїні добре переведений в п’єсі. Другорядні персони, як баша, служниця, зло-
дій Халиль трохи шаблонові. Далеко ліпша й типова фігура старого невольника 
українця Панаса, запеклого ворога бісурменського й “вічно незадоволеного 
раба”.

Тому ж авторові належить комедія в IV діях “Нахмарило”*. Акція 
її переходить в Лівобічній Україні сучасній. Головною особою є Павло 
Левчук, інтелігент з шляхетської родини, що з ідеї став сільським учителем, 
а заразом культурним провідником села. Залюбившись в свою ученицю 
Марту Юрченківну, забирається він до шлюбу з нею, тільки не знає, як би 
до сього прихилити свого дядька, зруйнованого панка, перейнятого дуже 
високими шляхетськими поглядами. Дядько потребує грошей, і Павло 
устроює так, що громада має купити в нього дуже вигідно для себе ґрунти 
й спарцелювати*; в сій справі старий Левчуков приїздить на село, а Павло 
користає з нагоди, щоб оповісти про свої заміри щодо шлюбу. Як треба було 
сподіватись, Левчуков і чути не хоче за шлюб з “мужичкою”; грозиться 
позбавити Павла прав на спадок по собі (в дійсності дуже проблематичний), 
а коли Павло обстає — приходить до способу його змусити. Він заявляє 
Юрченкові, батькові нареченої, виборному від громади в справі купна 
землі, що не продасть землі інакше, тільки щоб Юрченко віддав доньку 
за іншого — за парубка Грицька Ківшенка. Юрченко попадає в тяжку 
колізію — з одного боку шкода громади, бо їй ґрунти потрібні страх, хоч 
на Амур іди без них, з другого — шкода дитину силувати; громадська ідея 
бере перевагу, й Юрченко умовляє доньку, а тій дівчині, також перейнятій 
громадською ідеєю, думка про громадську нужду вдаряє по нервах. До того 
ще й сам Грицько не хоче женитись з Мартою, бо любить іншу. Заходи 
Павла, щоб укоськати дядька, не помагають, але випадок розв’язує трудну 
ситуацію. Левчуков, не продавши землі, шукає в кого-небудь позичити 
грошей і звертається до сільського жмикрута Кожуренка; але Павлові 
попали в руки папери дядька: він ними переконує Кожуренка, що Левчуков 
зруйнований чоловік і відбирає тим можливість позики; заразом пускає 
чутку, що селяни заходжуються купити землю деінде. Левчукову треба 
грошей і він нарешті мусить відступити від свого вимагання щодо Марти 
й сам запобігає селян, аби купно землі дійшло кінця. Перешкоди до шлюбу 
Павла з Мартою зникли, хмара перейшла.

вона вгадує зараз, але по хвилі розпуки починає енергічно промовляти 
Дмитрові до совісті, страхає його перспективою каяття за зраду:

Згадаєш ти свій рідний край тоді.
Усе згадаєш! Мов якая сила
До тих степів, лісів, зелених лук
Тебе потягне: степ дихне на тебе
Своїм диханням, і Дніпро старий
Мов зашумить порогами до тебе,
Квітки запахнуть рідні запашніше,
Аніж всі пишні бісурменські квіти;
Страшненною нудьгою занудьгуєш,
За піснею, що дома ти співав,
За рідними, що дома кинув ти...
Ти мов почуєш з Запорожа крик:
Сюди! до бою за народню волю!...

Дмитро опам’ятався і вночі умовляється тікати разом з нею. Але служ-
ниця Аміни, знавши руську бесіду, підслухала се все й переказала Аміні. 
Зависне чуття обіймає її; вона змовляється з служницею зловити втікачів. 
Так і стається; Аміна сама злорадно дає знати їм, що виходу нема; Дмитра 
з жінкою зловлено й ув’язнено. Але зараз же в серці Аміни закрадається 
неясне спочатку каяття. Вона приходить в тюрму до в’язнів знущатись над 
ними, але слова Олени промовляють їй до чуття — вона признається, що й 
вона українка, а разом з тим відпадають і її заміри щодо пімсти. Дмитро 
з жінкою кличуть її тікати, але вона на те не здобувається: випускає їх та 
просить собі лише хрестика лишити. Вона перейнята чуттям наближення 
смерті, але думка про примирення з Христом усуває всякий страх. Тим 
часом прибічник баші Халиль, що віддавна даремно освідчався Аміні зі своїм 
коханням, вислідивши, куди мала піти Аміна, спроваджує до в’язниці башу. 
Аміна заявляє, що вона вирікається ісламу, Халиль повідає про любов її до 
Дмитра, й Аміна гине під кинджалом баші, повторяючи слова невільничої 
молитви, що просить визволення “на тихі води, на ясні зорі”.

П’єса визначається простою й симетричною конструкцією; акція роз-
вивається з самих характерів, з психологічних мотивів, а не механічних 
інцидентів. При тім вложена вона в гарну, поетичну форму, а автор не забігає 
далеко в ліричні екскурси. Слабша сторона, на мою думку, лежить в самих 
характерах. Досить неприродною являється особа Аміни; вона українка, 
лише п’ятий рік в неволі, а коли виступає — бачимо в ній одаліску, ціл-
ком перейняту гаремним світоглядом, так що поводження й слова Дмитра 
її зражають, а вона навіть застановляється над таким питанням, чи можна 
любити невольника. Неприродним здається її розпитування в Дмитра про 
красу Вкраїни; сама вона при тім не зраджує нічим свого роду, аж доперва 
як Олена починає говорити за вітчину, видає свою тайну. Зауважу, що двічі 
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на тестеву спадщину і самому зістатися повним власником Калитківського 
маєтку. Бігунець пристає без намислу на сей проект, старі Калитки згод-
жуються, і Бігунець іде освідчатись, але Ольга направляє Бігунця в інший 
бік — до своєї старшої сестри Марії, його попередньої зарученої. Головка 
попробував сперечатись, але наостанку уступає й згоджується помінятись 
ролями: він посватає Ольгу, а Бігунець Марію. Тут приходить і розв’язка: 
дівчата дають добру відправу женихам, Марія згоджується з поглядами Ольги 
й її проектами, а Ольга приймає освідчення Леоніда.

Акція ведеться жваво, зав’язана, як бачимо, дотепно, але що виграє 
вона на жвавості, то, треба признати, програє на натуральності: особи пору-
шуються трохи механічно, як маріонетки, занадто скоро виконуючи волю 
автора, а ціла акція через те прибирає трохи карикатурний характер, шарж. 
Можна зробити закиди також і деяким поодиноким частям: так Ольга вже 
має забагато промов на тему ненормальності сучасного становища дівчат 
і потреби для них самостійності; сі промови часом задовгі і визначаються 
сухим, проповідничим характером. Фігура Леоніда не досить природна, 
занадто наївна, а його роля Валєнрода* в товаристві Бігунця не конче в’я-
жеться з проповідничим запалом до моральної поправи Бігунця et consortes 
[і йому подібних]. Поводження Марії в сцені, де вона дає слово пристати 
до проекту Ольги, якби Головка її покинув, здається мені також ненату-
ральним. Може, було б добре змінити і заголовок, поставивши замість 
“жемчугів” (слово перське, уживане в російськім) загальноприйняте слово 
“перла”. За всім тим п’єса, мені здається, буде йти з успіхом, деякі позиції 
справді комічні, декотрі постаті, як батьків, Головки, почасти й Бігунця, 
випали досить щасливо, а провідна гадка комедії заслугує признання*.

З інших п’єс “Кандидат”, комедія в трьох діях д-ра Як. Невестюка, 
може мати чи не найбільший успіх на сцені, бо переводить акцію серед 
сучасної галицької інтелігенції і бере цілком нову тему.

Адвокат Мекелита кандидує на посла до сойму і для агітації їздить по краю. 
Рівночасно знаходиться кілька кандидаток на паню меценасову. Родина 
панського управителя Страшинського, запросивши Мекелиту в гостину, 
сподівається при сій нагоді причарувати його одною з своїх доньок. З таким 
же заміром прибуває до Страшинських пані Козловська, удова: вона спекулює 
на політику, удає агітаторку в інтересах Мекелити й привозить з собою двох 
селян. Та з них один — Гарбар зараз же починає різати verba veritatis [правду] 
Мекелиті, що піддається впливові панської Капуї*. Не вважаючи на те, 
п. Козловська з своєю політикою цілком опановує меценаса й вириває вже 
в нього освідчення, але сю справу розбиває смілим атаком п. Страшин-
ська, оголосивши п. Козловську зарученою за іншого аспіранта, а до того 
прилучається й Гарбар, що зражує політичні подвиги п. Козловської й, 
вичитавши добру науку меценасові, вириває його з панських покоїв та везе 
на агітацію по селах.

Комедія здається мені сценічною, акція йде жваво. Левчуков і осві-
чений москаль Тимоха представляють комічні фігури й дуже потішають 
собою справді читача; не один усміх будить і поважний воркотун-сторож; 
жвава наречена Грицькова теж оживляє акцію своїм амплуа “бой-дівчини”. 
Головна вада п’єси, що розв’язується вона щасливим випадком, і то досить 
банальним, — що Павло перехоплює папери свого дядька. Не можемо 
згодитись з автором, що вимагає, аби роля Левчукова велася по-російськи: 
се вже ультрареалізм; ставши на сей ґрунт, мусимо ми, виводячи в історичних 
драмах поляків, давати їм ролі в польській мові, а нарешті можемо зажадати, 
щоб в “Дон-Карлосі”* говорилось не по-якому, тільки по-гішпанському.

Типи, виведені в п’єсі, не нові, але, думаю, публіка буде бачити сю п’єсу 
з охотою задля її жвавості, комізму й кількох гарно змальованих ідеальних 
поступових фігур, що представляють ідею зближення інтелігенції з народом 
дорогою освіти.

Комедія в 4 діях “Торговля жемчугами” Григ[орія] Цеглинського засно-
вана на анормальних обставинах, в яких стоять сучасні дівчата-відданиці 
в громаді т. зв. інтелігентній галицькій, являючись в ролі “жемчугів”, вистав-
лених на продаж і продаваних першому-ліпшому. Речником провідної гадки 
виступає одна з дівчат, менша Калитківна Ольга, учителька, що висловлює 
потребу, аби дівчата здобували собі незалежне становище в громаді своєю 
працею, а сміховинні події, що трапляються з її сестрою й подругою, дають 
їй можливість потягнути за собою й тих.

Автор виводить на сцену дві буржуазні родини: Калиток і Точок; кожда має 
відданицю й жениха, але тримаються в сій справі ріжної політики — Калитки 
удержують свого жениха, кандидата урядницького Бігунця вже x літ, ждучи, 
коли він буде іменований і ожениться; Точка хвалиться тим, що свому Головці, 
кандидату адвокацькому, нічого не дає й страхає Калиток, що їх жених, скоро 
дістане уряд, втіче. Так і сталося: Бігунець, іменований комісаром, уважає 
Калитківну вже невідповідною парою й присилає зараз лист, де виправдується 
волею батьків своїх. Але Головка, зміркувавши, що Калитківна, не вважа-
ючи на всі гроші, повидавані Бігунцеві, стоїть матеріально все-таки ліпше, 
як Точківна, переміняє курс: рекомендований Точкою Калитці для процесу 
проти Бігунця, освідчається з першою ж візитою Калитківні, і та згоджу-
ється. Та тут в справу мішається менша Калитківна, згадана Ольга: вона 
скористала з обставин, щоб намовити Точківну йти на практику учительську, 
а тепер хоче до того привести й свою старшу сестру, а заразом осоромити 
несовісних женихів. За посередництвом сина Точки Леоніда, залюбленого 
в ній, розпочинає вона атак на Бігунця; Леонід, вступивши в веселе това-
риство Бігунцеве, своїми оповіданнями нищить його кредит по всіх шинках. 
Бігунець засипаний позвами вірителів, і в сей момент приступає до нього 
Головка з пропозицією оженитись з меншою Калитківною. Головка при тім 
має на оці, що марнотравного шваґра легко можна було б сплатити з претензій 
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на тестеву спадщину і самому зістатися повним власником Калитківського 
маєтку. Бігунець пристає без намислу на сей проект, старі Калитки згод-
жуються, і Бігунець іде освідчатись, але Ольга направляє Бігунця в інший 
бік — до своєї старшої сестри Марії, його попередньої зарученої. Головка 
попробував сперечатись, але наостанку уступає й згоджується помінятись 
ролями: він посватає Ольгу, а Бігунець Марію. Тут приходить і розв’язка: 
дівчата дають добру відправу женихам, Марія згоджується з поглядами Ольги 
й її проектами, а Ольга приймає освідчення Леоніда.

Акція ведеться жваво, зав’язана, як бачимо, дотепно, але що виграє 
вона на жвавості, то, треба признати, програє на натуральності: особи пору-
шуються трохи механічно, як маріонетки, занадто скоро виконуючи волю 
автора, а ціла акція через те прибирає трохи карикатурний характер, шарж. 
Можна зробити закиди також і деяким поодиноким частям: так Ольга вже 
має забагато промов на тему ненормальності сучасного становища дівчат 
і потреби для них самостійності; сі промови часом задовгі і визначаються 
сухим, проповідничим характером. Фігура Леоніда не досить природна, 
занадто наївна, а його роля Валєнрода* в товаристві Бігунця не конче в’я-
жеться з проповідничим запалом до моральної поправи Бігунця et consortes 
[і йому подібних]. Поводження Марії в сцені, де вона дає слово пристати 
до проекту Ольги, якби Головка її покинув, здається мені також ненату-
ральним. Може, було б добре змінити і заголовок, поставивши замість 
“жемчугів” (слово перське, уживане в російськім) загальноприйняте слово 
“перла”. За всім тим п’єса, мені здається, буде йти з успіхом, деякі позиції 
справді комічні, декотрі постаті, як батьків, Головки, почасти й Бігунця, 
випали досить щасливо, а провідна гадка комедії заслугує признання*.

З інших п’єс “Кандидат”, комедія в трьох діях д-ра Як. Невестюка, 
може мати чи не найбільший успіх на сцені, бо переводить акцію серед 
сучасної галицької інтелігенції і бере цілком нову тему.

Адвокат Мекелита кандидує на посла до сойму і для агітації їздить по краю. 
Рівночасно знаходиться кілька кандидаток на паню меценасову. Родина 
панського управителя Страшинського, запросивши Мекелиту в гостину, 
сподівається при сій нагоді причарувати його одною з своїх доньок. З таким 
же заміром прибуває до Страшинських пані Козловська, удова: вона спекулює 
на політику, удає агітаторку в інтересах Мекелити й привозить з собою двох 
селян. Та з них один — Гарбар зараз же починає різати verba veritatis [правду] 
Мекелиті, що піддається впливові панської Капуї*. Не вважаючи на те, 
п. Козловська з своєю політикою цілком опановує меценаса й вириває вже 
в нього освідчення, але сю справу розбиває смілим атаком п. Страшин-
ська, оголосивши п. Козловську зарученою за іншого аспіранта, а до того 
прилучається й Гарбар, що зражує політичні подвиги п. Козловської й, 
вичитавши добру науку меценасові, вириває його з панських покоїв та везе 
на агітацію по селах.

Комедія здається мені сценічною, акція йде жваво. Левчуков і осві-
чений москаль Тимоха представляють комічні фігури й дуже потішають 
собою справді читача; не один усміх будить і поважний воркотун-сторож; 
жвава наречена Грицькова теж оживляє акцію своїм амплуа “бой-дівчини”. 
Головна вада п’єси, що розв’язується вона щасливим випадком, і то досить 
банальним, — що Павло перехоплює папери свого дядька. Не можемо 
згодитись з автором, що вимагає, аби роля Левчукова велася по-російськи: 
се вже ультрареалізм; ставши на сей ґрунт, мусимо ми, виводячи в історичних 
драмах поляків, давати їм ролі в польській мові, а нарешті можемо зажадати, 
щоб в “Дон-Карлосі”* говорилось не по-якому, тільки по-гішпанському.

Типи, виведені в п’єсі, не нові, але, думаю, публіка буде бачити сю п’єсу 
з охотою задля її жвавості, комізму й кількох гарно змальованих ідеальних 
поступових фігур, що представляють ідею зближення інтелігенції з народом 
дорогою освіти.

Комедія в 4 діях “Торговля жемчугами” Григ[орія] Цеглинського засно-
вана на анормальних обставинах, в яких стоять сучасні дівчата-відданиці 
в громаді т. зв. інтелігентній галицькій, являючись в ролі “жемчугів”, вистав-
лених на продаж і продаваних першому-ліпшому. Речником провідної гадки 
виступає одна з дівчат, менша Калитківна Ольга, учителька, що висловлює 
потребу, аби дівчата здобували собі незалежне становище в громаді своєю 
працею, а сміховинні події, що трапляються з її сестрою й подругою, дають 
їй можливість потягнути за собою й тих.

Автор виводить на сцену дві буржуазні родини: Калиток і Точок; кожда має 
відданицю й жениха, але тримаються в сій справі ріжної політики — Калитки 
удержують свого жениха, кандидата урядницького Бігунця вже x літ, ждучи, 
коли він буде іменований і ожениться; Точка хвалиться тим, що свому Головці, 
кандидату адвокацькому, нічого не дає й страхає Калиток, що їх жених, скоро 
дістане уряд, втіче. Так і сталося: Бігунець, іменований комісаром, уважає 
Калитківну вже невідповідною парою й присилає зараз лист, де виправдується 
волею батьків своїх. Але Головка, зміркувавши, що Калитківна, не вважа-
ючи на всі гроші, повидавані Бігунцеві, стоїть матеріально все-таки ліпше, 
як Точківна, переміняє курс: рекомендований Точкою Калитці для процесу 
проти Бігунця, освідчається з першою ж візитою Калитківні, і та згоджу-
ється. Та тут в справу мішається менша Калитківна, згадана Ольга: вона 
скористала з обставин, щоб намовити Точківну йти на практику учительську, 
а тепер хоче до того привести й свою старшу сестру, а заразом осоромити 
несовісних женихів. За посередництвом сина Точки Леоніда, залюбленого 
в ній, розпочинає вона атак на Бігунця; Леонід, вступивши в веселе това-
риство Бігунцеве, своїми оповіданнями нищить його кредит по всіх шинках. 
Бігунець засипаний позвами вірителів, і в сей момент приступає до нього 
Головка з пропозицією оженитись з меншою Калитківною. Головка при тім 
має на оці, що марнотравного шваґра легко можна було б сплатити з претензій 
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колишній війт Курій, і слухати не хоче за такого зятя. Він проти волі дочки 
заручує її з немилим і береться готуватись до шлюбу. А тим часом орендар 
Манашко вигадує штуку: намовляє якогось нетягу, щоб підпалив церкву 
й під огонь вивабив Миколу. Миколу зловлено ніби на гарячім учинку, 
побито й ледве живого віддано до криміналу разом з деякими товари-
шами. Стара партія тріумфує — Курій знов війтом, і в раду увійшли його 
заступники, село знов ходить п’яне, школа упала, і Манашко може лише 
радіти. Сівчуки, що пороздавали, що попропивали й зійшли на прошаків. 
Курій справляє весілля, але донька його тікає й подається до міста, де в 
криміналі сидить Микола. Вона опізнюється: Микола вмер. Довідавшись 
се від його товариша, вона топиться, а зараз по тому нетяга-палій притаскав 
Манашка до міста, щоб викрити сю справу, не стерпівши своєї гризоти. 
Старій партії приходить край. Сівчуки не знають, де дітись від розпуки, 
довідавшись, що виреклись і прокляли невинного сина, а Курій коле себе 
ножем, дізнавшись про смерть доньки й Миколи.

Перша половина драми, що представляє нам ситуацію на селі й боротьбу 
двох партій, гарна й дуже цікава: гуцульська громада виступає реально 
й характерно; треба занотувати й мову з відданням місцевого колориту; акції 
властивої й тут нема, але вступним сценам можна се дарувати. Але потому 
(з сцени в коршмі, наприклад, ба навіть вже з другої дії взагалі) наступають 
поодинокі картинки, задля яких часом шкода й заслону підіймати: така 1-ша 
відслона третьої дії, де бачимо Миколу побитого в батьківський хаті; 3-тя 
відслона, де зовсім епізодично, лише для схарактеризування ситуації на селі 
виступає учитель з своїми клопотами про неохоту громади до посилання 
дітей до школи, відслона, де Микола умирає, а його товариш виголошує 
в просторонь довженну і тяжку, хоч і симпатичну промову на тему перемоги 
правди і т. ін. Закінчення — смерть Курія — здається нам мелодраматичним, 
що ліпше б опустити. На нашу думку, в теперішній формі ся драма ледве 
чи могла би виставлятись, але її можна б переробити, позливавши ті дрібні 
сцени докупи, а й тепер в читанні, думаємо, була би вона досить цікава.

Історична драма в п’яти діях “Чураївна”, як значиться на обкладці, 
взята з старої повісті кн[язя] Шаховського: “Маруся, малороссійская 
Сафо”*, обробляє звісну тему про отрую невірного Гриця. Маруся Чураївна, 
дівчина-поет, любить козака Гриця Бобренка, той її також, але під впливом 
матері зміняє свої симпатії, занедбує Марусю й починає лицятися до іншої 
дівчини. Ся переміна стається під час походу; даремно його земляк Кін-
драт, сам закоханий в Марусі, для щастя Марусиного пробує його назад 
до Марусі привернути. Грицько завагався на час, але вплив матері робить 
своє. Тоді Маруся труїть його на вечорницях, а далі й себе.

Тема, отже, не нова; композиція п’єси слаба; з технічного боку передовсім 
унеможливлює виставу велике число відмін. Далі, є багато неприродного, 
натягненого: так нещасливою здається сцена з дітьми, що граються в війну, 

Автор мав на меті висміяти “заступників народу”, показавши їх такими 
легкодухами, готовими до збочення з своєї політичної дороги на перший 
кив-морг якої-небудь добродійки, а в противність виставляє дійсного полі-
тика-селянина. Але сей контраст впадає в карикатуру — меценас з своїм 
ад’ютантом занадто вже легкодушні, і Гарбар попросту може глузувати з них, 
аж трохи дивно, що він все-таки уважає Мекелиту по тому всьому добрим 
матеріалом на посла: адже не поїде він його ад’ютантом і до сойму! Далі, 
акція розтягнена побічними деталями, занадто багато дано місця лицян-
ням до п. Козловської її іншого аспіранта, — се все ослаблює суцільність 
та інтерес акції. З сих побічних щасливо зате випали сцени, де виступають 
боягуз учитель з паном Страшинським, що все бояться, як би не стягнути 
на себе гніву старости. Брак викінченості й суцільності легко об’яснити 
невправністю ще пера автора, що при тім показує місцями справжній талант.

“Беата і Гальшка”, історична трагедія в 5 діях, обробляє ще раз звісну істо-
рію Гальшки Острозької*. Переказувати її зміст для того нема потреби. Мушу 
зазначити, що взагалі ся тема, на мою думку, вибрана нещасливо — раз, що для 
так звісного й стільки раз обробленого сюжету* треба особливого хисту, аби 
влити в давні міхи нового вина, а друге, що так пасивна цілком фігура, як Галь-
шка, ледве чи надається для центральної особи в трагедії. Поминаючи деякі 
подробиці (напр., анахронічний спосіб поводження осіб, неприродні речі, вло-
жені в уста діячів; цілком модернізована мова; князь Слуцький чомусь зветься 
Слуком; сцена з стриями в львівськім монастирі здається мало природна і 
т. ін.), взагалі п’єса оброблена старанно, але на сцені, здається, виглядала 
б монотонно й нудно, особливо закінчення її розтягнено й усе йде в сумних 
тонах без якихось перемін.

Драма в 5 діях і 10 відмінах “Несамовиті” порушує незвичайно цікаву, 
хоч і не нову взагалі тему — боротьбу “батьків і дітей” в сфері селянській. 
На сей раз іде акція на ґрунті глухого гуцульського села. Гуцули темні, 
забрані в руки жидовою, спиячились; але школа виховала молоде покоління, 
перейняте громадською ідеєю, свідомістю про потребу освіти і підвигнення 
морального й матеріального своїх земляків. На чолі їх стоїть Микола Сівчу-
ків, вихованець рільничої школи. Молода громада згрупувалась й перейняла 
в свої руки провід села, вибрала з-помежи себе війта й раду, піднесла школу, 
заложила читальню, християнські крамниці, заходилась проти п’янства: село 
піднеслось до непізнання, але заразом піднялось і страшенне незадоволення 
проти “несамовитих” молодиків. Старі проводирі села зражені, що їх відперли 
молоді й хочуть їм розказувати; пригадують за “веселі” часи, коли так гарно 
в селі забавлялись, коли весілля тяглось від неділі до неділі, а на похоронних 
обідах цілий спадок по небіжчику пропивався; жид-орендар Манашко, легко 
зрозуміти, являється душею тієї опозиції; проти несамовитих підіймаються 
ріжні обвинувачення, що вони в Бога не вірують і т. ін. Проти Миколи так 
під’юджують батьків, що вони хотять його проганяти, а батько його дівчини, 
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колишній війт Курій, і слухати не хоче за такого зятя. Він проти волі дочки 
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 “ЖІНОЧА БІБЛІОТЕКА”. 
Видає Наталія Кобринська ...
збірник праць ріжних авторів, Львів, 1896, ст. 143, 12°

Провідниця жіночого руху в Галичині* п. Н.Кобринська від довшого 
часу видає збірники, присвячені сій справі: в р. 1887 вийшов її “Перший 
вінок”*, від р. 1894 почала виходити “Наша доля”*, і тепер маємо перед 
собою її третю книжку. За браком якоїсь спеціальної часописі жіночої, 
сі збірники служать головною підоймою і заразом — дзеркалом сього руху, 
і тим самим заслугують уваги. Правда, рух сей на Україні австрійській 
ще дуже слабий. Фабрична продукція тут дуже незначна, тож жіноча 
робітнича верства не дає себе знати якимись організаціями. Руська інте-
лігенція донедавна майже обмежалась священством, де примусова рання 
женячка* забезпечувала переважній більшості дівчат замужество. Отже 
стимул економічний не давав себе так сильно відчувати, як деінде. Знову 
загальне розмірне убожество сієї інтелігенції, журба за хліб насущний 
і невисокий загальний рівень культурний були причиною, що і стимули вищої 
категорії — культурні — до жіночої емансипації, освіти, ініціативи майже 
бракували; до сього прилучалося ще, що й польська суспільність, яка довго 
служила для русинів тутешніх посередником для культурних ідей, не могла 
похвалитися високим рівнем культурним взагалі, спеціально — в справі 
жіночій стояла дуже невисоко, а уряд державний до останніх часів був 
неприхильним до розширення жіночої освіти. Всі сі обставини зложились 
на те, що в справі жіночої освіти і щодо рівня культурних інтересів жіноцтва, 
становища жінки в суспільності і її житті культурно-громадськім Україна 
австрійська зісталася позаду України російської, особливо такої, якою була 
вона перед зміцненням всеросійського декаденсу останніх часів. Не диво, 
що й тепер, не вважаючи на поступ значний, зроблений останніми часами 
галицькою Україною, жіноча справа стоїть тут ще дуже слабо. Рушають 
її кілька одиниць, що знаходять ще досить слабе попертя в ширших кругах 
жіночої інтелігенції і переважно іронічні відносини — серед суспільності. 
Тим більшого признання варта діяльність згаданих одиниць. Ними аран-
жувались петиції в справі заснування гімназій для дівчат і допущення їх до 
університетів, тепер вони займаються організацією охоронок для сільських 
дітей*. Розуміється, для успіху потреба більш симпатичних відносин від 
загалу.

Бідність сил дає себе відчувати і в сій новій книжці “Жіночої бібліотеки”. 
В ній, окрім белетристики (кілька віршів — перекладів Куліша і пані К.*, опо-
відання п. Г.Кулішевої і уложена в форму белетристичну оборона охоронок д. 
Селянського*) і літературних заміток про нові явища європейських літератур, 
вибрані припадково, що з справою жіночою досить слабо зв’язані, знахо-

*.
, книжка 3, “Наша доля”,

і несподівана лють Бобренчихи; такі декламації козаків на ріжні високі теми 
під час війни; малопотрібне виступлення Грицькового батька, аби дати синові 
нотацію, малоприродні розмови молодиць перед в’їздом Богдана у Київ* 
і т. ін. Взагалі в п’єсі забагато декламації і мало акції; діячі все говорять 
і все про високі теми і високим стилем.

Щодо характерів, то характер Грицька вже занадто слабий, непостійний, 
улеглий всяким впливам; його поводження мало умотивоване психологією; 
напр., його запал до військової слави приходить зовсім несподівано, а вагання 
між Марусею й суперницею занадто вже неприродне. В Марусі цілком слабо 
переведено психологічну характеристику, коли вона задумується отруїти 
Грицька; взагалі закінчення не вдалось авторові цілковито. Що є в сій п’єсі 
гарного й примушує з утіхою читати, забуваючи всі ті архітектонічні вади 
й неприродності — се гарна поетична форма, ліричні уступи, часто зазначені 
чистою поезією. Доволі навести, напр., вступний монолог Марусі:

Ой як тут гарно, як тут гарно, Боже!
Чи знайдеться на всій землі широкій
Така країна гарна, як отся?
Чи, може, скрізь такі річки хороші 
Й такі хороші верби кучеряві
Схилилися над води верховіттям?
Чи скрізь так любо сяє білолиций?
Як я люблю сидіти тут сама
Та любувать на Божеє створіння,
Тоді, як спить увесь хрещений люд,
Тоді, як скрізь панує Божа тиша.
Як легко дихати мені тоді,
Як хочеться тоді молитись Богу. 
А іноді стає так якось дивно:
Відразу сльози виступлять на очі,
Так смутно стане, і чого — не знаю.
Чи то того, що прийде час колись,
Як я краси тієї не побачу,
Чи то за тими, що в могилах сплять
І не побачуть тих пишнот ніколи,
Чи то за тими, що в такій красі
Живуть не знаючи хвилини щастя — 
Не знаю.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Нарешті цікаве освітлення, яке дається козаччині: дійові особи див-
ляться на війну, як на malum necessarium [неминуче зло], постають проти 
лютості, та все те пригадує більш деякі сучасні напрямки в історіографічній 
літературі, ніж гармоніює з настроєм тих часів, тим більше, що сей мотив 
переводиться вже занадто сильно.
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 “ЖІНОЧА БІБЛІОТЕКА”. 
Видає Наталія Кобринська ...
збірник праць ріжних авторів, Львів, 1896, ст. 143, 12°
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“ДЛЯ ДОМАШНЬОГО ОГНИЩА”. 
Повість Івана Франка

І

Іван Франко — одна з найвидатніших сил в нашій сучасній беле-
тристиці, і се одно дає вже право кождому утвору, що вийшов з-під його 
пера, на особливу увагу публіки, тим більше коли маємо якийсь значніший, 
більший твір, як тепер ся повість.

Повість ся, як значиться при кінці її, написана ще 1892 р.*, початок 
її надрукований сього (1897) року в “Житі й слові” (ст. 1–96), в цілості 
вийшла вона кілька тижнів тому в серії “Літературно-наукової бібліотеки” 
(нова серія кн. 11, с. 149).

Зміст її в коротких словах ось який.
Автор відразу вводить нас в саму середину події. Пані Анєля Анґаро-

вичева, жінка капітана, що п’ять років служив в Боснії, чекає свого чоло-
віка назад до Львова; застаємо, як вона готує в покоях до його прийняття 
і тішиться з того, але присутня при тім приятелька її п. Шаблінська чекає 
сього приїзду з якимсь страхом. З натяків розмови приятельок догадує-
мось, що вони мали якесь підприємство і тепер непокояться з його поводу. 
Розмову перебиває капітан, що в тій хвилі несподівано впадає в хату.

Він застав великі переміни; коли трохи прийшов до себе, особливо вразило 
його, що обстанова виглядала значно багатше, ніж можна було сподіватись; 
правда, Анєля була внучка багатого краківського фабриканта Гуртера, але 
вийшовши заміж проти його волі, не дістала нічого, крім офіцерської кавції 
для чоловіка і по від’їзді чоловіка до Боснії з початку нарікала на недостачі 
в грошах. У голові капітана починають вставати ріжні прикрі підозріння, 
та Анєля, відгадавши його думки, разом розбиває їх, сказавши, що старий 
Гуртер перегнівався й помагав родині, а на доказ вона дає капітану до пере-
гляду свої домові рахунки.

Але одна по другій спадають на душу бідного капітана нові непевності. 
В офіцерськім касині, куди він пішов першого ще вечора, він побачив якесь 
загадкове, двозначне поводження з собою офіцерів, і його приятель — 
Редліх радив йому взагалі не ходити до касина. Дома, коли пригадав собі 
якісь дивні слова про свою жінку, що чув кілька тому років з уст одного 
п’яниці барона фон Рейхлінґена, та почав жінку розпитувати, що за історію 
мала вона з тим бароном, на жінку напав пароксизм істерії і вона почала 
умовляти капітана, аби він покинув службу та купив собі фільварок для 
господарства, бо тільки на селі могла б вона прийти до здоров’я. Капітан 
під намаганнями жінки навіть написав подання, що виступає з служби, але 
ціла ся історія занадто видавалася йому дивною й неприродною. Слідом 
Редліх, прийшовши з обіцяною візитою до Анґаровичів, застав тут згадану 

димо три статті і третю замітку. Дві статті з них належать самій редакторці. 
У вступній статті “Стремління жіночого руху” (с. 1–16) подає вона огляд 
жіночої справи в Австрії: справи припущення жінок до університетських 
студій в Угорщині і Австрії, петиції вдів по урядниках, відносини робітниць 
та робітників віденських; огляд інтересний, але занадто короткий, де заува-
жено лише кілька моментів. Доповненням до неї служить фейлетон редак-
торки, де між іншим подано дещо про справу руського жіноцтва в Галичині; 
шан[овна] авторка подає тут коротесенькі відомості про жіночі товариства 
в Галичині (с. 131–132) і характеризує відносини до жіночої справи руської 
інтелігенції: констатується слабість жіночого руху і неприхильність до нього; 
знову були б пожаданими звістки ширші і більш детальні. Д[обродійка] 
А[нна] Перль в статті “Про рух жіночий” (с. 16–30) дає коротенький 
огляд розвою жіночої праці і рівноправності в цілім світі. Наостанку д. А[де-
лаїда] Попп коротенько (с. 63–66) говорить про організацію віденських 
робітниць. Крім того, подано 3 пісні з Галичини щодо становища жінки 
в родині, а в кінці книжки додано відозву в справі засновування охоронок.

Шан[овна] редакторка добре розуміла потреби сього видавництва; 
в своїм фейлетоні, згадуючи про поставлені одним критиком жадання*, 
аби жіноча часопись подавала докладні відомості про становище жінок 
в ріжних суспільностях і статистичні викази затруднених жінок та їх праць 
для суспільності, вона сі жадання звертає на адресу чоловіків, що з такою 
свідомістю своєї культурної переваги споглядають на проби жіночі — дійти 
більшої освіти і вищого культурно-громадського становища, і висловляє 
гіркий докір, що щедрі на критику, не схотіли вони, не вважаючи на заклики, 
взяти участь в сім видавництві, а на закінчення борониться від підозрінь 
про викликування “полового антагонізму”. Все се виглядає дуже сумно. 
Жіночий рух не може бути неприємним культурній верстві; не кажучи про 
вимоги справедливості і гуманності — існування в суспільності некультурних 
елементів в’яже змагання верств культурніших, особливо коли сі верстви 
так тісно пов’язані в житті, і більш сильна і культурна верства і тут, як і 
скрізь, повинна б прийти на поміч та помогти вийти на битий шлях, коли 
уважає її теперішнє простування манівцями.
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“ДЛЯ ДОМАШНЬОГО ОГНИЩА”. 
Повість Івана Франка

І

Іван Франко — одна з найвидатніших сил в нашій сучасній беле-
тристиці, і се одно дає вже право кождому утвору, що вийшов з-під його 
пера, на особливу увагу публіки, тим більше коли маємо якийсь значніший, 
більший твір, як тепер ся повість.

Повість ся, як значиться при кінці її, написана ще 1892 р.*, початок 
її надрукований сього (1897) року в “Житі й слові” (ст. 1–96), в цілості 
вийшла вона кілька тижнів тому в серії “Літературно-наукової бібліотеки” 
(нова серія кн. 11, с. 149).

Зміст її в коротких словах ось який.
Автор відразу вводить нас в саму середину події. Пані Анєля Анґаро-

вичева, жінка капітана, що п’ять років служив в Боснії, чекає свого чоло-
віка назад до Львова; застаємо, як вона готує в покоях до його прийняття 
і тішиться з того, але присутня при тім приятелька її п. Шаблінська чекає 
сього приїзду з якимсь страхом. З натяків розмови приятельок догадує-
мось, що вони мали якесь підприємство і тепер непокояться з його поводу. 
Розмову перебиває капітан, що в тій хвилі несподівано впадає в хату.

Він застав великі переміни; коли трохи прийшов до себе, особливо вразило 
його, що обстанова виглядала значно багатше, ніж можна було сподіватись; 
правда, Анєля була внучка багатого краківського фабриканта Гуртера, але 
вийшовши заміж проти його волі, не дістала нічого, крім офіцерської кавції 
для чоловіка і по від’їзді чоловіка до Боснії з початку нарікала на недостачі 
в грошах. У голові капітана починають вставати ріжні прикрі підозріння, 
та Анєля, відгадавши його думки, разом розбиває їх, сказавши, що старий 
Гуртер перегнівався й помагав родині, а на доказ вона дає капітану до пере-
гляду свої домові рахунки.

Але одна по другій спадають на душу бідного капітана нові непевності. 
В офіцерськім касині, куди він пішов першого ще вечора, він побачив якесь 
загадкове, двозначне поводження з собою офіцерів, і його приятель — 
Редліх радив йому взагалі не ходити до касина. Дома, коли пригадав собі 
якісь дивні слова про свою жінку, що чув кілька тому років з уст одного 
п’яниці барона фон Рейхлінґена, та почав жінку розпитувати, що за історію 
мала вона з тим бароном, на жінку напав пароксизм істерії і вона почала 
умовляти капітана, аби він покинув службу та купив собі фільварок для 
господарства, бо тільки на селі могла б вона прийти до здоров’я. Капітан 
під намаганнями жінки навіть написав подання, що виступає з служби, але 
ціла ся історія занадто видавалася йому дивною й неприродною. Слідом 
Редліх, прийшовши з обіцяною візитою до Анґаровичів, застав тут згадану 

димо три статті і третю замітку. Дві статті з них належать самій редакторці. 
У вступній статті “Стремління жіночого руху” (с. 1–16) подає вона огляд 
жіночої справи в Австрії: справи припущення жінок до університетських 
студій в Угорщині і Австрії, петиції вдів по урядниках, відносини робітниць 
та робітників віденських; огляд інтересний, але занадто короткий, де заува-
жено лише кілька моментів. Доповненням до неї служить фейлетон редак-
торки, де між іншим подано дещо про справу руського жіноцтва в Галичині; 
шан[овна] авторка подає тут коротесенькі відомості про жіночі товариства 
в Галичині (с. 131–132) і характеризує відносини до жіночої справи руської 
інтелігенції: констатується слабість жіночого руху і неприхильність до нього; 
знову були б пожаданими звістки ширші і більш детальні. Д[обродійка] 
А[нна] Перль в статті “Про рух жіночий” (с. 16–30) дає коротенький 
огляд розвою жіночої праці і рівноправності в цілім світі. Наостанку д. А[де-
лаїда] Попп коротенько (с. 63–66) говорить про організацію віденських 
робітниць. Крім того, подано 3 пісні з Галичини щодо становища жінки 
в родині, а в кінці книжки додано відозву в справі засновування охоронок.

Шан[овна] редакторка добре розуміла потреби сього видавництва; 
в своїм фейлетоні, згадуючи про поставлені одним критиком жадання*, 
аби жіноча часопись подавала докладні відомості про становище жінок 
в ріжних суспільностях і статистичні викази затруднених жінок та їх праць 
для суспільності, вона сі жадання звертає на адресу чоловіків, що з такою 
свідомістю своєї культурної переваги споглядають на проби жіночі — дійти 
більшої освіти і вищого культурно-громадського становища, і висловляє 
гіркий докір, що щедрі на критику, не схотіли вони, не вважаючи на заклики, 
взяти участь в сім видавництві, а на закінчення борониться від підозрінь 
про викликування “полового антагонізму”. Все се виглядає дуже сумно. 
Жіночий рух не може бути неприємним культурній верстві; не кажучи про 
вимоги справедливості і гуманності — існування в суспільності некультурних 
елементів в’яже змагання верств культурніших, особливо коли сі верстви 
так тісно пов’язані в житті, і більш сильна і культурна верства і тут, як і 
скрізь, повинна б прийти на поміч та помогти вийти на битий шлях, коли 
уважає її теперішнє простування манівцями.
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міг взяти своє подання назад. Редліх, що вигоїв свою рану, разом з старим 
Гуртером переходять жити до нього. Діти оплакують та шанують пам’ять 
своєї мами. Тільки її нема в сім відновленім родиннім огнищі.

“На Анєлиній могилі нема ні хреста, ні плити з написом, тілько висо-
кий кипарис, огороджений залізними штахетами, знимаєся вгору рівно мов 
свічка, в своїй густій, вічній зелені — вірний образ замкненої в собі енергії 
і незломної рішучості”.

Тими словами кінчиться повість.
ІІ

Скільки знаємо, д. Франко взяв фабулу своєї повісті з дійсності* — 
з процесу, що був у Львові кілька років тому. Через се саме відпадає питання 
про можливість, правдоподібність подій, описаних ним. Тим більше уваги 
можемо ми скупити на питаннях, котрі повинні собі ставити при кождім 
літературнім утворі: чи зручно сі події уложені в повісті (її композиція)? 
Чи відповідно дібрані особи до виведених подій і умотивовано їх поводження 
(характери, психологія)? Чи сі характери й подїї сходяться в якій загальній, 
єдиній концепції (то, що називали ідеєю повісті) і вражіння, зроблене ними, 
чи сходиться з вложеною автором в повість ідеєю (коли вона є)?

Починаючи з композиції повісті, повинні ми признати, що уклад її незви-
чайно зручний, але заразом і дуже штучний*. Автор відразу, без всяких 
вступних пояснень, вводить читача в середину подїї, не стрічаємо і далі майже 
ніяких екскурсів для пояснення попереднього. Фабула розвивається цілим 
рядом подій, що йдуть одна по одній crescendo [з наростаючою силою], і вся 
та маса фактів, вся душевна драма, що починається, переходить ріжні стадії 
й приходить до катастрофи перед очима читача, скуплена на незвичайно 
малім просторі часу — трьох днів, чи властиво двох діб. Зав’язка фабули 
розкривається вповні тільки перед самою катастрофою. Все се напружує 
увагу читача й не дає їй ослабнути анітрошки до самого кінця, повість 
читається дуже легко, з запаленим інтересом, але заразом читач відчу-
ває неприродність такого нагромадження фактів, такого швидкого tempo 
[розвитку дії] драми, й тратиться ілюзія правдивості, правдоподібність, 
бо припустивши навіть, що й дійсно якраз так воно мало статись, штука все 
має виводити більш-менш типове, не виключно виїмкове*. А така стріча 
обставин, як арештування спільника Шаблінської якраз по приїзді Анґаро-
вича, його стріча з Гуртером, що якраз прибув до Львова, його оповідання 
якраз по поєдинку Анґаровича, розмова з поліційним агентом — все се в 
сумі виглядає дуже виїмково.

Далі, головну ролю в фабул і  повісті має пані Анґаровичева. Титул 
повісті теж вказує, що вона є героїня, її заходи для “домашнього огнища” 
мають стояти в центрі повісті. Роля Анґаровича цілком пасивна в фабулі; 
автор має на нім показати, як брудна історія відбивається на душі чесного, 

вже п. Шаблінську, що прибігла до Анєлі з якоюсь страшною для них теле-
грамою про арештування якогось там жида, і капітан примусив її лишитись 
на обід. Побачивши сю паню, Редліх остентаційно заявив, що мусить іти 
й не може ніяким чином лишитись у Анґаровичів, і пішов. Капітан доконче 
хотів мати вияснення від нього й для того пішов до касина, та тут офіцери 
стріли вже його цілковитою погордою, а Редліх з поручення їх пояснив 
Анґаровичу, що та п. Шаблінська промишляє найогиднішим ремеслом, 
а Анґаровичева стоїть з нею в тихій спілці.

Анґарович за се обвинувачення покликав Редліха на поєдинок. Внутрішня 
буря запанувала в ньому; він занадто високо цінив Редліха, щоб припустити 
за ним просту брехню, а з другого боку піднесене ним обвинувачення його 
жінки було таке дике, так не годилось з тим всім, що він знав про свою 
жінку, що не могло уміститись в його голові. На поєдинку він підстрілив 
Редліха — присутні признали його забитим; та се по закону реакцїї в гадках 
Анґаровича тільки побільшило непевності щодо жінки. Але він бореться 
ще з ними, він сподіється з домових рахунків жінки переконатись, що вона 
мала чесне джерело доходів в запомозі свого діда. Та випадок якраз зводить 
його з тим Гуртером: йому довелося заопікуватися на улиці перехожим, що, 
посовзнувшись, розбив собі голову, і показалось, що сей перехожий був 
не хто як Гуртер; закликаний до нього в шпиталь, по поєдинку з Редліхом, 
Анґарович довідавсь від Гуртера, що він тому чотири роки цілковито збан-
крутував, став жебраком, просив помочі у Анєлі, але та не помогла. Се було 
останнім ударом для Анґаровича: коли жінка таку рішучу неправду йому 
сказала про гроші від Гуртера, то з тим упадала всяка віра до неї, і він тепер 
вже вірив всім обвинуваченням проти неї.

Надходячи з дому, він стрівся перед дверима своєї хати з поліційним 
агентом, що розповів йому усю історію. Анґарович тепер вже знав усе. Агент, 
запрошений Анґаровичем на обід, де й оповів йому цілу справу, з вдячності, 
як каже, відтягає хвилю ревізії, й Анґарович має час переговорити з жінкою.

Та була приготована до сього. Ще ввечері довідалась вона, що Шаблін-
ську арештовано з усім її предприємством; коли чоловік, пішовши до касина, 
цілком не вернувся ані вночі, ані рано, могла вона відгадати, що се значить. 
Переконавшися, що в душі чоловіка не лишилося ніякої ласки, милосердя, 
можливості пробачення для неї, Анєля по гарячій мові, де вона закидала 
чоловіку й суспільству фарисейство, гіпокризію, з котрою воно мириться 
з найогиднішими явищами, доки не стрінеться з ними його конвенціональ-
ний кодекс моральності, стріляється в тій хвилі, коли поліція вступає в хату 
для ревізії.

Її смерть викликає в свідках високе почуття пробачення. Її жертви, 
приведені для сконфронтування, заявляють, що то не була Анґаровичева; 
в душі чоловіка почуття відрази заступає жаль. Ім’я Анєлі покрилося й ні разу 
не вийшло наверх в огиднім процесі Шаблінської й її спільників. Анґарович 
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міг взяти своє подання назад. Редліх, що вигоїв свою рану, разом з старим 
Гуртером переходять жити до нього. Діти оплакують та шанують пам’ять 
своєї мами. Тільки її нема в сім відновленім родиннім огнищі.

“На Анєлиній могилі нема ні хреста, ні плити з написом, тілько висо-
кий кипарис, огороджений залізними штахетами, знимаєся вгору рівно мов 
свічка, в своїй густій, вічній зелені — вірний образ замкненої в собі енергії 
і незломної рішучості”.

Тими словами кінчиться повість.
ІІ

Скільки знаємо, д. Франко взяв фабулу своєї повісті з дійсності* — 
з процесу, що був у Львові кілька років тому. Через се саме відпадає питання 
про можливість, правдоподібність подій, описаних ним. Тим більше уваги 
можемо ми скупити на питаннях, котрі повинні собі ставити при кождім 
літературнім утворі: чи зручно сі події уложені в повісті (її композиція)? 
Чи відповідно дібрані особи до виведених подій і умотивовано їх поводження 
(характери, психологія)? Чи сі характери й подїї сходяться в якій загальній, 
єдиній концепції (то, що називали ідеєю повісті) і вражіння, зроблене ними, 
чи сходиться з вложеною автором в повість ідеєю (коли вона є)?

Починаючи з композиції повісті, повинні ми признати, що уклад її незви-
чайно зручний, але заразом і дуже штучний*. Автор відразу, без всяких 
вступних пояснень, вводить читача в середину подїї, не стрічаємо і далі майже 
ніяких екскурсів для пояснення попереднього. Фабула розвивається цілим 
рядом подій, що йдуть одна по одній crescendo [з наростаючою силою], і вся 
та маса фактів, вся душевна драма, що починається, переходить ріжні стадії 
й приходить до катастрофи перед очима читача, скуплена на незвичайно 
малім просторі часу — трьох днів, чи властиво двох діб. Зав’язка фабули 
розкривається вповні тільки перед самою катастрофою. Все се напружує 
увагу читача й не дає їй ослабнути анітрошки до самого кінця, повість 
читається дуже легко, з запаленим інтересом, але заразом читач відчу-
ває неприродність такого нагромадження фактів, такого швидкого tempo 
[розвитку дії] драми, й тратиться ілюзія правдивості, правдоподібність, 
бо припустивши навіть, що й дійсно якраз так воно мало статись, штука все 
має виводити більш-менш типове, не виключно виїмкове*. А така стріча 
обставин, як арештування спільника Шаблінської якраз по приїзді Анґаро-
вича, його стріча з Гуртером, що якраз прибув до Львова, його оповідання 
якраз по поєдинку Анґаровича, розмова з поліційним агентом — все се в 
сумі виглядає дуже виїмково.

Далі, головну ролю в фабул і  повісті має пані Анґаровичева. Титул 
повісті теж вказує, що вона є героїня, її заходи для “домашнього огнища” 
мають стояти в центрі повісті. Роля Анґаровича цілком пасивна в фабулі; 
автор має на нім показати, як брудна історія відбивається на душі чесного, 

вже п. Шаблінську, що прибігла до Анєлі з якоюсь страшною для них теле-
грамою про арештування якогось там жида, і капітан примусив її лишитись 
на обід. Побачивши сю паню, Редліх остентаційно заявив, що мусить іти 
й не може ніяким чином лишитись у Анґаровичів, і пішов. Капітан доконче 
хотів мати вияснення від нього й для того пішов до касина, та тут офіцери 
стріли вже його цілковитою погордою, а Редліх з поручення їх пояснив 
Анґаровичу, що та п. Шаблінська промишляє найогиднішим ремеслом, 
а Анґаровичева стоїть з нею в тихій спілці.

Анґарович за се обвинувачення покликав Редліха на поєдинок. Внутрішня 
буря запанувала в ньому; він занадто високо цінив Редліха, щоб припустити 
за ним просту брехню, а з другого боку піднесене ним обвинувачення його 
жінки було таке дике, так не годилось з тим всім, що він знав про свою 
жінку, що не могло уміститись в його голові. На поєдинку він підстрілив 
Редліха — присутні признали його забитим; та се по закону реакцїї в гадках 
Анґаровича тільки побільшило непевності щодо жінки. Але він бореться 
ще з ними, він сподіється з домових рахунків жінки переконатись, що вона 
мала чесне джерело доходів в запомозі свого діда. Та випадок якраз зводить 
його з тим Гуртером: йому довелося заопікуватися на улиці перехожим, що, 
посовзнувшись, розбив собі голову, і показалось, що сей перехожий був 
не хто як Гуртер; закликаний до нього в шпиталь, по поєдинку з Редліхом, 
Анґарович довідавсь від Гуртера, що він тому чотири роки цілковито збан-
крутував, став жебраком, просив помочі у Анєлі, але та не помогла. Се було 
останнім ударом для Анґаровича: коли жінка таку рішучу неправду йому 
сказала про гроші від Гуртера, то з тим упадала всяка віра до неї, і він тепер 
вже вірив всім обвинуваченням проти неї.

Надходячи з дому, він стрівся перед дверима своєї хати з поліційним 
агентом, що розповів йому усю історію. Анґарович тепер вже знав усе. Агент, 
запрошений Анґаровичем на обід, де й оповів йому цілу справу, з вдячності, 
як каже, відтягає хвилю ревізії, й Анґарович має час переговорити з жінкою.

Та була приготована до сього. Ще ввечері довідалась вона, що Шаблін-
ську арештовано з усім її предприємством; коли чоловік, пішовши до касина, 
цілком не вернувся ані вночі, ані рано, могла вона відгадати, що се значить. 
Переконавшися, що в душі чоловіка не лишилося ніякої ласки, милосердя, 
можливості пробачення для неї, Анєля по гарячій мові, де вона закидала 
чоловіку й суспільству фарисейство, гіпокризію, з котрою воно мириться 
з найогиднішими явищами, доки не стрінеться з ними його конвенціональ-
ний кодекс моральності, стріляється в тій хвилі, коли поліція вступає в хату 
для ревізії.

Її смерть викликає в свідках високе почуття пробачення. Її жертви, 
приведені для сконфронтування, заявляють, що то не була Анґаровичева; 
в душі чоловіка почуття відрази заступає жаль. Ім’я Анєлі покрилося й ні разу 
не вийшло наверх в огиднім процесі Шаблінської й її спільників. Анґарович 
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Та й ціла її фігура, її характер, як змалював автор, не припускає якогось 
поламання, розбиття її натури, якихось потайних тяжких моральних мук, 
чужого впливу на неї... Тим-то й гіркі, демонічні закиди, вложені в її уста 
перед смертю, не роблять того вражіння, якого сподівався, певно, від них 
автор і яке зробили б в устах людини, що своїми муками відкупила переступ 
перед совістю...

Як ні, то се була безсердечна, тупа скотина, неприступна людському 
почуттю, людина без моральності, — морально хоре сотворіння, що відчувало 
тільки свої егоїстичні потреби, для котрого нічого не значило вступити й йти 
по тій огидній дорозі. Але чи могла ним бути та Анєля, яку показує автор, 
повна любові жінка, повна посвячення мати, що в рішучу хвилю все бере 
на себе й своєю смертю вертає добру славу родині? Чи міг би її оправдувати 
Анґарович і чи могла б вона викликати у самого автора співчуття до нещас-
ливої, яке безперечно є в нім і виразно дає себе чути, той принадний образ 
“замкненої в собі енергії і незломної рішучості”, яким він закінчує своє 
оповідання. Автор вправді говорить про прищеплену вихованням погорду 
Анєлі до упосліджених, страх до убожества, попсування етичних основ 
формальним релігійним вихованням та шкільною традицією. Але ще відси 
до того глибокого морального упадку далека дорога, не виказана цілковито 
автором, а результатів його не бачимо на характері Анєлі.

І ще. Автор описує Анєлю як особу незвичайно розважну і рішучу. 
Яким чином погодити з сим її поступовання: сподіваючись приїзду чоловіка, 
вона не виїхала зі Львова, де всі добре знали і вона се знала, як можна 
судити з її умовлянь чоловіку, аби не йшов до касина, а потім аби виступив 
з війська і їхав з нею на село; вона навіть не переїхала з хати, де провадила 
свої страшні операції й куди просто її жертви повели потім поліційного 
агента; не перестала приймати у себе навіть по приїзді чоловіка ту ославлену 
Шаблінську. Чому вона вперед не привела чоловіка до демісії, не усунула 
тієї можливості, яку відчула зараз по приїзді його? Адже се не була рези-
ґнація розпуки? Бо інакше пощо ж було б робити ті жертви для родинного 
огнища, коли сором і ганьба мали б упасти на нього й знищити? Та й вона 
тішилася приїздом чоловіка і ніякої резиґнації ми в ній не бачимо на початку. 
Легкодушність, безрадність — але того в Анєлі не можемо припустити, 
судячи по даній характеристиці.

III
В результаті характер Анєлі стає суперечним, загадковим. Або він схи-

блений у автора, або автор не зумів його відповідно виставити, умотивувати 
вчинки, перевести психологію. Характеристика, дана в кінці — “замкнена 
в собі енергія й незломна рішучість”, — прив’язана механічно, не відповідає 
фабулі, а вражіння, яке дають події, не відповідає тому вражінню, яке хотів 
ними зробити автор. Ми навіть не можемо напевно сказати, яка ідея в оста-

неповинного ні в чім і повного віри в свою жінку чоловіка. Тим часом 
в дійсності — в повісті перше місце займає сам Анґарович, заповняє своєю 
особою її цілу, і тільки в антрактах виступає як другорядна фігура його 
жінка. Розуміється, се в повістях буває часом тільки зверхнім, формальним 
способом оповідання, а в дійсності при тім увага читача скупляється на тій 
ніби другорядній особі, що ще виразніше виглядає в сій штучно уложеній 
перспективі; але про Анєлю Анґаровичеву сього не можна сказати: де вона 
й виступає, ми маємо лише зверхню, формальну сторону її ролі, вона ходить, 
рухається, говорить перед очима читача, але її внутрішнє життя, її характер 
зістається неясним, незрозумілим читачеві, а може, й самому авторові.

Справді, від часу свого виступу, себто від першої сторони повісті, 
вона робить вражіння сильної, здорової тілом і духом жінки, певної себе, 
розсудної, рішучої, не підточеної хробаком непевності, страху. Дивитися 
на неї — й зникають всякі підозріння провини, зіпсуття. Вона так жде, так 
любить свого чоловіка, своїх дітей, з такою любов’ю уряджує своє родинне 
гніздо, що тут не зістається місця ніякому підозрінню. Ми, правда, бачимо 
страх її приятельки, відчуваємо під рішучим і ясним поглядом Анєлі якісь 
тривожливі подїї, якусь небезпечність, але що найбільше — мусимо припу-
скати якусь напасть на неї, бо сама вона втілене здоров’я, фізичне й духове.

В дальшім оповіданні читач довідується, в яку огидну історію її замішано, 
які страшні обвинувачення тяжать на ній, він ловить її разом з Анґаровичем 
на брехні, але все ще не може вірити. Нарешті оповідання поліційного агента 
не зіставляє у читача місця непевності. Але як була можлива ся огидна 
справа? Автор для пояснення дає слово самій Анєлі, та її слова нічого 
не пояснюють. Вона оповідає, що бажаючи увільнити себе від переслідувань 
барона Рейхлінґена, підставила на своє місце панночок з пансіонату своєї 
приятельки Шаблінської і наслідком того всього той пансіонат перейшов 
на казна-що, а Анєля потім брала участь в організованій торгівлі людським 
товаром, і то все без сліду якоїсь фатальної пресії обставин, без сліду якого 
невільного нещастя, якихось душевних мук. Все просто, елементарно-просто, 
брутально-просто. “Раз утративши пошану для людей, навчившися грати 
їх чуттями і віруваннями і вважати їх тілько матеріалом для визискання, 
я пішла дальше тою дорогою”, — поясняє Анєля та докоряє світу фари-
сейством.

Одно з двох. Або вона була в ґрунті речі незіпсута людина, але поламана 
обставинами, збита неволею з простої стежки, що падала під пресією мате-
ріальною чи моральною, зведена, намовлена, обдурена, падала і викупала 
своїми стражданнями, душевними муками той упадок, — тоді кождий міг 
би пробачити її, і ми зрозуміли б, чому Анґарович, “вдумуючись в її поло-
ження, починав розуміти її і тим самим починав судити її не так дуже остро”. 
Але сього не можна сказати про Анєлю. Вона сама нічим не натякає на се 
(крім того, що шукала собі зарібку, шукала лекцій для удержання родини). 
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Та й ціла її фігура, її характер, як змалював автор, не припускає якогось 
поламання, розбиття її натури, якихось потайних тяжких моральних мук, 
чужого впливу на неї... Тим-то й гіркі, демонічні закиди, вложені в її уста 
перед смертю, не роблять того вражіння, якого сподівався, певно, від них 
автор і яке зробили б в устах людини, що своїми муками відкупила переступ 
перед совістю...

Як ні, то се була безсердечна, тупа скотина, неприступна людському 
почуттю, людина без моральності, — морально хоре сотворіння, що відчувало 
тільки свої егоїстичні потреби, для котрого нічого не значило вступити й йти 
по тій огидній дорозі. Але чи могла ним бути та Анєля, яку показує автор, 
повна любові жінка, повна посвячення мати, що в рішучу хвилю все бере 
на себе й своєю смертю вертає добру славу родині? Чи міг би її оправдувати 
Анґарович і чи могла б вона викликати у самого автора співчуття до нещас-
ливої, яке безперечно є в нім і виразно дає себе чути, той принадний образ 
“замкненої в собі енергії і незломної рішучості”, яким він закінчує своє 
оповідання. Автор вправді говорить про прищеплену вихованням погорду 
Анєлі до упосліджених, страх до убожества, попсування етичних основ 
формальним релігійним вихованням та шкільною традицією. Але ще відси 
до того глибокого морального упадку далека дорога, не виказана цілковито 
автором, а результатів його не бачимо на характері Анєлі.

І ще. Автор описує Анєлю як особу незвичайно розважну і рішучу. 
Яким чином погодити з сим її поступовання: сподіваючись приїзду чоловіка, 
вона не виїхала зі Львова, де всі добре знали і вона се знала, як можна 
судити з її умовлянь чоловіку, аби не йшов до касина, а потім аби виступив 
з війська і їхав з нею на село; вона навіть не переїхала з хати, де провадила 
свої страшні операції й куди просто її жертви повели потім поліційного 
агента; не перестала приймати у себе навіть по приїзді чоловіка ту ославлену 
Шаблінську. Чому вона вперед не привела чоловіка до демісії, не усунула 
тієї можливості, яку відчула зараз по приїзді його? Адже се не була рези-
ґнація розпуки? Бо інакше пощо ж було б робити ті жертви для родинного 
огнища, коли сором і ганьба мали б упасти на нього й знищити? Та й вона 
тішилася приїздом чоловіка і ніякої резиґнації ми в ній не бачимо на початку. 
Легкодушність, безрадність — але того в Анєлі не можемо припустити, 
судячи по даній характеристиці.

III
В результаті характер Анєлі стає суперечним, загадковим. Або він схи-

блений у автора, або автор не зумів його відповідно виставити, умотивувати 
вчинки, перевести психологію. Характеристика, дана в кінці — “замкнена 
в собі енергія й незломна рішучість”, — прив’язана механічно, не відповідає 
фабулі, а вражіння, яке дають події, не відповідає тому вражінню, яке хотів 
ними зробити автор. Ми навіть не можемо напевно сказати, яка ідея в оста-

неповинного ні в чім і повного віри в свою жінку чоловіка. Тим часом 
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не пояснюють. Вона оповідає, що бажаючи увільнити себе від переслідувань 
барона Рейхлінґена, підставила на своє місце панночок з пансіонату своєї 
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ріальною чи моральною, зведена, намовлена, обдурена, падала і викупала 
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трібно утомлюють увагу читача і вражають трохи немило, як напр., занадто 
довга опись сну капітана (с. 21) або історія пригоди в Боснії з Слівінськім 
(с. 111); кілька раз повторена автором манера вичисляти докладно улиці, 
котрими переходить його герой (с. 78, 89), робить неприємне вражіння — 
надужитого протоколізму. Перша сцена в касині, де офіцери спочатку 
ентузіастично стрічають Анґаровича й п’ють з ним, аж потім переміняють 
своє поводження, виглядає теж не конче природно. Рівно ж — великодуш-
ність поліційного агента до Анґаровича теж трохи незрозуміло й не конче 
добре годиться з тим, як дальше поводиться той самий агент. Натомість, 
як особливу окрасу повісті, треба піднести сцену коло трупа Анєлі, сцену 
примирення з провинами небіжки, повну високої гуманності й глибокої віри 
в ліпші сторони людської душі. Се примирення, правдиве “очищення жалем 
і страхом”, kЈ qarsij античної драми*.

Повість написана гарною мовою, є подекуди барбаризми, але їх дуже 
небагато. Видано книжку гарненько і поправно. Українсько-руська літе-
ратура в ній набуває нову гарну вкладку від автора, що дав їй уже стільки 
замітних утворів.

точнім результаті мала виникати по плану автора з описаних ним подій — 
хіба що от, мовляв, до яких страшних подій може привести прив’язання 
до родини при браку міцного морального почуття, — але се можна хіба 
відгадувати, бо автор позбув дуже коротко, кількома словами сей процес, 
яким людина могла дійти до тих страшних учинків, а тим самим пропав і сей 
головний результат повісті. Зісталось одно інтересне, з визначним талантом 
написане оповідання, інтересно переповіджена дійсна подія. Талановито, 
інтересно — нема що й казати.

Можливо, що й сам вибір теми вплинув на побіжне трактування головної 
справи, коло котрої властиво обертається уся повість, її зав’язки. Вибір сей 
не можу назвати щасливим. Автор взяв з дійсності брудну, огидну справу; 
але він не належить до числа тих, для яких моральний бруд є сам по собі 
piquant [привабливий] і вони смакують собі його разом з читачами. Автор, 
навпаки, зробив все можливе, аби та огидна справа не вражала почуття 
читача, і він дійсно трактує її дуже делікатно, незвичайно для того роду 
тем, не ображаючи естетичного почуття, не викликаючи огиди на саме 
оповідання*. Але через се саме він мусив тримати цілу справу в далекій 
перспективі, виручати себе натяками, можливо побіжними й короткими 
згадками, а тим часом власне коло сієї справи мусила обертатись психологічна 
характеристика Анєлі; разом з нею й вона пропала для читача, а хто знає, 
чи й автор здавав собі ясно справу з того психологічного розвою справи.

IV
Отже композиція повісті, така зручна із зверхньої формальної сто-

рони, здається нам схибленою щодо свого внутрішнього змісту. Головна 
справа загубилась в занадто далекій перспективі, на перший план висунена 
і її заповнила другорядна щодо основного плану фігура капітана Анґаровича.

Але сама по собі ся фігура написана дуже добре. Правда, ся фігура іде-
алізована, але на сім ідеалізованім ґрунті написана живо й правдиво; головна 
увага читача скуплена на психології, й душевна драма капітана переведена 
майстерно, повно й консеквентно, крок за кроком, від перших неясних, 
легких на забиття підозрінь, до цілковитого розвою й катастрофи. Особа 
ся дуже удалася авторові й своїм контрастом полегшує тяжке вражіння, 
яке робить на читача справа, що становить головну фабулу повісті. Можна 
лише закинути, що автор ідеалізував військових Анґаровича й Редліха 
якраз на дуже малосимпатичнім ґрунті — конвенціонального й абсурдного 
кодексу воєнної честі; правда, що поєдинок викликує справа не спеціально 
військова, але спосіб її полагодження — поєдинком — не перестає через 
те тратити всього свого варварства й нерозумності.

Другорядні особи в повісті мають дуже малу ролю, змальовані кількома 
штрихами, часом дуже удатними, як наприклад, фігура Анґаровичевого сина, 
часом занадто загальними, як Шаблінська або Редліх. Деякі епізоди безпо-
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довкола церковним кадилом запахло
і спів залунав на полях. 

Заграли у дзвін на софійській дзвіниці
і гомін далеко пішов –
і враз відізвалися в руській столиці
всі дзвони аж сотні церков. 

Так грімко і сумно заграли всі дзвони, 
аж київські гори стряслись,
закракали на деревах гайворони
і в небо високо знялись. 

Чи чуєш, як грає музика тужливо
на тисячі труб і скрипок?..
Пливуть по Дніпрови судна так сонливо — 
на них міліони свічок. 

На перших суднах не шумить то дуброва,
то ліс хоругов так шумить — 
на чорнім судні домовина кедрова,
а в ній Україна лежить... 

Дніпром, берегами сини України
ступають у тихій журбі,
у воздусі легкі козацькії тіни
проводять покійну собі. 

І всі величають єї за ту силу
і славу, що мала давно,
та гучно проводять в далеку могилу
у Чорнеє море на дно... 

В столиці єї ще востаннє задзвонять,
востаннє поклоняться їй, –
у морі глибокім єї похоронять
і вічная пам’ять по ній!.. 

Не чути нігде ні плачу, ні розпуки,
холодні серця, як леди:
зітхають з тяжкого терпіння і муки
одні лиш старезні діди. 

І вся похоронна дружина спинилась
на березі й водах Дніпра,
щоби зі столицею ще розпростилась
навіки Вкраїна стара. 

ОСИП МАКОВЕЙ. “ПОДОРОЖ ДО КИЄВА”... 
Чернівці, 1897. Сторін 46

Під сим заголовком д. О.Маковей умістив серію віршів про свою подо-
рож до Києва; вони друкувались в часописі “Буковина”* і вийшли осібною 
відбиткою1. Всіх віршів 20. Гуморески і іронічні спостереження чергуються 
з гіркими або патетичними гадками про сучасну Україну та романтичними 
рефлексіями. Вражіння від сучасної України та українців у автора гірке:

  Не вірять нікому, не вірять собі, 
  не вірять в будучність народу,
  боронять язиком народнє добро, 
  а дбають про власну вигоду...
або:  Тремтить моє серце: не чую нігде
  тих слів, що учила нас мати...
  Де ви поховались, мої земляки,
  що вас тут нігде не видати?
або: Ой горе, біда, а не Україна!
  Цураєся рідного слова!
  Залляла моcковщина всю Україну, 
  залляла, як повінь Дніпрова.

Декотрі п’єси удалися авторовi, напр., “Молитва” і ін., або отсе “Воскре-
сенье”, що наведу на взірець в цілості:

Далеко на заході сонце пекуче
горить над полями, як грань;
чарівно сіяє проміння лискуче
у золоті київських бань. 
І легіт летить, немов віддих глибокий,
по денній степовій жарі;
втомився і я і сиджу одинокий
над синім Дніпром на горі. 
Ослабло вже тіло і очі вже сонні
все бачать, неначе в імлі, 
і тілько думки ще не сплять невгомонні,
вганяють по небі й землі. 
Чи бачиш? Ось сонце ще блисло й потахло
і сумерк рожевий наляг,

1 Ся відбитка становить частину збірки О.Маковея п[ід] з[аголовком] “Наші зна-
комі”, що друкується в Чернівцях. 
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 “МІЙ ІЗМАРАГД”. 
Поезії Івана Франка ...

Шан[овний] автор на вступі пояснює титул своєї збірки* та її характер, 
чи, як то кажуть, — її провідну ідею: йому давно хотілось дати своїм читачам 
“ряд оповідань, притч, рефлексій і інших прояв чуття та фантазії, котрих 
теми черпані з ріжних джерел, домашніх і чужих, східних і західних, та котрі 
б в’язались проте в одну органічну цілість не якоюсь одною тенденцією, 
не одною догмою релігійною чи естетичною, а тільки спільним діапазоном 
морального чуття і темпераменту, через який пройшли, поки вилилися 
в ту форму”. Таким збірником ріжних статей з загальним моральним харак-
тером в староруській літературі був “Ізмарагд”*, і автор дав се ім’я сій своїй 
збірці, зложеній почасти з давніше писаних п’єс, а головно зі зложеного під 
часи хороби, в яку попав був літом минулого року*.

Властиво під заповіджену тут програму підходить ближче тільки середня 
частина сієї книжечки, що складається з розділів (ІІ–IV): “Паренетікон”, 
“Притчі”, “Легенди”. Три інші розділи — І “Поклони”, V “По селах”, 
VI “До Бразилїї” мають цілком сучасний характер і в’яжуться з рештою 
справді тільки хіба спільним “моральним діапазоном і темпераментом” 
автора, інакше сказавши — одностію авторського “я”. Ми почнемо з сеї 
справді “Ізмарагдової” частини.

Перший розділ з тої частини — “Паренетікон” складається з корот-
ких моральних приповідок — поучень (грецьке parainš w — поучую); 
на тридцяти малих сторінках подано тут 65 дрібних таких п’єс, що досить 
близько підходять до гном і афоризмів наших старих збірників. Деякі з них 
обробляють позичену, чужу тему, але більшість оригінальна або цілком 
оригінально оброблена. Найліпше удались ті власне, де вложена якась 
сучасна, суб’єктивна думка автора, або де гномічна тема вложена в якийсь 
поетичний образ*; там, де автор передає готову, ходячу гадку, вона часом 
виглядає сухо, ба навіть банально. Для порівняння наведу отсі дві:

Не звикай утертими стежками   Як від лютого татарина,
Йти за другим сліпо як у дим,   Що шаблюкою маха,
Бо як стануть пастухи вовками,   Всі тікають безоружниї, 
Треба вівцям пастися самим.   Так тікай ти від гріха.
Обидва віршики наведені з категорії коротших, зібраних в числі сорок 

під загальним титулом: “Строфа”. З ширших наведу, наприклад, отсі дві — 
з них перша, на мою думку, належить до більш, друга до менш вдатних:

Не слід усякого любити без розбору.
Як добрі щепи садівник плекає?
Так, що всі зайві парости втинає,
Щоб добрі соки йшли все вгору, вгору.

Львів, 1898, ст. ІХ + 174, 16°
А з Києва вийшов у пристань Дніпрову
дітей українських гурток
і на домовину Вкраїни кедрову
поклав із васильків вінок. 
І сплакали діти, побачивши мертву, 
як тихо лежала сумна:
“Дамо свою кров і життя їй у жертву,
нехай лиш воскресне вона!” 
І груди наставили, кровця невинна
з-під серця дітей потекла, 
лиш каплю дала їй кождіська дитина –
і мати уже ожила... 
Сама піднялася в своїй домовині,
як сонце зійшла між людей, 
і гамір пішов в похоронній дружині
про чудо невинних дітей. 
І всіх здивували похоронні дзвони,
вклонилися їй до землі:
“Дзвоніть у всі дзвони не на похорони, 
а на воскресення єї! 
Заграйте, музики, весело і живо,
покиньте жалібні марші;
нехай нам ся днина минає щасливо
і легко буде на душі! 
Нова Україна повстала сегодня, 
іде покоління нове, –
нехай же лунає скрізь слава народня,
нехай Україна живе!”

Деякі інші поезії не видержані в цілості, та мають в собі дуже часто вдатні 
частини; треба признатись, що іронія автора досить поверхова, чіпається 
дуже часто дрібниць: цілісної характеристики України за тими дрібницями 
досить трудно відшукати; не всі дотепи вдатні; патос автора рідко підноситься 
високо, взагалі ж досить монотонний. Легкий вірш, дотепні спостереження, 
одначе, викупляють в значній мірі сі хиби, і вірші автора читаються легко, 
а деякі рефлексії зістануться в пам’яті.
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старої літератури, не конче гармонізують з загальним тоном сеї збірочки, 
вкажу ще на XIII–XIV, XXIV, ХХV, 13*.

Відділ притч (с. 53–84) містить в собі дванадцять нумерів; переважна 
більшість їх переповідає готові притчі, переважно індійські; їх ряд начинає 
звісна, тілько раз переповіджена буддійська притча про життя (про подо-
рожнього, що сховавсь у провалля від верблюда), вона віддана автором 
зручно, талановито. Подібний характер мають оповідання IV (про жіночу 
красу), V (про невірність приятелів), VIII (про правдиву вартість, індійська 
притча, трохи сухо переповіджена), XI і XII (про піст і смерть — на тему 
покори чоловіка перед Богом) — всі вони з повною вірністю, без домішки 
авторського суб’єктивізму передають ріжні теми з багатого, межинародного, 
вікового заносу, з властивим їм релігійним чи моралістичним світоглядом. 
Інші — коротенькі, де елемент фабули має значно меншу ролю, зближа-
ються до п’єс паренетікона*. Серед загального, повного віри і покори тону 
сього відділу виріжняється своїм гірким скептицизмом “Притча про віру”, 
що ставить знак запитання над глибокою проблемою людського життя:

На Цейлоні святому
Є кипарис великий,
Розкішний, тисячлітній,
У світі одинокий і т. д. 

Щодо свого артизму, то се, безперечно, одна з найліпших п’єс цілого 
збірничка. Легкою, поетичною формою визначається IX притча “про 
нерозум”. Взагалі більшість сих притч повинні знайти собі якнайширше 
розповсюдження в шкільних і народних читанках, бо написана легко, при-
ступно, інтересно, гарною мовою.

Відділ легенд (с. 87–114) містить в собі 6 п’єс: дві давні легенди 
у властивім значінні того слова: талмудичне оповідання про ангелів-гріш-
ників (“Арот і Марот”) і легенда про вічне життя (особливо талановито, 
оригінально передана ся друга), потім дві коротенькі моральні анекдотки — 
“Указ проти голоду” й “Побіда”, і дві травестії на агіографічні описі життя 
і мук святих: “Un coeur simple” (“Доместика” — “Sus domestica”) і “Життя 
і страждання і спіймання і смерть і муки і прославлення преподобного Селе-
дія”. Травестії сі знов вносять певний дисонанс в загальний тон збірочки; 
перша з них до того рішучо не удалась автору: пародія не досить тонка, деякі 
подробиці просто несмачні (хоч би й кінець), натомість друга — історія 
оселедця, призначеного “для пісних русинів”, оброблена дуже делікатно 
й дотепно і не образить, правдоподібно, нічийого почуття; своїм тоном вона 
найбільше пригадує звісну, чудесну Бернсову історію “Джона — Ячмен-
ного зерна”*.

Переходимо до інших розділів. Маленький вступний розділ — “Поклони” 
(с. 3–16) має характер поетичної професії автора; перші п’ять п’єс* навіяно 
національним і горожанським почуттям — вони в певній мірі служать відпо-

Господь сказав: „Яка тобі заслуга,
Коли кохаєш свого брата, друга?
А ви любіте своїх ворогів!”
Подумай добре, що Господь велів!
Не мовив: “Моїх ворогів любіте!”
Отсе, брати, ви добре розумійте,
Що ворог Божий, ворог правди й волі
Не варт любови вашої ніколи.

Себе самого наперед 
Застав робить, що слідує, 
А лиш потому інших вчи, — 
Тоді з дороги не схибиш. 
Ти сам себе таким зроби, 
Щоб інших ти навчати міг;
Сам над собою запануй, 
То запануєш над людьми.
Хто сам себе опанував, 
Найтяжчу річ він доконав;
Хто сам себе оберіга, 
Той безпечнійший від усіх. 
Не кидай власної мети, 
Щоб за чужою десь іти, 
А власну ясно ціль пізнай, 
До неї просто поспішай.

Не треба забувати, що подібні гноми і поучення взагалі не належать 
до вдячних тем для поезії, тож тілько з признанням треба піднести, що поми-
нувши ті менш вдатні п’єси, більшість їх зроблені справді гарно, дотепно 
і поетично.

Якоїсь одноцільної провідної гадки, як сам автор застеріг в передмові, 
в сих гномах нема; панує тепле гуманітарне почуття, ідея діяльної любові 
і справедливості. Деякі гноми не конче підійдуть навіть і під сю характе-
ристику, напр., отся:

Як пчола, що квітам фарби
Ані паху не уймає,
Тілько сок їх ссе солодкий,
Так з людьми жиє мудрець:
Що хто зробить чи не зробить,
Зле чи добре, він не дбає,
Лиш про власні діла дбає,
Злий чи добрий їх конець (с. 35) — 

вона містить гадку крайнього індивідуалізму, “непротивлення злого”, що не 
в’яжеться з загальним тоном поезії автора. Як на п’єси, що навіяні темами 
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старої літератури, не конче гармонізують з загальним тоном сеї збірочки, 
вкажу ще на XIII–XIV, XXIV, ХХV, 13*.

Відділ притч (с. 53–84) містить в собі дванадцять нумерів; переважна 
більшість їх переповідає готові притчі, переважно індійські; їх ряд начинає 
звісна, тілько раз переповіджена буддійська притча про життя (про подо-
рожнього, що сховавсь у провалля від верблюда), вона віддана автором 
зручно, талановито. Подібний характер мають оповідання IV (про жіночу 
красу), V (про невірність приятелів), VIII (про правдиву вартість, індійська 
притча, трохи сухо переповіджена), XI і XII (про піст і смерть — на тему 
покори чоловіка перед Богом) — всі вони з повною вірністю, без домішки 
авторського суб’єктивізму передають ріжні теми з багатого, межинародного, 
вікового заносу, з властивим їм релігійним чи моралістичним світоглядом. 
Інші — коротенькі, де елемент фабули має значно меншу ролю, зближа-
ються до п’єс паренетікона*. Серед загального, повного віри і покори тону 
сього відділу виріжняється своїм гірким скептицизмом “Притча про віру”, 
що ставить знак запитання над глибокою проблемою людського життя:

На Цейлоні святому
Є кипарис великий,
Розкішний, тисячлітній,
У світі одинокий і т. д. 

Щодо свого артизму, то се, безперечно, одна з найліпших п’єс цілого 
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нерозум”. Взагалі більшість сих притч повинні знайти собі якнайширше 
розповсюдження в шкільних і народних читанках, бо написана легко, при-
ступно, інтересно, гарною мовою.

Відділ легенд (с. 87–114) містить в собі 6 п’єс: дві давні легенди 
у властивім значінні того слова: талмудичне оповідання про ангелів-гріш-
ників (“Арот і Марот”) і легенда про вічне життя (особливо талановито, 
оригінально передана ся друга), потім дві коротенькі моральні анекдотки — 
“Указ проти голоду” й “Побіда”, і дві травестії на агіографічні описі життя 
і мук святих: “Un coeur simple” (“Доместика” — “Sus domestica”) і “Життя 
і страждання і спіймання і смерть і муки і прославлення преподобного Селе-
дія”. Травестії сі знов вносять певний дисонанс в загальний тон збірочки; 
перша з них до того рішучо не удалась автору: пародія не досить тонка, деякі 
подробиці просто несмачні (хоч би й кінець), натомість друга — історія 
оселедця, призначеного “для пісних русинів”, оброблена дуже делікатно 
й дотепно і не образить, правдоподібно, нічийого почуття; своїм тоном вона 
найбільше пригадує звісну, чудесну Бернсову історію “Джона — Ячмен-
ного зерна”*.

Переходимо до інших розділів. Маленький вступний розділ — “Поклони” 
(с. 3–16) має характер поетичної професії автора; перші п’ять п’єс* навіяно 
національним і горожанським почуттям — вони в певній мірі служать відпо-

Господь сказав: „Яка тобі заслуга,
Коли кохаєш свого брата, друга?
А ви любіте своїх ворогів!”
Подумай добре, що Господь велів!
Не мовив: “Моїх ворогів любіте!”
Отсе, брати, ви добре розумійте,
Що ворог Божий, ворог правди й волі
Не варт любови вашої ніколи.

Себе самого наперед 
Застав робить, що слідує, 
А лиш потому інших вчи, — 
Тоді з дороги не схибиш. 
Ти сам себе таким зроби, 
Щоб інших ти навчати міг;
Сам над собою запануй, 
То запануєш над людьми.
Хто сам себе опанував, 
Найтяжчу річ він доконав;
Хто сам себе оберіга, 
Той безпечнійший від усіх. 
Не кидай власної мети, 
Щоб за чужою десь іти, 
А власну ясно ціль пізнай, 
До неї просто поспішай.

Не треба забувати, що подібні гноми і поучення взагалі не належать 
до вдячних тем для поезії, тож тілько з признанням треба піднести, що поми-
нувши ті менш вдатні п’єси, більшість їх зроблені справді гарно, дотепно 
і поетично.

Якоїсь одноцільної провідної гадки, як сам автор застеріг в передмові, 
в сих гномах нема; панує тепле гуманітарне почуття, ідея діяльної любові 
і справедливості. Деякі гноми не конче підійдуть навіть і під сю характе-
ристику, напр., отся:

Як пчола, що квітам фарби
Ані паху не уймає,
Тілько сок їх ссе солодкий,
Так з людьми жиє мудрець:
Що хто зробить чи не зробить,
Зле чи добре, він не дбає,
Лиш про власні діла дбає,
Злий чи добрий їх конець (с. 35) — 

вона містить гадку крайнього індивідуалізму, “непротивлення злого”, що не 
в’яжеться з загальним тоном поезії автора. Як на п’єси, що навіяні темами 
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Який я декадент? Я син народа,
Що вгору йде, хоч був запертий в льох.
Мій поклик: праця, щастя і свобода, 
Я є мужик, пролог, не епілог*.

Дві останні вірші присвячені особистим почуттям; дуже удалася перша 
з них:

Поклін тобі, моя зів’яла квітко, 
Моя розкішна, невідступна мріє,
Остатній сей поклін!... і т. д.

Відділ п’ятий — “По селах” (с. 117–151) містить два образки з сучас-
ного сільського життя. Перший образок побутовий, genre [жанр], малює 
перед нами характерну фігуру сільського богатиря-лихваря Пазюка; опові-
дання писане легко, мальовничо, ядерно, але не витримує цілості: у Пазюка 
вкрадено гроші після того, як він показував сі гроші в корчмі, він думає 
на кума, що просив у нього позички, частував його тоді і з корчми відвів 
додому; Пазюк побивсь з кумом, заскаржив, кума взято до арешту, але 
цілком несподівано син Пазюка признається священику, що то він вкрав 
гроші, але вже звернув їх нерушеними, не витримавши поголоски по селу, 
що то через нього кум сидить в арешті. Фігура сього сина виступає цілком 
несподівано; крадіж його неумотивована, не відомо, як вона й сталася; 
не знати й звідки пішла по селу поголоска на молодого Пазюка, коли думали 
на кума. Взагалі оповідання, хоч яке реальне (взяте воно з дійсного життя), 
виглядає на невикінчене, без кінця. За всім тим поодинокі образки в нім 
дуже гарні, от хоч би й опись села і сільської хати на вступі:

На стіні розвішані довкола
Деревляні давні богомази:
Страшний суд, Варвара і Микола,
Чорні вже від диму, мов від мази.
Тільки й всього християнства в хаті,
Але є й письменства в ній познаки:
Там під сволоком завитий в шматі
Лист небесний, писаний бозна-ким,
Йосифінський наказ панщизняний, 
Прадідівський квіт на тридцять буків,
Діда скарга за ґрунтець забраний,
Батьків акт ліцитаційний драний —
Ось весь спадок, що лишивсь для внуків.

Інший образок — “На пастівнику” малює пастухів на пастівнику, 
їх розмову про війну з “москалями”, і проповідника близького кінця світу 
Сеня з його нападками на світову неправду.

Останній розділ — “До Бразилії” (с. 155–169) містить в собі п’ять 
п’єс, присвячені одному з найбільш пекучих питань сучасного галицького 

віддю на ті нападки, яких зазнав автор торік від певної частини галицько-русь-
кої суспільності і преси за свою заяву в передмові до польського перекладу 
своїх оповідань*, що він “не любить русинів”, і працює для Русі “з песього 
обов’язку”. Відповіддю спеціально служать отсі вірші:

Ти, брате, любиш Русь, —
Я ж не люблю, сарака!
Ти, брате, патріот,
А я собі собака.
Ти, брате, любиш Русь,
Як хліб і кусень сала,
Я ж гавкаю раз в раз, 
Щоби вона не спала.
Ти, брате, любиш Русь, 
Як любиш добре пиво, —
Я ж не люблю, як жнець 
Не любить спеки в жниво. 
Ти, брате, любиш Русь 
За те, що гарно вбрана, — 
Я ж не люблю, як раб
Не любить свого пана.
Бо твій патріотизм —
Празнична одежина, 
А мій — то труд важкий,
Гарячка невдержима.
Ти любиш в ній князів,
Гетьмання, панування, —
Мене болить її 
Відвічнеє страждання.
Ти любиш Русь, за те
Тобі і честь і шана, —
У мене ж тая Русь —
Кровава в серці рана.
Ти, брате, любиш Русь,
Як дім, воли, корови, — 
Я ж не люблю її 
З надмірної любови.

Остатні вірші здаються мені найліпшою й найудатнішою відповіддю 
автора. Зрештою, авторові брали за зле не стільки саму його сповідь, 
скільки те, що се сталось у польській популярній книжці, серед польської 
шовіністичної заїлості проти русинів.

Взагалі сі вступні вірші перейняті тужним почуттям резиґнації і безра-
дісності сучасного українства. Приємним контрастом служить вірша “Дека-
дент”, друкована вперше в “Зорі” 1897 р.*, перейнята здоровим, бадьорним 
почуттям:
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Який я декадент? Я син народа,
Що вгору йде, хоч був запертий в льох.
Мій поклик: праця, щастя і свобода, 
Я є мужик, пролог, не епілог*.

Дві останні вірші присвячені особистим почуттям; дуже удалася перша 
з них:

Поклін тобі, моя зів’яла квітко, 
Моя розкішна, невідступна мріє,
Остатній сей поклін!... і т. д.

Відділ п’ятий — “По селах” (с. 117–151) містить два образки з сучас-
ного сільського життя. Перший образок побутовий, genre [жанр], малює 
перед нами характерну фігуру сільського богатиря-лихваря Пазюка; опові-
дання писане легко, мальовничо, ядерно, але не витримує цілості: у Пазюка 
вкрадено гроші після того, як він показував сі гроші в корчмі, він думає 
на кума, що просив у нього позички, частував його тоді і з корчми відвів 
додому; Пазюк побивсь з кумом, заскаржив, кума взято до арешту, але 
цілком несподівано син Пазюка признається священику, що то він вкрав 
гроші, але вже звернув їх нерушеними, не витримавши поголоски по селу, 
що то через нього кум сидить в арешті. Фігура сього сина виступає цілком 
несподівано; крадіж його неумотивована, не відомо, як вона й сталася; 
не знати й звідки пішла по селу поголоска на молодого Пазюка, коли думали 
на кума. Взагалі оповідання, хоч яке реальне (взяте воно з дійсного життя), 
виглядає на невикінчене, без кінця. За всім тим поодинокі образки в нім 
дуже гарні, от хоч би й опись села і сільської хати на вступі:

На стіні розвішані довкола
Деревляні давні богомази:
Страшний суд, Варвара і Микола,
Чорні вже від диму, мов від мази.
Тільки й всього християнства в хаті,
Але є й письменства в ній познаки:
Там під сволоком завитий в шматі
Лист небесний, писаний бозна-ким,
Йосифінський наказ панщизняний, 
Прадідівський квіт на тридцять буків,
Діда скарга за ґрунтець забраний,
Батьків акт ліцитаційний драний —
Ось весь спадок, що лишивсь для внуків.

Інший образок — “На пастівнику” малює пастухів на пастівнику, 
їх розмову про війну з “москалями”, і проповідника близького кінця світу 
Сеня з його нападками на світову неправду.

Останній розділ — “До Бразилії” (с. 155–169) містить в собі п’ять 
п’єс, присвячені одному з найбільш пекучих питань сучасного галицького 

віддю на ті нападки, яких зазнав автор торік від певної частини галицько-русь-
кої суспільності і преси за свою заяву в передмові до польського перекладу 
своїх оповідань*, що він “не любить русинів”, і працює для Русі “з песього 
обов’язку”. Відповіддю спеціально служать отсі вірші:

Ти, брате, любиш Русь, —
Я ж не люблю, сарака!
Ти, брате, патріот,
А я собі собака.
Ти, брате, любиш Русь,
Як хліб і кусень сала,
Я ж гавкаю раз в раз, 
Щоби вона не спала.
Ти, брате, любиш Русь, 
Як любиш добре пиво, —
Я ж не люблю, як жнець 
Не любить спеки в жниво. 
Ти, брате, любиш Русь 
За те, що гарно вбрана, — 
Я ж не люблю, як раб
Не любить свого пана.
Бо твій патріотизм —
Празнична одежина, 
А мій — то труд важкий,
Гарячка невдержима.
Ти любиш в ній князів,
Гетьмання, панування, —
Мене болить її 
Відвічнеє страждання.
Ти любиш Русь, за те
Тобі і честь і шана, —
У мене ж тая Русь —
Кровава в серці рана.
Ти, брате, любиш Русь,
Як дім, воли, корови, — 
Я ж не люблю її 
З надмірної любови.

Остатні вірші здаються мені найліпшою й найудатнішою відповіддю 
автора. Зрештою, авторові брали за зле не стільки саму його сповідь, 
скільки те, що се сталось у польській популярній книжці, серед польської 
шовіністичної заїлості проти русинів.

Взагалі сі вступні вірші перейняті тужним почуттям резиґнації і безра-
дісності сучасного українства. Приємним контрастом служить вірша “Дека-
дент”, друкована вперше в “Зорі” 1897 р.*, перейнята здоровим, бадьорним 
почуттям:
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М.ЧЕРНЯВСЬКЫЙ. “ДОНЕЦЬКИ СОНЕТЫ”...
Бахмут, 1898. Сторін 31. Ціна 10 коп.

Д[обродій] Чернявський, звісний вже в літературних кругах своєю недав-
ньою збіркою ліричних поезій “Пісні кохання” (1895), виступив із новою 
збірочкою сонетів. Їх стільки в книжочці, кілько сторін, — 28. Переважна 
більшість їх навіяна безпосередньо Донецькою околицею*; переважають 
рефлекси природи, очевидно, автор дуже чуткий на її красу, хоч рефлекси 
сі не визначаються особливою глибиною й оригінальністю; неглибокі й деякі 
рефлекси людського життя, життєвих проблем (“Селяни”, “Біля груби”, 
“Смерть”, “Христос воскрес”). Автор добре володіє формою*, вірш і тут, 
як звичайно у нього, легкий, непримушений. Тільки мова! — повно чужих, 
російських слів...

Я наведу два вірші, що, на мою думку, як і щодо поетичної форми, 
і щодо мови належать до ліпших в сій збірочці.

 ДІНЕЦЬ
Я течу з країни,
де шумлять борb,
монастир старинний
хмуриться з гори...
В дальні палестини,
де донців двори,
Дону з України
я несу дари:
слези родникові
і янтар сосни,
співи празникові
з мріями весни
й темної діброви
злототкані сни.

   РИБАЛКИ
Бачиш: онде випливає
з рибалками каючок?
Пан-отець в нім возсідає,
а керує пан-дячок.
Уловлять надокучає
мир на істини гачок;
звісно люди — всяк їх знає,
а смачний і чабачок.

життя — еміграції; три з сих п’єс, і, на мою думку, найліпші, надрукував 
автор перед тим в І книжці нашого журналу*. Найбільш сильне вражіння 
робить остання — “Лист із Бразилії”. 

Як бачимо, зміст збірника дуже ріжнородний, навіть пістрявий, так 
що замір автора дати в сій книжочці щось більш-менш одноцільне, навіть 
в такій мірі, як се він зазначує в передмові, не зовсім удався. Той настрій, 
що автор відчував під час своєї слабості і сподівавсь передати в сій книжці — 
„ніжне чуття, бажання любити, дякувати когось, тулитися з довір’ям, 
як дитина до батька” (с. V), — відбився тільки на частині п’єс, уміщених 
в ній. Може, власне, через те, що до збірника увійшли п’єси, писані іншими 
часами*, ся одноцільність настрою не додержана.

Але се, розуміється, не уймає вартості поданих тут п’єс; власне деякі 
з тих, що визначаються іншим настроєм — то скептично-іронічним, то сум-
ними безрадісними рефлексами сучасної дійсності, належать до найбільш 
удатних. Взагалі найліпше удались автору або його оригінальні утвори, або 
ті, де він мав якусь фабулу, котру міг обробити оригінально, з якнайбільшою 
участю свого поетичного я. Дещо з того оброблено взірцево — поетично, 
і книжечка навіть при деяких слабших річах становить дуже цінну вкладку 
автора в поетичну скарбницю нашої літератури.

Книжечка видана дуже елегантно, на веліновім папері, в гарній полотняній 
оправі, з золотими берегами; наклад дало львівське студентське товариство 
“Академічна громада” і чистий дохід з неї призначений на запомоговий 
фонд сього товариства. Як з огляду на сю симпатичну ціль, так і з огляду 
на літературну вартість сієї збірки, можемо жичити їй якнайширшого роз-
повсюднення.  
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“ЦАРІВНА”. 
Оповідання Ольги Кобилянської ...

Чернівці, 1896, накладом редакції “Буковини”, ст. 424*

Оповідання в формі дівочого дневника на звиш 400 сторін — брр! — 
думав я собі, споглядаючи на сю книжку і вислухуючи похвальні замітки 
про неї; книжка лежала довгі місяці, а я все не здобувався на відвагу, щоб 
її перечитати. Але якось злегка захорувавши, взяв я сю книжку, переїхав 
кількадесят вступних сторін — і вже не міг відірватись, аж докінчив цілу. 
Коли зважити, що дневникова форма взагалі не належить до більш інте-
ресних, а фабула оповідання дуже проста, то інтересність книжки свідчить 
виразно, що книжка написана справді талановито, і ми маємо в її авторці 
діло з справжнім талантом.

Зміст “оповідання”*, як його назвала авторка, справді дуже простий: 
бідна сирота по руськім священику Наталя Верковичівна виростає в малім 
буковинськім містечку в домі свого вуйка гімназіального професора Іва-
новича; Іванович сам чоловік добрий та ограничений і слабкий характе-
ром, але його жінка — німкеня, втілена туполоба життєва проза, дуже 
незадоволена з обов’язку годувати бідну своячку й уміє їй допекти своєю 
ласкою. Діти її — син і донька повиходили теж на тривіальних егоїстів. 
“Бездумна одностайність, що пригнітає душу, вузькоглядність, само-
любство”, як характеризує сама героїня. В сім неможливім стані рятують 
дівчину книжки, за дозволом вуйка вона читає з запалом, багато, береться 
до серйознішої лектури, інтересується жіночим питанням, постановляє собі 
здобути вищу освіту і ту здобуту освіту віддати на користь загалу, чи то 
спеціально жіноцтву. Вона пробує писати — “статейку про положення 
жінок найнижчої і середньої верстви”, але в родині її так висміяли, що вона 
покинула се. Роля її чисто пасивна, вона мовчить, терпить і мовчки боліє.

Припадком знайомиться вона з сусідом на ім’я Орядин; се молодик, 
дитина з дуже романтичного й нещасливого подружжя — син цигана-му-
зики і руської попадянки, вихований в домі свояка скупаря-лісничого. Його 
намовляють на теологію, він не хоче, він соціаліст з переконання й хоче 
служити свому народу. Се дуже гарний панич, а Верковичівна — гарна 
дівчина, до того в їх духових інтересах багато спільного; вони знайомляться, 
залюблюються і вечером перед виїздом Орядина признаються в своїй любові.

Орядин розсварився з свояками й поїхав до Відня слухати прав та влас-
ними силами себе удержувати, полишивши свою “царівну”, як її називав. 
Але про нього приходять злі вісті; лісничий не дає йому нічого з тих грошей, 
що мав від родини Орядина, той впав з біди в розпуку, почав грати в карти, 
розпочав процес з лісничим; його уважають пропащим. Верковичівна не має 
від нього ніяких звісток два роки; вона переймається загальним поглядом 
на Орядина: він упав, забрукався в життєвій боротьбі, надії на нього пропали. 

І смиренно ієрей
з псальмопівцем голосистим
вмісто темних душ людей
ранком теплим та росистим
уловляють стерлядей
в їхнім царстві прозорчистім.

Нова збірочка піддержала репутацію поетичної здібності автора* і тим 
більше треба жадати від нього, аби конче попрацював над своєю мовою 
й залишив теперішні макаронізми*.
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намовляють на теологію, він не хоче, він соціаліст з переконання й хоче 
служити свому народу. Се дуже гарний панич, а Верковичівна — гарна 
дівчина, до того в їх духових інтересах багато спільного; вони знайомляться, 
залюблюються і вечером перед виїздом Орядина признаються в своїй любові.

Орядин розсварився з свояками й поїхав до Відня слухати прав та влас-
ними силами себе удержувати, полишивши свою “царівну”, як її називав. 
Але про нього приходять злі вісті; лісничий не дає йому нічого з тих грошей, 
що мав від родини Орядина, той впав з біди в розпуку, почав грати в карти, 
розпочав процес з лісничим; його уважають пропащим. Верковичівна не має 
від нього ніяких звісток два роки; вона переймається загальним поглядом 
на Орядина: він упав, забрукався в життєвій боротьбі, надії на нього пропали. 

І смиренно ієрей
з псальмопівцем голосистим
вмісто темних душ людей
ранком теплим та росистим
уловляють стерлядей
в їхнім царстві прозорчистім.

Нова збірочка піддержала репутацію поетичної здібності автора* і тим 
більше треба жадати від нього, аби конче попрацював над своєю мовою 
й залишив теперішні макаронізми*.
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почуття й спільна ненависть до гнобителів Русі — поляків. Але з Оря-
диним діється недобре; чуємо, що він, піддобрюючись до свого патрона, 
попускає з переконань; бачимо його дуже несимпатичні відносини до дурної 
кокетки — якоїсь румунської пані; нарешті він жениться з донькою свого 
принципала — полькою, не люблячи її, для кар’єри; він сам приходить 
оповісти про се Наталі — пімститись над нею за колишню відмову і спо-
відається в своїх нових, “тверезих” поглядах на життя — “заховуватися 
пасивно і дбати передовсім о себе”. Наталю опанувало почуття погорди, 
особливо — ся женячка з полькою понизила Орядина в її очах. Але зара-
зом її огорнуло почуття самотності: Орядин загинув для неї, Марка вона 
сама відіпхнула, й він пробував в далеких краях. І надія на літературну 
роботу обманула її: її повість, що так хвалили знайомі, звернена раз і другий 
їй назад. Вона прийшла була до розпуки й думала про смерть, але перебо-
рола своє горе і постановила йти далі тою самою дорогою, в надії на побіду. 
Тим властиво кінчиться сама повість. З останньої глави, якби з епілогу, 
довідуємось з розмови Івановичів, що Наталя вийшла за д-ра Марко; він 
осівся в Чернівцях, Наталя з ним незвичайно щаслива, особливо коли він, 
звернувшись до якогось літературного авторитета, довідавсь, що у Наталі 
є літературний талант: вона тепер знаходить собі велику утіху в тій праці, 
черпаючи в ній надії на ліпшу будучність свого народу.

Такий зміст повісті. Вона майже вся (окрім кінцевої частини) держана 
в формі дневника Наталі. Ся сама форма вже скуплює цілу увагу на фігурі 
героїні; вона й дійсно заповняє собою повість й є центральною фігурою 
в її фабулі. З короткої біографії авторки, доданої (на вступі) до повісті*, 
довідуємось, що вона внесла в повість багато з свого власного життя, 
вироставши в тіснім обрію малого буковинського містечка*. Та воно й без 
того, з самої повісті видко, що головна фігура писана не з голови, що її 
почуття справді передумані й перечуті й описані “кровію серця” й “соком 
нервів”. Дійсно, ся фігура змальована правдиво, повно, живо, одно слово, 
зовсім талановито, в ній головна вага і вартість повісті. Се стара, але 
заразом і вічно молода історія про благородну душу, що нидіє в буденній, 
тривіальній атмосфері, історія про сандрільону, про “царівну”-сирітку, 
що поневіряна світом, нарешті здобуває признання для себе й доходить 
такого щастя, аж всі її неприятелі тільки гризуться з зависті. Повторяю, 
ся історія хоч стара, але правдоподібно не постаріється ніколи, і всякий 
раз, як буде оповіджена правдиво й талановито, буде читатись з завсіди 
новим інтересом.

Авторка хотіла змодернізувати сю історію; її героїня читає Ніцше 
й інтересується жіночим питанням, а її милий — запалений соціал-демо-
крат, марксист; але треба признати, що ся модернізація досить механічно 
прив’язана до фігури героїні. Як на сучасну емансипантку, вона занадто 
пасивна, її роля скорше пригадує старосвітських сандрільон, для котрих 

Тим часом до неї сватається колєґа її вуйка, гімназіальний професор Льорден, 
удовець, старший, дуже несимпатичний, узькоглядний чоловік. Наталі він 
противний, але свояки досить легко її намовляють: вона годиться в розпуці: 
“Мені ні на кого ждати, люди в моїх обставинах не ждуть”, — вона не має 
жадної надії на Орядина, хоч матеріальні обставини його поправились, від 
дістав спадщину і помиривсь з лісничим.

Орядин приїздить скоро втомлений боротьбою, роздражнений, розча-
рований. Наталя переконується, що він за ті роки про неї не думав і відчу-
жився: вони стрічаються, але як чужі собі. Він чисто теоретично намовляє 
її порвати з Льорденом. Вона промовчує, але сама вже прийшла до того 
ж рішення, шукає для себе місця дами для компанії, аби забратись з вуй-
кового дому, і найшовши, зриває з Льорденом. Івановичі не дуже тим 
журяться, бо Льорден сватає натомість їх доньку. Перед виїздом Наталя 
оповідає все Орядину; той каже, що її любить, намовляє вийти за нього, 
йти з ним господарити на село, між нарід (він дістав ґаздівство по свояку 
селянині), але Наталя не вірить в тривкість такого “буденного щастя”, тим 
більше, бо Орядин казав, що не любить простого народу; вона намовляє його 
працювати далі над собою, щоб стати “твердим, могучим і гідним поваги”.

Наталя поїхала до Чернівець, де знайшлося їй місце дами для товариства 
при пані Марко, вдовиці по лікарю, хорватці; се ідеальна фігура: багата, 
освічена, пішла вона з замилування виховувати діти в аристократичних роди-
нах (се хибна, здається мені, подробиця, бо аби чоловік з замилування вчив 
спеціально аристократичні діти, треба, аби був льокайської вдачі); вона дуже 
любила свого другого чоловіка д-ра Марко, і його сина від першої жінки, 
що зіставсь їй по його смерті. Сей син служив у флоті, щоб побачити світу, 
і зрідка наїздив до Чернівець, хоч дуже любив свою мачуху. Наталя дуже 
прив’язалась до своєї патронки, і та ж рівно її любила; вона могла тепер 
свобідно віддаватись духовій роботі, читала і писала. З Орядиним, що теж 
перебував в Чернівцях, як адвокатський помічник, і “йшов вгору” сильно, 
не бачилась; мала кілька знайомих жінок, але скоро трапилась їй нагода 
запізнатись з молодим д-ром Марко. Ся фігура теж змальована ідеально: 
він широко освічений, благородний чоловік, Наталя все більше любується 
в його товаристві, а він закохується в ній, та підозріваючи, що вона, мабуть, 
кохає Орядина, замикається в собі і зражає тим її; він від’їздить, не поро-
зумівшись, але натякнувши Наталі про свою любов.

Вона зістається надалі при пані Марко; на її руках вона умирає; д-р 
Марко приїздить на кілька день і полишає дім знову, де зістається Наталя 
на підставі тестаменту небіжки як управителька дому. Вона заробляє, 
учачи дітей та шиючи; її інтереси скуплені на літературі: вона пише повість 
і покладає на неї великі надії. Зрідка бачить Орядина, що все ще не пере-
стає її інтересувати: він все ще подобається їй, відзивається та колишня 
любов, крім того, Наталя завзята русинка й її в’яже з ним національне 
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почуття й спільна ненависть до гнобителів Русі — поляків. Але з Оря-
диним діється недобре; чуємо, що він, піддобрюючись до свого патрона, 
попускає з переконань; бачимо його дуже несимпатичні відносини до дурної 
кокетки — якоїсь румунської пані; нарешті він жениться з донькою свого 
принципала — полькою, не люблячи її, для кар’єри; він сам приходить 
оповісти про се Наталі — пімститись над нею за колишню відмову і спо-
відається в своїх нових, “тверезих” поглядах на життя — “заховуватися 
пасивно і дбати передовсім о себе”. Наталю опанувало почуття погорди, 
особливо — ся женячка з полькою понизила Орядина в її очах. Але зара-
зом її огорнуло почуття самотності: Орядин загинув для неї, Марка вона 
сама відіпхнула, й він пробував в далеких краях. І надія на літературну 
роботу обманула її: її повість, що так хвалили знайомі, звернена раз і другий 
їй назад. Вона прийшла була до розпуки й думала про смерть, але перебо-
рола своє горе і постановила йти далі тою самою дорогою, в надії на побіду. 
Тим властиво кінчиться сама повість. З останньої глави, якби з епілогу, 
довідуємось з розмови Івановичів, що Наталя вийшла за д-ра Марко; він 
осівся в Чернівцях, Наталя з ним незвичайно щаслива, особливо коли він, 
звернувшись до якогось літературного авторитета, довідавсь, що у Наталі 
є літературний талант: вона тепер знаходить собі велику утіху в тій праці, 
черпаючи в ній надії на ліпшу будучність свого народу.

Такий зміст повісті. Вона майже вся (окрім кінцевої частини) держана 
в формі дневника Наталі. Ся сама форма вже скуплює цілу увагу на фігурі 
героїні; вона й дійсно заповняє собою повість й є центральною фігурою 
в її фабулі. З короткої біографії авторки, доданої (на вступі) до повісті*, 
довідуємось, що вона внесла в повість багато з свого власного життя, 
вироставши в тіснім обрію малого буковинського містечка*. Та воно й без 
того, з самої повісті видко, що головна фігура писана не з голови, що її 
почуття справді передумані й перечуті й описані “кровію серця” й “соком 
нервів”. Дійсно, ся фігура змальована правдиво, повно, живо, одно слово, 
зовсім талановито, в ній головна вага і вартість повісті. Се стара, але 
заразом і вічно молода історія про благородну душу, що нидіє в буденній, 
тривіальній атмосфері, історія про сандрільону, про “царівну”-сирітку, 
що поневіряна світом, нарешті здобуває признання для себе й доходить 
такого щастя, аж всі її неприятелі тільки гризуться з зависті. Повторяю, 
ся історія хоч стара, але правдоподібно не постаріється ніколи, і всякий 
раз, як буде оповіджена правдиво й талановито, буде читатись з завсіди 
новим інтересом.

Авторка хотіла змодернізувати сю історію; її героїня читає Ніцше 
й інтересується жіночим питанням, а її милий — запалений соціал-демо-
крат, марксист; але треба признати, що ся модернізація досить механічно 
прив’язана до фігури героїні. Як на сучасну емансипантку, вона занадто 
пасивна, її роля скорше пригадує старосвітських сандрільон, для котрих 

Тим часом до неї сватається колєґа її вуйка, гімназіальний професор Льорден, 
удовець, старший, дуже несимпатичний, узькоглядний чоловік. Наталі він 
противний, але свояки досить легко її намовляють: вона годиться в розпуці: 
“Мені ні на кого ждати, люди в моїх обставинах не ждуть”, — вона не має 
жадної надії на Орядина, хоч матеріальні обставини його поправились, від 
дістав спадщину і помиривсь з лісничим.

Орядин приїздить скоро втомлений боротьбою, роздражнений, розча-
рований. Наталя переконується, що він за ті роки про неї не думав і відчу-
жився: вони стрічаються, але як чужі собі. Він чисто теоретично намовляє 
її порвати з Льорденом. Вона промовчує, але сама вже прийшла до того 
ж рішення, шукає для себе місця дами для компанії, аби забратись з вуй-
кового дому, і найшовши, зриває з Льорденом. Івановичі не дуже тим 
журяться, бо Льорден сватає натомість їх доньку. Перед виїздом Наталя 
оповідає все Орядину; той каже, що її любить, намовляє вийти за нього, 
йти з ним господарити на село, між нарід (він дістав ґаздівство по свояку 
селянині), але Наталя не вірить в тривкість такого “буденного щастя”, тим 
більше, бо Орядин казав, що не любить простого народу; вона намовляє його 
працювати далі над собою, щоб стати “твердим, могучим і гідним поваги”.

Наталя поїхала до Чернівець, де знайшлося їй місце дами для товариства 
при пані Марко, вдовиці по лікарю, хорватці; се ідеальна фігура: багата, 
освічена, пішла вона з замилування виховувати діти в аристократичних роди-
нах (се хибна, здається мені, подробиця, бо аби чоловік з замилування вчив 
спеціально аристократичні діти, треба, аби був льокайської вдачі); вона дуже 
любила свого другого чоловіка д-ра Марко, і його сина від першої жінки, 
що зіставсь їй по його смерті. Сей син служив у флоті, щоб побачити світу, 
і зрідка наїздив до Чернівець, хоч дуже любив свою мачуху. Наталя дуже 
прив’язалась до своєї патронки, і та ж рівно її любила; вона могла тепер 
свобідно віддаватись духовій роботі, читала і писала. З Орядиним, що теж 
перебував в Чернівцях, як адвокатський помічник, і “йшов вгору” сильно, 
не бачилась; мала кілька знайомих жінок, але скоро трапилась їй нагода 
запізнатись з молодим д-ром Марко. Ся фігура теж змальована ідеально: 
він широко освічений, благородний чоловік, Наталя все більше любується 
в його товаристві, а він закохується в ній, та підозріваючи, що вона, мабуть, 
кохає Орядина, замикається в собі і зражає тим її; він від’їздить, не поро-
зумівшись, але натякнувши Наталі про свою любов.

Вона зістається надалі при пані Марко; на її руках вона умирає; д-р 
Марко приїздить на кілька день і полишає дім знову, де зістається Наталя 
на підставі тестаменту небіжки як управителька дому. Вона заробляє, 
учачи дітей та шиючи; її інтереси скуплені на літературі: вона пише повість 
і покладає на неї великі надії. Зрідка бачить Орядина, що все ще не пере-
стає її інтересувати: він все ще подобається їй, відзивається та колишня 
любов, крім того, Наталя завзята русинка й її в’яже з ним національне 
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диві, хоч, може, де в чім і перебрана мірка (в фігурі тітки і її доньки). Зате 
Орядин, на мій погляд, цілком не удався авторці; його моральний упадок 
в Відні зістається неясним, ми чуємо якісь тільки маломіські плетки про 
нього, сам він теж небагато пояснює; пізніша історія його дуже незручно 
зроблена: се чорний характер, що совісно виконує поручену йому автором 
ролю й пильнує всіми силами наробити якнайбільше чорних поступків, 
чи потрібних, чи непотрібних. Наприклад, його роман з румункою цілком 
неправдивий, неумотивований психологічно, має метою тільки ще чимсь 
забруднити сю фігуру. Ідеальні характери пані Марко й її сина дуже мало 
подобають на живих людей; вони благородно говорять, благородно поступа-
ють, але за всім тим се не живі люди, а вирізані з паперу фігури. Я думаю, 
що сі три фігури авторка не списувала з живого життя, як свою “царівну” 
й її родину, а взяла з голови, і для того так мало в них жизненності.

Цікаво — вже для характеристики авторки, що німецька суспільність 
буковинська для неї занадто тривіальна, і з сього боку схарактеризована 
в кількох сценах; волоська представлена дуже непохвально для неї неосві-
ченою кокеткою румункою; авторка повна віри в будучність руської сус-
пільності, хоч сі надїї не знаходять собі опертя в виведених в повісті особах, 
крім самої царівни, про націоналізм котрої сказав я вище; відповідного героя, 
мабуть, не найшлося для неї між русинами.

Композиція повісті взагалі досить зручна; дневникова форма належить 
до невдячних, але авторці вона не перешкодила оповідати інтересно; на деяких 
дрібніших похибках (от як монологи на с. 415, 417, неправдоподібні в своїй 
патетичності) годі застановлятись. Взагалі треба сказати, що перша половина 
повісті, історія життя Наталі до виїзду до Чернівець, випала далеко ліпше, 
більш психологічно умотивована, ніж друга — в Чернівцях.

Щодо мови*, то тут я почуваю себе дуже ніяково; кождого письмен-
ника треба властиво оцінювати відповідно до того рівня, який в тім часі 
існує в літературі. Що ж, коли звичайний рівень мови в нашім письменстві 
незвичайно низький: більшість пише дуже лихою мовою, з масою чужих 
слів, з чужою складнею. Але що можуть собі дарувати писання, призначені 
тільки на сьогодня, не повинні дарувати ті, що пишуть для довгих років, 
бо певно, що за кільканадцять літ теперішня пересічна мова буде дивоглядом.

Шан[овна] авторка, як я підносив се вже не раз, своїм першим більшим 
утвором дала ясне свідоцтво свого таланту, що особливо сильний в психо-
логії, в схарактеризуванні того, що пише вона з живого життя. З біографії 
знаємо, як енергічно працювала вона над своїми першими писаннями, 
не зражаючись неудачами й неприхильними оцінками*; се заповідає нам, 
що в будучності можемо багато сподіватись від неї, — вже й тепер одної 
з визначних літературних сил нашого письменства.

дійсно світ був забитий дошками і треба було чекати якогось залетного 
принца, щоб визволив її з темного царства. Вона пише статтю про жіноче 
питання, а мовчки кориться своїм своякам і страждає, не шукаючи ніякого 
виходу, згоджується йти за Льордена, і тільки коли почула неможливість 
сього подружжя, починає шукати виходу й знаходить його в ролі, що теж 
пахне давніми часами, — дами до компанїї.

Также механічно введеним здається нам національний елемент в повісті; 
авторка хотіла зробити з своєї героїні завзяту русинку, вона дійсно багато 
говорить про свій нарід, про його будучність, її зв’язує з Орядиним спеці-
ально його руськість і вона погорджує ним особливо за те, що він одружився 
з полькою, але се знову тільки чисто зверхня прикмета, не видно її дійсного 
значіння в житті героїні, а коли вона з своєю руською завзятістю виходить, 
ані застановляючись над сією національною ріжницею, за патріота хорвата 
(не знати властиво, по що сі хорватські патріоти з своїм патріотизмом сидять 
в Чернівцях), то читачу зістається тільки хіба самому ломити голову, яким 
чином було переведено компроміс між тими двома патріотизмами. Щоб 
в відносинах до Орядина у Наталі мало таке значіння національне почуття 
(що він був русин), як то представляє авторка, се досить неправдоподібне; 
щось подібне могло б трапитись хіба при стрічі компатріотів десь цілком 
на чужині, а на Буковині русин не є ніякою рідкістю.

Авторка не мала заміру свою історію змалювати на ґрунті певних 
місцевих суспільних і побутових відносин, навпаки — вона якби навмисно 
старається затерти локальні деталі (навіть міста не названі, можна тільки 
догадуватись); локальної закраски в повісті дуже мало, фігури, можна ска-
зати, написані на сірім тлі, без обстанови, й історія може бути перенесена без 
великих перемін в яку-небудь країну. Німецьке товариство, заїжджа румунка, 
заїжджі хорвати — се все дуже слабо прив’язано до буковинського ґрунту; 
буковинської Русі не видно; властиво, Карпати, гірська околиця змальована 
талановито, з любов’ю і знанням, як звичайно у авторки, що сама жила 
серед тої природи, дають ще найбільшу місцеву закраску.

Таким способом історія, оповіджена в повісті, має виключно психоло-
гічний інтерес, се історія чисто особиста, інтерес лежить в характерах, все 
інше має в ній дуже мале значіння.

Що головна фігура удалась авторці, я сказав; її характер намальовано 
в головнім вірно і консеквентно, психологія переведена повно і інтересно, 
особливо в першій половині — до від’їзду до Чернівець; деякі уваги щодо 
ідейних та національних інтересів висловив я вище; можна би піднести 
ще декотрі моменти; напр., здається мені, що Наталя занадто легко вірить 
оповіданням про Орядина й зараз переміняє думки про нього, не попробу-
вавши переконатись, чи то правда; психологія її пізніших відносин до Орядина 
(в Чернівцях) могла б бути докладніше вияснена, бо вона не зовсім ясна, 
принаймні мені. Удалась авторці родина Івановичів: характери живі і прав-
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диві, хоч, може, де в чім і перебрана мірка (в фігурі тітки і її доньки). Зате 
Орядин, на мій погляд, цілком не удався авторці; його моральний упадок 
в Відні зістається неясним, ми чуємо якісь тільки маломіські плетки про 
нього, сам він теж небагато пояснює; пізніша історія його дуже незручно 
зроблена: се чорний характер, що совісно виконує поручену йому автором 
ролю й пильнує всіми силами наробити якнайбільше чорних поступків, 
чи потрібних, чи непотрібних. Наприклад, його роман з румункою цілком 
неправдивий, неумотивований психологічно, має метою тільки ще чимсь 
забруднити сю фігуру. Ідеальні характери пані Марко й її сина дуже мало 
подобають на живих людей; вони благородно говорять, благородно поступа-
ють, але за всім тим се не живі люди, а вирізані з паперу фігури. Я думаю, 
що сі три фігури авторка не списувала з живого життя, як свою “царівну” 
й її родину, а взяла з голови, і для того так мало в них жизненності.

Цікаво — вже для характеристики авторки, що німецька суспільність 
буковинська для неї занадто тривіальна, і з сього боку схарактеризована 
в кількох сценах; волоська представлена дуже непохвально для неї неосві-
ченою кокеткою румункою; авторка повна віри в будучність руської сус-
пільності, хоч сі надїї не знаходять собі опертя в виведених в повісті особах, 
крім самої царівни, про націоналізм котрої сказав я вище; відповідного героя, 
мабуть, не найшлося для неї між русинами.

Композиція повісті взагалі досить зручна; дневникова форма належить 
до невдячних, але авторці вона не перешкодила оповідати інтересно; на деяких 
дрібніших похибках (от як монологи на с. 415, 417, неправдоподібні в своїй 
патетичності) годі застановлятись. Взагалі треба сказати, що перша половина 
повісті, історія життя Наталі до виїзду до Чернівець, випала далеко ліпше, 
більш психологічно умотивована, ніж друга — в Чернівцях.

Щодо мови*, то тут я почуваю себе дуже ніяково; кождого письмен-
ника треба властиво оцінювати відповідно до того рівня, який в тім часі 
існує в літературі. Що ж, коли звичайний рівень мови в нашім письменстві 
незвичайно низький: більшість пише дуже лихою мовою, з масою чужих 
слів, з чужою складнею. Але що можуть собі дарувати писання, призначені 
тільки на сьогодня, не повинні дарувати ті, що пишуть для довгих років, 
бо певно, що за кільканадцять літ теперішня пересічна мова буде дивоглядом.

Шан[овна] авторка, як я підносив се вже не раз, своїм першим більшим 
утвором дала ясне свідоцтво свого таланту, що особливо сильний в психо-
логії, в схарактеризуванні того, що пише вона з живого життя. З біографії 
знаємо, як енергічно працювала вона над своїми першими писаннями, 
не зражаючись неудачами й неприхильними оцінками*; се заповідає нам, 
що в будучності можемо багато сподіватись від неї, — вже й тепер одної 
з визначних літературних сил нашого письменства.

дійсно світ був забитий дошками і треба було чекати якогось залетного 
принца, щоб визволив її з темного царства. Вона пише статтю про жіноче 
питання, а мовчки кориться своїм своякам і страждає, не шукаючи ніякого 
виходу, згоджується йти за Льордена, і тільки коли почула неможливість 
сього подружжя, починає шукати виходу й знаходить його в ролі, що теж 
пахне давніми часами, — дами до компанїї.

Также механічно введеним здається нам національний елемент в повісті; 
авторка хотіла зробити з своєї героїні завзяту русинку, вона дійсно багато 
говорить про свій нарід, про його будучність, її зв’язує з Орядиним спеці-
ально його руськість і вона погорджує ним особливо за те, що він одружився 
з полькою, але се знову тільки чисто зверхня прикмета, не видно її дійсного 
значіння в житті героїні, а коли вона з своєю руською завзятістю виходить, 
ані застановляючись над сією національною ріжницею, за патріота хорвата 
(не знати властиво, по що сі хорватські патріоти з своїм патріотизмом сидять 
в Чернівцях), то читачу зістається тільки хіба самому ломити голову, яким 
чином було переведено компроміс між тими двома патріотизмами. Щоб 
в відносинах до Орядина у Наталі мало таке значіння національне почуття 
(що він був русин), як то представляє авторка, се досить неправдоподібне; 
щось подібне могло б трапитись хіба при стрічі компатріотів десь цілком 
на чужині, а на Буковині русин не є ніякою рідкістю.

Авторка не мала заміру свою історію змалювати на ґрунті певних 
місцевих суспільних і побутових відносин, навпаки — вона якби навмисно 
старається затерти локальні деталі (навіть міста не названі, можна тільки 
догадуватись); локальної закраски в повісті дуже мало, фігури, можна ска-
зати, написані на сірім тлі, без обстанови, й історія може бути перенесена без 
великих перемін в яку-небудь країну. Німецьке товариство, заїжджа румунка, 
заїжджі хорвати — се все дуже слабо прив’язано до буковинського ґрунту; 
буковинської Русі не видно; властиво, Карпати, гірська околиця змальована 
талановито, з любов’ю і знанням, як звичайно у авторки, що сама жила 
серед тої природи, дають ще найбільшу місцеву закраску.

Таким способом історія, оповіджена в повісті, має виключно психоло-
гічний інтерес, се історія чисто особиста, інтерес лежить в характерах, все 
інше має в ній дуже мале значіння.

Що головна фігура удалась авторці, я сказав; її характер намальовано 
в головнім вірно і консеквентно, психологія переведена повно і інтересно, 
особливо в першій половині — до від’їзду до Чернівець; деякі уваги щодо 
ідейних та національних інтересів висловив я вище; можна би піднести 
ще декотрі моменти; напр., здається мені, що Наталя занадто легко вірить 
оповіданням про Орядина й зараз переміняє думки про нього, не попробу-
вавши переконатись, чи то правда; психологія її пізніших відносин до Орядина 
(в Чернівцях) могла б бути докладніше вияснена, бо вона не зовсім ясна, 
принаймні мені. Удалась авторці родина Івановичів: характери живі і прав-
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прозаїчно і, втративши одну наречену, вибрати собі іншу — на се у молодого 
богослова не ставало серця. Але й відважитись на такий безповоротний 
крок, як висвячення безженним, він не міг відразу, і він протягав час, жиючи 
та нудячись в домі свого батька.

Заняття найшлось, одначе, скоро в ролі домашнього учителя в домі місцевого 
дідича Заборовського, досить типового галицького шляхтича — напівзруйно-
ваного позичками, малоосвіченого, досить добродушного, але з добрим запасом 
польського й шляхетського шовінізму. Він був оженений з селянкою, вона вмерла 
саме перед тим, полишивши троє дітей, між ними дорослу доньку, що дуже 
тужила за матір’ю. Аби знайти якусь розривку для доньки, Заборовський 
шукав для неї товариства в сім’ї пароха, запрошував Ярослава й його сестер 
до себе; сестри не користали з сих запрошень, але Ярослав бував з нудьги, 
далі взявся вчити меншого сина Заборовського, а згодом перейшов до “двора”1 
на мешкання. Він з часом ближче познайомився з донькою Заборовського — 
панною Манею, дівчиною інтелігентною і доброю; її сватав сусід-дідич, але 
вона не хотіла його, їй далеко приємнішою була компанія Ярослава.

Заразом мав Ярослав спроможність розглянутись в сільських обставинах. 
Село було дуже занедбане. Правив ним війт Костишин з клікою своїх прибічни-
ків, в спілці з місцевим глитаєм-корчмарем жидом Зільбером; власті піддержували 
Костишина “з причин політичних”, як “порядного” послугача, — от звичайна 
галицька історія, і Костишин безкарно живився громадським грошем і робив, 
що хотів. Ярослав розвідався про сю відворотну сторону сільської адміністрації 
від одного з проводирів сільської опозиції — “радикала” Головатого, старшого 
вже господаря. Костишин, одначе, упав, незручно обікравши громадську 
касу, — се викрилось (завдяки Ярославу), кліка Костишина пішла до суду, 
Головатий кандидував на війта, опозиція взяла гору, село зарухалось. Ярослав 
у спілці з шваґром-учителем Горошинським, що оженився із старшою сестрою, 
заходився коло зав’язання читальні; Горошинський почав учити співу; один 
з молодших селян відчинив крамницю, але вона не пішла. Селяни показались 
взагалі апатичними, через що Славко знеохочувався.

Розворушила селян несподівана пригода: в село приїхала донька одного 
з господарів, котра своє авантурниче життя закінчила тим, що в Америці 
вийшла за якогось багача, повдовіла і тепер вернулась “вмерти” до свого 
села; вона справді вмерла незабаром, але значну суму дарувала на церкву. 
Заходились жваво коло її будови, заразом се збудило нове життя в селі; 
Горошинський завів науку для старших, відчинено братську крамницю. 
На війтівство вибрано Головатого за помочею Заборовського — на нього 
вплинув безпосередньо і через панну Маню Славко.

Але в родині Левицьких хоч по тих тяжких обставинах дещо поправи-
лось — одну доньку видано за Горошинського (батько довго не приставав 

1 Технічна урядова назва для оселі дідича-поміщика.
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Чернівці, 1897 р., 420 стор., 12° 
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Сю повість можна було б назвати: “Галицька біда”. Все в ній, почавши 
від назви села (є кілька того імені в Галичині) та героїв, що носять найпо-
пулярнішу в Галичині фамілію Левицьких, і до тих подій, що заповнюють 
сю книжку, — се все сіра, звичайна буденщина, події, що подибуються 
на кождім кроці і рідко яка повість зможе увести чужого, напр., читача 
з російської України, в круг обставин нашої Галилеї й її мізерії, як ся. 

Описувані події містяться в протягу півтора років — 1891–1892, отже 
життя цілком сучасне. Місце акції є глухе, бідне галицьке село Залісся. 
Історія починається оповіданням про страшний циклон, що починив тяжкі 
шкоди в сім селі літом 1891 р.: спалив церкву, понищив засіви, хати. Бідне 
село стало ще бідніше, і се збідніння селян мусило відбитись на сільськім 
священику з його родиною. О[тцеві] Левицькому все тяжче приходилось 
зводити кінці з кінцями. Численна родина, три доньки на виданні, син гім-
назист, що провалився з матурою*, старший син — укінчений богослов1, 
що ніяк не може оженитись; на довершення родилась ще і шоста донька. 
О[тець] Левицький не був позбавлений громадських інтересів, він навіть 
посварився з місцевим дідичем за останні вибори, але економічні клопоти все 
більше опановували його і все дальше відсували iнші інтереси; він не перед-
плачував ніякої газети, не кажучи за книжки, не мав спромоги дати якоїсь 
більшої освіти своїм донькам, цілком залишив своїх парохіян, та не жалував 
їх, коли приходилося взяти за живого чи за мертвого.

Сей образ вічних матеріальних клопотів та й журба за сю цілком неза-
безпечену родину насували гадку старшому синові о. Левицькому — Славку 
(Ярославу), чи не ліпше було б йому висвятитись безженним*. Ся справа 
тоді висіла в повітрі, і львівський синод галицького духовенства мав у своїй 
програмі сю справу; від селян Ярославу теж доводилось чути, що безженні 
священики були б ліпшими. Але виходною точкою для сих гадок була у нього 
властиво неудача з своєю женячкою. Він мав наречену і несподівано дістав 
гарбуза: трапилася ліпша партія — гімназіальний професор, і дівчина зламала 
своє слово. Ярослав удавав спокійного, але ся справа глибоко вразила його, 
він довго не міг забути невірну дівчину і довідавшись, коли буде її весілля, 
поїхав подивитись, як вона буде вінчатись з іншим. Родина кучила йому, 
аби спішився женитись і висвятитись на священика, та взяти женячку так 

1 Себто скінчив теологічний факультет університету; висвяченим на священика може 
бути тільки такий укінчений богослов.
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прозаїчно і, втративши одну наречену, вибрати собі іншу — на се у молодого 
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крок, як висвячення безженним, він не міг відразу, і він протягав час, жиючи 
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яка має розвиватись в повісті, слабо тримаються купи і не зв’язані нічим, 
крім того, що діються в Заліссі. Автор мав, очевидно, головною метою — 
дати образ типового галицького села — недурно і повість має назву сього 
села, але виглядає, якби він зібрав колекцію різних характерних оповідань 
про сільські обставини в Галичині і зложив їх докупи. Деякі епізоди — 
от як п’яниця Криворукий підпалює жида, або як селяни побили мазурів, 
що хотіли купувати ґрунта в селі, або як владика мирив чоловіків з жінками 
на посвяченні церкви — попросту сказавши, ніяк не зв’язані з фабулою, 
а хоч взагалі сі оповідання інтересні і бодай переважно зачерпнені з живого 
життя, тож можуть читача познайомити з галицьким життям, одначе, 
ся мозаїчність дає себе відчувати досить сильно при читанні. З поданих 
автором численних образків не складається повного, суцільного образу. 
Сі образки мають деталі, часто відірвані, вони надаються для другоряд-
ного плану, аксесуарів при якійсь іншій акції, але для того їх забагато, та й 
такої другої акції, як побачимо, теж нема. Деякі основні форми сільського 
життя полишені або зачеплені кількома словами, по дорозі; та еволюція 
життя, що має переходити перед очима читача, зачеплена злегенька, скільки 
з нею в’язалась доля інших героїв повісті; така, напр., інтересна справа, 
як утворення поступовішої партії Головатого, його боротьба з противниками 
і побіда, що повинна б лягти в центрі повісті, якби дійсно автор видержав 
план — дати нам образ галицького села, згадана кількома словами...

В рами сього ширшого образу галицького села в повісті вставлено мен-
ший — життя священичої родини о. Левицького. Ся родина займає в повісті 
більше місця, ніж би того вимагало вияснення сільських відносин, або історія 
Славка, що становить властивий нерв повісті, і ми можемо догадуватись, 
що автор мав свідому задачу змалювати священиче життя. Одначе і тут освіт-
лена тільки одна сторона сього життя — скрутні матеріальні обставини і повна 
незабезпеченість. З родини, окрім Славка, трохи більше освітлені тільки фігури 
о. Левицького і його матері — невсипущої господині бабці Клявдзі, і то фігура 
о. Левицького взята досить односторонньо; невиясненим зістається, напр., 
як сей цілком забитий матеріальними клопотами чоловік міг виявити цивільну 
відвагу під час виборів і посваритись через них з своїм дідичем: очевидно, в сім 
чоловіці було щось більше, окрім матеріальних клопотів, але автор не постарався 
заглибитись в сей характер, обмежившись загальним рисунком священичої 
мізерії. Натомість автор дав досить місця історії про те, як Зоня о. Левиць-
кого вийшла замуж за Дороша, хоч сю історію, досить шаблонову, можна 
було б сміло поминути, бо вона дуже мало додає до характеристики обставин, 
а фігури самої Зоні й Дороша зроблені досить поверхово і неінтересно.

В паралелі попівства змальовано і двір — Заборовського з донькою, але 
сей образок ще менше докладний; фігура Заборовського теж зроблена кількома 
загальними штрихами і взагалі двір в повісті не більше має ролі, як кілько 
треба для головної фабули повісті, що обертається коло особи Славка.

на зятя-учителя, але тяжкі обставини взяли своє), другу — за укінченого 
філософа Дороша, селянського сина з того ж села, що взяв у Львові суплєн-
туру1, менший брат Славка зложив матуру, але прийшла інша біда: сильно 
захорував о. Левицький. Перед очима ставало тяжке питання — що буде 
з сім’єю, якби він умер. Славко, що вивчивши сина Заборовського, вернувся 
на життя до дому свого батька, мусив знову думати над своїм священством — 
все б на випадок смерті батька він міг би бути адміністратором парохії. 
Він останніми часами рідко бачився з панною Заборовською — вона його 
оминала, спостерігши, що її відносини до Славка стали предметом сільської 
уваги. Сама панна Маня була зажурена: її батько, ледве відбувши жалібний 
рік по жінці, оженився з сусідкою. Славко мало тим всім займався. Його 
серцева історія досить простигла за той час. Гадка про Маню часом насува-
лась йому, але шлюб з нею уважав він річчю неможливою; тож зіставалось 
вернутися до свого заміру — висвятитись безженним.

Але панна Маня одного разу запросила його до себе і сама призна-
лася, що його любить. Славко відповів таким самим признанням. Одначе 
бачитись з Манею міг він тільки уривком; мав час роздуматись, і його 
давній скептицизм зараз віджив: Заборовський ніколи не пристане, аби 
Маня вийшла за нього, сей план здавався йому неможливим. По кількох 
днях він поставив не бачитися з нею, не відповідав на її заклики й листи 
та умовляння — не зважати на перешкоди. Тим часом о. Левицький хорував 
тяжко, і родина наставала на Славка, аби спішився висвятитись, хоч би і 
безженним (а перед тим рішучо противилась, аби мав зістатись безженним). 
Під натиском сих обставин Славко подався до посвячення, хоч волів би про-
тягнути, бо не знав, чи добре робить. Він виїхав до Львова, де й Маня тоді 
була, і страшно її вразила чутка, що Славко ординується (висвячується); 
Славко її не бачив. Його висвятили й слідом прийшла телеграма — спі-
шитись додому. Батька застав уже на сконанні. Він вмер слідом. Славко 
лишився адміністратором парохії по батьку. Оповіданням про посвячення 
нової церкви, коли до Залісся приїхав владика, а Заборовський заявив, 
що дасть презенту Славку2, кінчиться історія.

В моїм оповіданні, де полишено цілий ряд бічних епізодів, фабула виглядає 
далеко більше одноцільно і гладко, ніж виникає вона при читанні. Власне 
се є головна хиба повісті щодо її зверхнього боку, що маса нагромаджених 
в ній епізодів (правда, переважно інтересних), вплетених поміж акцію, 

1 По російській термінології се буде “исправляющий должность”; хто не зложить 
професорського іспиту (досить трудного), не може бути дійсним учителем (професором), 
і звичайно кандидати сидять досить довго на сих суплєнтурах з лихою платнею 600–700 
з[о]л[отих] р[инських] річно.

2 В переважній більшості сіл право поручення кандидата єпископату для надання 
парохії належить місцевому дідичу-поміщику (право презенти).
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яка має розвиватись в повісті, слабо тримаються купи і не зв’язані нічим, 
крім того, що діються в Заліссі. Автор мав, очевидно, головною метою — 
дати образ типового галицького села — недурно і повість має назву сього 
села, але виглядає, якби він зібрав колекцію різних характерних оповідань 
про сільські обставини в Галичині і зложив їх докупи. Деякі епізоди — 
от як п’яниця Криворукий підпалює жида, або як селяни побили мазурів, 
що хотіли купувати ґрунта в селі, або як владика мирив чоловіків з жінками 
на посвяченні церкви — попросту сказавши, ніяк не зв’язані з фабулою, 
а хоч взагалі сі оповідання інтересні і бодай переважно зачерпнені з живого 
життя, тож можуть читача познайомити з галицьким життям, одначе, 
ся мозаїчність дає себе відчувати досить сильно при читанні. З поданих 
автором численних образків не складається повного, суцільного образу. 
Сі образки мають деталі, часто відірвані, вони надаються для другоряд-
ного плану, аксесуарів при якійсь іншій акції, але для того їх забагато, та й 
такої другої акції, як побачимо, теж нема. Деякі основні форми сільського 
життя полишені або зачеплені кількома словами, по дорозі; та еволюція 
життя, що має переходити перед очима читача, зачеплена злегенька, скільки 
з нею в’язалась доля інших героїв повісті; така, напр., інтересна справа, 
як утворення поступовішої партії Головатого, його боротьба з противниками 
і побіда, що повинна б лягти в центрі повісті, якби дійсно автор видержав 
план — дати нам образ галицького села, згадана кількома словами...

В рами сього ширшого образу галицького села в повісті вставлено мен-
ший — життя священичої родини о. Левицького. Ся родина займає в повісті 
більше місця, ніж би того вимагало вияснення сільських відносин, або історія 
Славка, що становить властивий нерв повісті, і ми можемо догадуватись, 
що автор мав свідому задачу змалювати священиче життя. Одначе і тут освіт-
лена тільки одна сторона сього життя — скрутні матеріальні обставини і повна 
незабезпеченість. З родини, окрім Славка, трохи більше освітлені тільки фігури 
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заглибитись в сей характер, обмежившись загальним рисунком священичої 
мізерії. Натомість автор дав досить місця історії про те, як Зоня о. Левиць-
кого вийшла замуж за Дороша, хоч сю історію, досить шаблонову, можна 
було б сміло поминути, бо вона дуже мало додає до характеристики обставин, 
а фігури самої Зоні й Дороша зроблені досить поверхово і неінтересно.
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традиційних обставинах, так для слабих і непевних, кому сей тягар затяжкий, 
небагато поможе безженність, а може якраз розірвати той живий зв’язок, 
що ще лучить сільське духовенство з народом, і зробити з нього урядників, 
цілком байдужих до своїх парафіян.

Важний момент в композиції повісті становлять відносини Славка до села — 
аби перебороти свою сердечну скруту, заходився він коло селян. Отже автор 
зачіпає дуже важну, хоч і часто обговорювану, справу про відносини інтелігента 
до селянства, про роботу його на селі і про способи культурного поступу. Крім 
такого теоретичного інтересу, се й дуже важний момент в повісті супроти 
показаного автором образу всякої біди та мізерії на селі і для характеристики 
героя в повісті. Але автор збуває й сю справу досить побіжно. Славка він 
рекомендує нам як патріота, що ще в семінарії уложив собі план працювати 
на селі (ст. 196), одначе, сей патріот почав придивлятись до сільських справ, 
коли його вибила з колії неудача з женячкою, і скоро переконується, що робота 
в Заліссі “не по його силам”, та тільки аби не мати часу думати про свою 
утрату, займається селянськими справами — “кудись треба було час подіти” 
(ст. 205). При нагоді веде довгу дебату з панами, але хоч при тім, по словам 
панни Мані, дуже інтересно виглядав, особлившої мудрості і оригінальності 
гадок не показує — міг би автор сю дебату значно скоротити.

Про заходи Славка і його шваґра коло селянського поступу довідуємось, 
що вони попереду не велись, а потім повелись, одначе, се збуто кількома 
загальними увагами, тимчасом якраз тут лежить безперечно одна з інте-
ресніших сторін сучасного народного життя, і автор міг би положити се в 
основу своєї повісті замість давати поодинокі образки селянських звичаїв. 
В результаті і патріотична робота Славка, аби “кудись час подіти”, дає його 
патріотизму досить непохвальне свідоцтво (а з тим взагалі значно уймає 
громадського інтересу історії, що оповідає автор), і одна з найінтересніших 
тем, зачеплених автором в його повісті, зісталась нерозвиненою. Додам, 
що й та американська історія, що робить раптом щасливі переміни в селі, 
належить вже до заїжджених, перестарілих способів композиції.

Відносини нашої духовної інтелігенції до двора могли б бути теж інте-
ресною темою; та скільки знаю сучасне галицьке життя в теперішніх часах, 
коли між усім, що руське, і тим, що польське, зарисувалась непрохідна 
безодня і поділила їх на два цілком осібні світи, такі відносини двора до сві-
домої, скільки-небудь патріотичної священичної родини все більш належать 
до минувшини. Заборовський раr force [насильно] пробує нав’язати ближчі 
відносини із священичою родиною задля своєї доньки, попирає сільських 
“радикалів”, протегованих Славком, і йому дає презенту в своїм селі, і сей 
запалений патріотник Славко, що якось досить легко входить в двірські 
сфери, — все те щонайменше — нетипове. Відносини двора до селян ледве 
порушені, тим часом оповідається дещо зовсім маловажне для фабули повісті 
і малоінтересне, як женячка Заборовського.

Сей Славко — се є та нитка, що зв’язує докупи ріжні елементи повісті. 
Жиючи на селі, він починає приглядатись селянському життю і завдяки тому 
ми довідуємось про сільську адміністрацію; його знайомість з Заборовським 
вводить нас в круг двірського життя; доля родини о. Левицького прив’язана 
до особистих справ Славка, і в залежності від неї стоїть доля сього остан-
нього. Але зв’язок сей досить механічний. Досить дивно виглядає, що Славку 
аж тепер почали відтворятися очі на сільські обставини, і він довідується про 
них ab ovo [наново], мовби який чужинець: адже не кажучи за давніше, він 
вже просидів і перед тим рік у батька; чи не думав більше за ніщо, тільки 
за женячку? Очевидно, автору того було треба тільки, аби мати притоку 
до оповідання. Що деякі епізоди зовсім не зв’язані з сею головною фабу-
лою, сказав я вище.

Історією Славка зачіпає автор ріжні справи і теми, та не задав собі праці 
котрусь з них обробити відповідно, аби мала початок і кінець. На вступі 
зачіпається історія за справу безженності священиків. Се саме по собі цікаве 
питання, але в Галичині воно має практичний, сучасний інтерес, бо духовна 
зверхність від довшого часу протеґує безженність (є і спеціальний розсадник 
безженного духовенства — руська семінарія в Римі), а на недавнім львівськім 
синоді, як згадано, ся справа стояла в програмі, хоч і не прийшла до ухвали; 
скільки нам відомо, в однім з недавніх випусків львівських богословів кіль-
канадцять питомців висвятилось з власної охоти безженними. Отже справа, 
кажу, з інтересом сучасності. Автор вкладає в уста оборону безженності, 
наводить моменти, що промовляють за нею то з становища громадського, 
то інтересів самого священства, а в данім разі — родини Левицьких; ми б 
могли сподіватись, що в дальшім оповіданні се питання буде вияснене в той 
чи інший бік, але автор пускає його з очей, чуємо за нього щось уривково 
й припадково, і коли Славко нарешті висвячується безженним, то робить 
се властиво не з переконання, а під натиском обставин — хороби батька, 
і при тім він “не був пересвідчений, що робить добре”. Читач зістається 
в непевності, чи се був крок тільки вимушений, недобровільний, чи безжен-
ність мають оправдувати громадські мотиви — більша спроможність не бути 
тягарем громаді і свободи — працювати для неї, чи особисті — можли-
вість ліпше забезпечити своїх свояків, не маючи власної родини. Особисто 
від автора я знаю, що він не мав заміру боронити безженності; повість 
робить те вражіння, що автор хоче щонайменше піднести деякі моменти, 
що промовляють за нею, та він ані теоретично сеї справи не вияснив, ані 
не подав нам образу, як той безженний священик показав себе в відносинах 
до громади і своєї родини, та як уложилось життя сього самого безженника 
в селі, де жила і та дівчина, котру він любив, та не зважився побратись, 
і як він сам оцінював свій крок. Щодо мене, то я зістаюсь і по прочитанні 
повісті при тім сильнім переконанні, що як сильні духом і характером особи, 
одушевлені охотою робити щось для громади, будуть корисними для неї і в 
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традиційних обставинах, так для слабих і непевних, кому сей тягар затяжкий, 
небагато поможе безженність, а може якраз розірвати той живий зв’язок, 
що ще лучить сільське духовенство з народом, і зробити з нього урядників, 
цілком байдужих до своїх парафіян.

Важний момент в композиції повісті становлять відносини Славка до села — 
аби перебороти свою сердечну скруту, заходився він коло селян. Отже автор 
зачіпає дуже важну, хоч і часто обговорювану, справу про відносини інтелігента 
до селянства, про роботу його на селі і про способи культурного поступу. Крім 
такого теоретичного інтересу, се й дуже важний момент в повісті супроти 
показаного автором образу всякої біди та мізерії на селі і для характеристики 
героя в повісті. Але автор збуває й сю справу досить побіжно. Славка він 
рекомендує нам як патріота, що ще в семінарії уложив собі план працювати 
на селі (ст. 196), одначе, сей патріот почав придивлятись до сільських справ, 
коли його вибила з колії неудача з женячкою, і скоро переконується, що робота 
в Заліссі “не по його силам”, та тільки аби не мати часу думати про свою 
утрату, займається селянськими справами — “кудись треба було час подіти” 
(ст. 205). При нагоді веде довгу дебату з панами, але хоч при тім, по словам 
панни Мані, дуже інтересно виглядав, особлившої мудрості і оригінальності 
гадок не показує — міг би автор сю дебату значно скоротити.

Про заходи Славка і його шваґра коло селянського поступу довідуємось, 
що вони попереду не велись, а потім повелись, одначе, се збуто кількома 
загальними увагами, тимчасом якраз тут лежить безперечно одна з інте-
ресніших сторін сучасного народного життя, і автор міг би положити се в 
основу своєї повісті замість давати поодинокі образки селянських звичаїв. 
В результаті і патріотична робота Славка, аби “кудись час подіти”, дає його 
патріотизму досить непохвальне свідоцтво (а з тим взагалі значно уймає 
громадського інтересу історії, що оповідає автор), і одна з найінтересніших 
тем, зачеплених автором в його повісті, зісталась нерозвиненою. Додам, 
що й та американська історія, що робить раптом щасливі переміни в селі, 
належить вже до заїжджених, перестарілих способів композиції.

Відносини нашої духовної інтелігенції до двора могли б бути теж інте-
ресною темою; та скільки знаю сучасне галицьке життя в теперішніх часах, 
коли між усім, що руське, і тим, що польське, зарисувалась непрохідна 
безодня і поділила їх на два цілком осібні світи, такі відносини двора до сві-
домої, скільки-небудь патріотичної священичної родини все більш належать 
до минувшини. Заборовський раr force [насильно] пробує нав’язати ближчі 
відносини із священичою родиною задля своєї доньки, попирає сільських 
“радикалів”, протегованих Славком, і йому дає презенту в своїм селі, і сей 
запалений патріотник Славко, що якось досить легко входить в двірські 
сфери, — все те щонайменше — нетипове. Відносини двора до селян ледве 
порушені, тим часом оповідається дещо зовсім маловажне для фабули повісті 
і малоінтересне, як женячка Заборовського.

Сей Славко — се є та нитка, що зв’язує докупи ріжні елементи повісті. 
Жиючи на селі, він починає приглядатись селянському життю і завдяки тому 
ми довідуємось про сільську адміністрацію; його знайомість з Заборовським 
вводить нас в круг двірського життя; доля родини о. Левицького прив’язана 
до особистих справ Славка, і в залежності від неї стоїть доля сього остан-
нього. Але зв’язок сей досить механічний. Досить дивно виглядає, що Славку 
аж тепер почали відтворятися очі на сільські обставини, і він довідується про 
них ab ovo [наново], мовби який чужинець: адже не кажучи за давніше, він 
вже просидів і перед тим рік у батька; чи не думав більше за ніщо, тільки 
за женячку? Очевидно, автору того було треба тільки, аби мати притоку 
до оповідання. Що деякі епізоди зовсім не зв’язані з сею головною фабу-
лою, сказав я вище.

Історією Славка зачіпає автор ріжні справи і теми, та не задав собі праці 
котрусь з них обробити відповідно, аби мала початок і кінець. На вступі 
зачіпається історія за справу безженності священиків. Се саме по собі цікаве 
питання, але в Галичині воно має практичний, сучасний інтерес, бо духовна 
зверхність від довшого часу протеґує безженність (є і спеціальний розсадник 
безженного духовенства — руська семінарія в Римі), а на недавнім львівськім 
синоді, як згадано, ся справа стояла в програмі, хоч і не прийшла до ухвали; 
скільки нам відомо, в однім з недавніх випусків львівських богословів кіль-
канадцять питомців висвятилось з власної охоти безженними. Отже справа, 
кажу, з інтересом сучасності. Автор вкладає в уста оборону безженності, 
наводить моменти, що промовляють за нею то з становища громадського, 
то інтересів самого священства, а в данім разі — родини Левицьких; ми б 
могли сподіватись, що в дальшім оповіданні се питання буде вияснене в той 
чи інший бік, але автор пускає його з очей, чуємо за нього щось уривково 
й припадково, і коли Славко нарешті висвячується безженним, то робить 
се властиво не з переконання, а під натиском обставин — хороби батька, 
і при тім він “не був пересвідчений, що робить добре”. Читач зістається 
в непевності, чи се був крок тільки вимушений, недобровільний, чи безжен-
ність мають оправдувати громадські мотиви — більша спроможність не бути 
тягарем громаді і свободи — працювати для неї, чи особисті — можли-
вість ліпше забезпечити своїх свояків, не маючи власної родини. Особисто 
від автора я знаю, що він не мав заміру боронити безженності; повість 
робить те вражіння, що автор хоче щонайменше піднести деякі моменти, 
що промовляють за нею, та він ані теоретично сеї справи не вияснив, ані 
не подав нам образу, як той безженний священик показав себе в відносинах 
до громади і своєї родини, та як уложилось життя сього самого безженника 
в селі, де жила і та дівчина, котру він любив, та не зважився побратись, 
і як він сам оцінював свій крок. Щодо мене, то я зістаюсь і по прочитанні 
повісті при тім сильнім переконанні, що як сильні духом і характером особи, 
одушевлені охотою робити щось для громади, будуть корисними для неї і в 
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ючи, що незадовго натрапить на новий інтересний епізод. При тім автор 
порушив, хоч і по дорозі, багато сучасних тем, оповідання має інтерес дня. 
Галицькому русинові інтересні сі дотепно подані образки сього так добре 
звісного й близького йому життя, негалицького — заінтересують сі малюнки 
маловідомих йому побутових обставин. В результаті белетристична література 
наша має ще одну інтересну книжку, а автор піддержав репутацію одного 
із визначних репрезентантів молодшої генерації в нашій літературі, репутацію 
інтересного, легкого оповідача, спеціально в невеликих побутових образках, 
що уміє оповісти їх живо, реально, з іскрами оригінального гумору.

Мова, як на сучасну літературну міру, добра, але з огляду на будущу повинна 
б бути ліпшою, складня не всюди наша, такі, напр., фрази і вирази, як: дробу, 
в теперішніх часах о порозуміння трудно, на що мають люди сплетні робити і 
т. ін., не повинні мати місця в руській книжці. Шан[овний] автор не повинен 
залишити дальшої праці коло своєї мови.

Фігура панни Мані не визначається особливим життям. Її духове життя 
зістається для нас неясним. Не знаємо, чи ся дівчина хотіла тільки ужити 
життя: злучитися з чоловіком, що їй подобався, не вважаючи на соціальну 
різницю, чи не були їй чужими і якісь духові інтереси, і вони мали свій 
вплив на її замір. Поза довгими і досить неінтересними розумуваннями, 
які в формі розмов проводять між собою Славко і панна Маня, психологія 
їх відносин невияснена і взагалі історія сієї любові зроблена недбало. Неспо-
дівано, без якогось приготування, наступає любовна сцена, і также сухо 
по кількох сторонах зроблене закінчення; роман Славка робить вражіння 
чогось крайньо анемічного, мізерного: чоловік той немов любить, дівчина 
готова перебороти всі перешкоди, а він без особливих надумувань пускає 
се все в трубу тому тільки, бо переконаний, що Заборовський не згодиться 
на сей шлюб. Гай-гай, що ж се за чоловік, що робить громадську роботу, аби 
збути час, без всякої сили щось зробити, а в сфері чуття зрікається любові 
з страху, що прийдеться посваритись з заліським панком. Було б дуже 
сумно, якби такий чоловік міг бути репрезентантом галицької молодежі. 
А може, автор хотів його виставити як міру середнього богослова, міру 
дійсну, не прикрашену, більш негативну, як позитивну? З сим би не годи-
лись штрихи якихось вищих інтересів, кинені на нього автором, і сам спосіб 
малювання — виглядало б подекуди, що се мав би бути чоловік вищий від 
середнього рівня. А при тім він і на середнього чоловіка видається мені 
малореальним, замало живим.

В результаті — село, що є головним предметом в ідеальнім плані пові-
сті, представлене в ряді детальних образків і образочків, та вони, не скла-
даючись на суцільний образ, дають тільки тло, декорацію для уміщення 
в фокусі повісті індивідуальної історії, але знов своєю масою завалюють 
сю історію, входячи в неї на кождім кроці, ослаблюють акцію, що йде 
дуже мляво. Правда, і сама історія героя дуже негероїчного, що від нехочу 
робить, від нехочу говорить, від нехочу любить, не може й оживити повісті, 
бо трудно її мати за якусь акцію, а герою — своєю розквашеною особою 
когось заінтересувати.

Повість як цілість не удалась автору: нема, кажу, акції, нема взагалі 
характерів; любовні епізоди шаблонові і досить нудні, дискусії, ведені героєм, 
малоінтересні, ідейного змісту нема (властиво — автор нічого не зробив 
з ним); “сконстатувати факт”, як то часто кажуть, автору теж не удалось, 
бо зібрані фактики не складаються на якийсь “факт”. Що ж лишається 
з повісті? Чи се нездала робота?

Ні, зо всім тим сю книжку з інтересом прочитав кождий, і ми кождому 
поручаємо її. Недостачі композиції, акції, характерів заступає ся колекція 
численних побутових образків, нагромаджених автором. Вони оповіджені 
в переважній більшості інтересно, живо, реально. Образки сі піддержують 
інтерес у читача, що сміло переходить через слабші частини повісті, зна-
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ючи, що незадовго натрапить на новий інтересний епізод. При тім автор 
порушив, хоч і по дорозі, багато сучасних тем, оповідання має інтерес дня. 
Галицькому русинові інтересні сі дотепно подані образки сього так добре 
звісного й близького йому життя, негалицького — заінтересують сі малюнки 
маловідомих йому побутових обставин. В результаті белетристична література 
наша має ще одну інтересну книжку, а автор піддержав репутацію одного 
із визначних репрезентантів молодшої генерації в нашій літературі, репутацію 
інтересного, легкого оповідача, спеціально в невеликих побутових образках, 
що уміє оповісти їх живо, реально, з іскрами оригінального гумору.

Мова, як на сучасну літературну міру, добра, але з огляду на будущу повинна 
б бути ліпшою, складня не всюди наша, такі, напр., фрази і вирази, як: дробу, 
в теперішніх часах о порозуміння трудно, на що мають люди сплетні робити і 
т. ін., не повинні мати місця в руській книжці. Шан[овний] автор не повинен 
залишити дальшої праці коло своєї мови.

Фігура панни Мані не визначається особливим життям. Її духове життя 
зістається для нас неясним. Не знаємо, чи ся дівчина хотіла тільки ужити 
життя: злучитися з чоловіком, що їй подобався, не вважаючи на соціальну 
різницю, чи не були їй чужими і якісь духові інтереси, і вони мали свій 
вплив на її замір. Поза довгими і досить неінтересними розумуваннями, 
які в формі розмов проводять між собою Славко і панна Маня, психологія 
їх відносин невияснена і взагалі історія сієї любові зроблена недбало. Неспо-
дівано, без якогось приготування, наступає любовна сцена, і также сухо 
по кількох сторонах зроблене закінчення; роман Славка робить вражіння 
чогось крайньо анемічного, мізерного: чоловік той немов любить, дівчина 
готова перебороти всі перешкоди, а він без особливих надумувань пускає 
се все в трубу тому тільки, бо переконаний, що Заборовський не згодиться 
на сей шлюб. Гай-гай, що ж се за чоловік, що робить громадську роботу, аби 
збути час, без всякої сили щось зробити, а в сфері чуття зрікається любові 
з страху, що прийдеться посваритись з заліським панком. Було б дуже 
сумно, якби такий чоловік міг бути репрезентантом галицької молодежі. 
А може, автор хотів його виставити як міру середнього богослова, міру 
дійсну, не прикрашену, більш негативну, як позитивну? З сим би не годи-
лись штрихи якихось вищих інтересів, кинені на нього автором, і сам спосіб 
малювання — виглядало б подекуди, що се мав би бути чоловік вищий від 
середнього рівня. А при тім він і на середнього чоловіка видається мені 
малореальним, замало живим.

В результаті — село, що є головним предметом в ідеальнім плані пові-
сті, представлене в ряді детальних образків і образочків, та вони, не скла-
даючись на суцільний образ, дають тільки тло, декорацію для уміщення 
в фокусі повісті індивідуальної історії, але знов своєю масою завалюють 
сю історію, входячи в неї на кождім кроці, ослаблюють акцію, що йде 
дуже мляво. Правда, і сама історія героя дуже негероїчного, що від нехочу 
робить, від нехочу говорить, від нехочу любить, не може й оживити повісті, 
бо трудно її мати за якусь акцію, а герою — своєю розквашеною особою 
когось заінтересувати.

Повість як цілість не удалась автору: нема, кажу, акції, нема взагалі 
характерів; любовні епізоди шаблонові і досить нудні, дискусії, ведені героєм, 
малоінтересні, ідейного змісту нема (властиво — автор нічого не зробив 
з ним); “сконстатувати факт”, як то часто кажуть, автору теж не удалось, 
бо зібрані фактики не складаються на якийсь “факт”. Що ж лишається 
з повісті? Чи се нездала робота?

Ні, зо всім тим сю книжку з інтересом прочитав кождий, і ми кождому 
поручаємо її. Недостачі композиції, акції, характерів заступає ся колекція 
численних побутових образків, нагромаджених автором. Вони оповіджені 
в переважній більшості інтересно, живо, реально. Образки сі піддержують 
інтерес у читача, що сміло переходить через слабші частини повісті, зна-
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що не містить усього публікованого автором, хоч і характеризує його 
творчість досить виразно1.

Нинішня збірка, формату шістнадцятки, містить в собі п’ятнадцять 
оповідань. З них лише чотири виносять по аркушу або й понад те, стільки 
ж є таких, що мають коло піваркуша, решта — ще дрібніші образочки.

Певну одноцільність їм, а заразом — певну характеристичність фізіономії 
автора надає їм вибір тем: від першої до остатньої всі вони взяті з селян-
ського, гуцульського життя, як то зазначено й на титулі книжки. Автор 
виріс сам у селянській, гуцульській сфері* і знає її дуже добре, розуміється, 
а що важніше — вміє спостерігати її характеристичні прикмети й малювати 
їх сильно й колоритно, так що гуцульська одежа не служить лише зверх-
ньою прикрасою, локальним колоритом (сouleur local), ужитим для більшої 
реальності комбінацій авторської творчості, а маємо в них справді сильно 
і вірно відданий образ гуцульського життя.

Се, розуміється, важна заслуга й вартість автора, а заразом перша 
й основна прикмета його літературної творчості — реалізм, народолюб-
ний — демократичний і гуманний реалізм.

Найліпшими із сих образів гуцульського життя уважаю ті, де автор 
найменше дає своєї суб’єктивної закраски і взагалі найменше дає відчувати 
свою артистичну машинерію. При оцінці творчості реалістичної сі вимоги 
самі собою розуміються, але в нинішніх часах така міра авторської твор-
чості могла б бути названа односторонньою, і то дійсно справедливо, 
бо ряд визначних майстрів дали утвори, уложені на тлі реалістичнім, навіть 
ультрареалістичнім, але з якнайсильніше зазначеною суб’єктивністю, 
навіть ліризмом, і штучністю не маскованою, а підчеркуваною умисно, 
і сі прикмети в руках талановитих не вражають нас, а надають їх утворам 
оригінальну й характеристичну красу. Оскільки ся манера осягає свій 
ефект, їй належить також признати право на існування, але не завсіди 
удається сею штучною й ризиковною манерою осягнути дійсно щасливі 
результати, не кождому вона дається.

Ся манера досить сильна в нашій галицькій модерні; проявляється вона 
й у Семанюка, й сі прояви її я уважаю впливом на нього новіших наших 
письменників, а власне Стефаника — що досі з найбільшим артизмом умів 
імпресіоністичну, ліричну манеру переводити в своїх селянських образках. 
Але у Семанюка ся манера не удається так, і, на мій погляд, він далеко 
сильніший там, де пише якнайбільше об’єктивною, чисто реалістичною 

1 Я старався дістати деякі потрібні дати для характеристики творчості автора від 
нього самого, але се мені не вдалося і тільки припізнило мою нинішню статтю. Але 
одну поміч кождому, хто хоче собі здати справу з літературної творчості письменника, 
повинен би робити кождий автор, видаючи збірку своїх писань: давати при кождій речі 
дату її написання.

ЙВАН СЕМАНЮК (МАРКО ЧЕРЕМШИНА). “КАРБИ” ... 
Новели з гуцульського життя. 

Чернівці, 1901, ст. 141

Молодому чернівецькому товариству “Молода Україна” належиться 
подяка за видання в серії своїх видавництв1 першої збірки оповідань моло-
дого письменника, звісного під прибраною назвою Марка Черемшини. Під 
сею назвою тямлять його, певно, й читачі “Літ[ературно]-наук[ового] віст-
ника”, на сторонах сього видавництва читавши кілька прекрасних оповідань 
сього автора*, повторених, разом з іншими, новими й по інших виданнях 
друкованими, в отсій збірці. Зібрані тепер разом оповідання І.Семанюка 
не тільки дають прекрасну саму по собі лектуру, але й живий, повний інте-
ресної обсервації й гарячим чуттям перейнятий образ гуцульського життя, 
заразом характеризують виразно літературну фізіономію автора — одного 
з видніших репрезентантів “молодших” в нашій літературі.

З сих усіх причин книжка заслугує якнайбільшого розповсюдження серед 
українсько-руської інтелігенції, тим більше, що й ціна її дуже приступна (за 
гарно видану книжку, в оправі, 1 кор[она], се дуже дешево), тож горячо 
поручаю її всім любителям і прихильникам українського слова, а тим часом 
хочу поділитися з читачами “Л[ітературно]-н[аукового] вістника” гадками, 
які викликало в мені читання сеї гарної книжки.

Автор її, роджений в 1870-х рр., виступив у літературі 1895 р. (опо-
віданням “Керманич”, не повтореним у сій збірці*, як і інші ранні його 
писання). Його духовий і літературний розвій припадає таким чином на часи 
розвою нашої галицької модерни*, і творчість Семанюка стоїть в тіснім 
зв’язку з нею, а в де чім можна бачити таки й виразні впливи її на нього. 
Розуміється, сама ся “модерна” ще стоїть перед нами іm Werden [у роз-
витку], і в ній лучаться й переплітаються дуже відмінні течії, як реалізм 
і символізм, психологізм і зверхній імпресіонізм, а й творчість самого Сема-
нюка также, надіємося, маємо щойно в початках, і було б скороспішним 
прибивати до неї якусь коротку етикетку, а тим менше — задоволитися 
лаконічним зачисленням його до модерни. Я постараюсь зазначити те, що, 
на мій погляд, становить оригінальну фізіономію автора і те, в чім я бачив 
би вплив теперішньої галицької літератури. На повноту характеристики 
й аналітичне вичерпання я не претендую, бо опираюся лише на сій збірці, 

1 Досі вийшли: Гоголя “Ревізор”, ціна 40 сот[иків], Яблочкова “Сільська учитель-
ка”, пер[еклад] з російського, 60 сот[иків], Т.Галіпа “Думки та пісні”, 20 сот[иків], 
Крушельницького “Серце”, оповідання, 70 сот[иків], Семанюка “Карби”, 1 кор[она], 
Лесі Українки “Відгуки”, поезії, 2 кор[они]. Друкується: “Власть темноти” Л.Толстого.
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що не містить усього публікованого автором, хоч і характеризує його 
творчість досить виразно1.

Нинішня збірка, формату шістнадцятки, містить в собі п’ятнадцять 
оповідань. З них лише чотири виносять по аркушу або й понад те, стільки 
ж є таких, що мають коло піваркуша, решта — ще дрібніші образочки.

Певну одноцільність їм, а заразом — певну характеристичність фізіономії 
автора надає їм вибір тем: від першої до остатньої всі вони взяті з селян-
ського, гуцульського життя, як то зазначено й на титулі книжки. Автор 
виріс сам у селянській, гуцульській сфері* і знає її дуже добре, розуміється, 
а що важніше — вміє спостерігати її характеристичні прикмети й малювати 
їх сильно й колоритно, так що гуцульська одежа не служить лише зверх-
ньою прикрасою, локальним колоритом (сouleur local), ужитим для більшої 
реальності комбінацій авторської творчості, а маємо в них справді сильно 
і вірно відданий образ гуцульського життя.

Се, розуміється, важна заслуга й вартість автора, а заразом перша 
й основна прикмета його літературної творчості — реалізм, народолюб-
ний — демократичний і гуманний реалізм.

Найліпшими із сих образів гуцульського життя уважаю ті, де автор 
найменше дає своєї суб’єктивної закраски і взагалі найменше дає відчувати 
свою артистичну машинерію. При оцінці творчості реалістичної сі вимоги 
самі собою розуміються, але в нинішніх часах така міра авторської твор-
чості могла б бути названа односторонньою, і то дійсно справедливо, 
бо ряд визначних майстрів дали утвори, уложені на тлі реалістичнім, навіть 
ультрареалістичнім, але з якнайсильніше зазначеною суб’єктивністю, 
навіть ліризмом, і штучністю не маскованою, а підчеркуваною умисно, 
і сі прикмети в руках талановитих не вражають нас, а надають їх утворам 
оригінальну й характеристичну красу. Оскільки ся манера осягає свій 
ефект, їй належить також признати право на існування, але не завсіди 
удається сею штучною й ризиковною манерою осягнути дійсно щасливі 
результати, не кождому вона дається.

Ся манера досить сильна в нашій галицькій модерні; проявляється вона 
й у Семанюка, й сі прояви її я уважаю впливом на нього новіших наших 
письменників, а власне Стефаника — що досі з найбільшим артизмом умів 
імпресіоністичну, ліричну манеру переводити в своїх селянських образках. 
Але у Семанюка ся манера не удається так, і, на мій погляд, він далеко 
сильніший там, де пише якнайбільше об’єктивною, чисто реалістичною 

1 Я старався дістати деякі потрібні дати для характеристики творчості автора від 
нього самого, але се мені не вдалося і тільки припізнило мою нинішню статтю. Але 
одну поміч кождому, хто хоче собі здати справу з літературної творчості письменника, 
повинен би робити кождий автор, видаючи збірку своїх писань: давати при кождій речі 
дату її написання.

ЙВАН СЕМАНЮК (МАРКО ЧЕРЕМШИНА). “КАРБИ” ... 
Новели з гуцульського життя. 

Чернівці, 1901, ст. 141

Молодому чернівецькому товариству “Молода Україна” належиться 
подяка за видання в серії своїх видавництв1 першої збірки оповідань моло-
дого письменника, звісного під прибраною назвою Марка Черемшини. Під 
сею назвою тямлять його, певно, й читачі “Літ[ературно]-наук[ового] віст-
ника”, на сторонах сього видавництва читавши кілька прекрасних оповідань 
сього автора*, повторених, разом з іншими, новими й по інших виданнях 
друкованими, в отсій збірці. Зібрані тепер разом оповідання І.Семанюка 
не тільки дають прекрасну саму по собі лектуру, але й живий, повний інте-
ресної обсервації й гарячим чуттям перейнятий образ гуцульського життя, 
заразом характеризують виразно літературну фізіономію автора — одного 
з видніших репрезентантів “молодших” в нашій літературі.

З сих усіх причин книжка заслугує якнайбільшого розповсюдження серед 
українсько-руської інтелігенції, тим більше, що й ціна її дуже приступна (за 
гарно видану книжку, в оправі, 1 кор[она], се дуже дешево), тож горячо 
поручаю її всім любителям і прихильникам українського слова, а тим часом 
хочу поділитися з читачами “Л[ітературно]-н[аукового] вістника” гадками, 
які викликало в мені читання сеї гарної книжки.

Автор її, роджений в 1870-х рр., виступив у літературі 1895 р. (опо-
віданням “Керманич”, не повтореним у сій збірці*, як і інші ранні його 
писання). Його духовий і літературний розвій припадає таким чином на часи 
розвою нашої галицької модерни*, і творчість Семанюка стоїть в тіснім 
зв’язку з нею, а в де чім можна бачити таки й виразні впливи її на нього. 
Розуміється, сама ся “модерна” ще стоїть перед нами іm Werden [у роз-
витку], і в ній лучаться й переплітаються дуже відмінні течії, як реалізм 
і символізм, психологізм і зверхній імпресіонізм, а й творчість самого Сема-
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1 Досі вийшли: Гоголя “Ревізор”, ціна 40 сот[иків], Яблочкова “Сільська учитель-
ка”, пер[еклад] з російського, 60 сот[иків], Т.Галіпа “Думки та пісні”, 20 сот[иків], 
Крушельницького “Серце”, оповідання, 70 сот[иків], Семанюка “Карби”, 1 кор[она], 
Лесі Українки “Відгуки”, поезії, 2 кор[они]. Друкується: “Власть темноти” Л.Толстого.
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Дуже подібним способом написане й друге більшеньке оповідання 
Семанюка — “Засновини”, опись закладин хати у бідної вдови-гуцулки 
на малім клинці ґрунту, що лишився їй по процесі з “камерою”. Тут также 
суб’єктивний елемент схований, оповідання йде мовби без усякої участі 
автора, і гумор його лагодить жалкі вражіння гуцульської біди. Сам епізод, 
одначе, не визначається таким трагізмом, як у “Більмі”, тому не робить 
і такого вражіння; гумор — прикмета взагалі дуже цінна, бо дуже рідка 
у наших молодих письменників, переважає над сумною стороною образка, 
але в оповіданні старої Семенихи про подорож її до Відня сходить дещо 
на утерті вже стежки карикатури, й се трохи псує ефект оповідання. Пре-
красний фінал, де п’яні гуцули, в п’яній добродушності, кричать здоров’я 
панам за те, що не все відібрали Семенисі, а автор з незвичайним тактом 
поздержується від усякої рефлексії, в значній мірі викупає дещо несмачне 
вражіння сеї подорожі до Відня.

Третє більшеньке оповідання — “Раз мати родила”: сцена при церковній 
варті, де розжалоблений і горілкою осмілений гуцул кидається на жандарма, 
що зводить йому жінку, — хоч вибором теми сильніше від попереднього, 
стоїть, по-моєму, трохи нижче щодо оброблення: автор подекуди позволяє 
вже собі дещо рефлексій; нема вже й тої гумористичної ноти; оповідання 
до того дещо й більше многословне, менше ядерне, за всім тим дає досить 
іще сильний образок гуцульської біди.

Гарненький і досить ефектовний образок “Злодія зловили” — історія 
бідного сироти, прилапаного, як ссав чужу корову. Мені приходилося чути 
дуже похвальні відзиви для сього образка, про сильне вражіння від нього, 
але самого мене вже вражає в нім полювання на ефект, певна прибіль-
шена сенсаційність, сентиментальність, що власне, антиціпуючи, зменшує 
вражіння. Те ж саме, ще в більшім степені, скажу про інше — “Святий 
Николай у гарті” — заграблення образа екзекуційником; є тут досить 
дешевий, шаблоновий ефект, що псує оповідання. Слабенька, без вражіння 
“Грушка” — сцена забав при похороні. Не робить також особливого вра-
жіння “Лік” — сцена ординації у лікаря, нічим, зрештою, невизначна (сі 
два оповідання зрештою вже служать переходом до другої групи). Зовсім 
зіпсоване мелодраматичним резонуванням автора, дуже, зрештою, шабло-
нове “Хіба даруймо воду” — бунт гуцулів на учительку, що лагодиться 
на вид щирого й милого поводження її з дітьми. Сам мотив сей занадто 
заїжджений, нарікання гуцулів також досить шаблонові, а образ учитель-
ки-патріотки особливо банально зроблений, так що се оповідання, зовсім 
незаслужено передруковане в “Віку” для характеристики автора*, належить 
рішучо до слабших його речей.

Сі вісім оповідань більше-менше становлять одну групу. Сказане вище 
при першім оповіданні можна більше-менше приложити до всеї її, тільки 
що гірші з них або попсовані, або випали слабо, а два ті, кажу, вже служать 

манерою, і ся манера, з певними характеристичними прикметами, досі мусить 
уважатися його спеціальністю.

Найбільше талановитим і характеристичним для автора уважаю образок 
“Більмо” — найбільше з усіх його оповідань, і з тим — один з цінніших 
утворів найновішої нашої літератури.

Оповідання було друковане в “Л[ітературно]-н[ауковім] вістнику” 
і читачі його, певно, добре ще пам’ятають*. Немногословно й ядерно, кіль-
кома короткими штрихами, без вступних оповідань, без усяких рефлексій 
і жалібних слів, взагалі так якби не додаючи нічого від себе, розвиває автор 
перед нами образ глибокого занепаду бідної гуцульської родини. Самітна 
гуцульська хата на високім верху, в ній гуцул “приймак”, що мусить зносити 
над собою верховоди жінки, бо то її дідизнина; вічні злидні, без худоби, 
з одиноким заробітком господаря при трачці; жидівська лихварська лапка, 
в яку легкодушно влізла ся родина, і за “скалічення” жидівської корови, що, 
зустрівшися з чужими волами, стратила ріг, мусить платити жидови страшну 
суму — двадцять левів; жаль цілої родини з причини більма, що дістала 
старша донька при тій пригоді від волового рога, боронячи тої жидівської 
корови, і вкінці загальна радість, коли сю дівчину, за протекцією кума-по-
бережника, затаївши її більмо, удається умістити на службу у лісничого — 
без плати, за вікт і одежу; дівчині грозить перспектива покритки, але про 
се ніхто не думає, — тішаться з надії, що відтепер буде можна свобідно 
брати дерево в лісі, що дівчині буде добре у службі і вона щось там може 
дістати в дарунку. Яку масу селянської біди, темноти й поневірки вмів автор 
сконцентрувати на сих кількох сторінках! Виразистий, сильний образ робить 
тим сильніше вражіння, що автор вистерігається всяких пояснень, всяких 
рефлексів від себе. Звісна річ, що коментар вражіння ослаблює; як правдивий 
гуморист лишає сміятися слухачам, сам заховуючи вповні спокійну міну, так 
і всякі жалібні чи гуманні коментарі, ліричні відступлення чи прагматичні 
пояснення ідуть звичайно сурогатом лише слабому оповіданню. Д[обродій] 
Семанюк здавлює в собі зарівно і крик болю при сцені визиску й поневірки, 
напр., оповідаючи про жидівську напасть, і рефлекси сумного гумору, коли 
каже, напр., родині застановлятися над щастям, яке спадає на неї з най-
мом дівчини, і сі чи прикрі, чи жалісні, чи іронічні пасажі викликають тим 
сильніший ефект, що його не антиціпує висказ, коментар, рефлекс автора. 
При тім сполучення елементів співчуття з певним сумовитим гумором 
надає оповіданню незвичайну привабність і лагодить прикрість в почутті 
жалю. Деякі дрібніші неправдоподібності в концепції оповідання так малі, 
що не годні попсувати ефекту (такою, напр., здається мені та обставина, 
що тимчасом як у селі звісно, що діється дівчатам у службі в лісничого, 
ані батько-мати дівчини, ані її хрещений батько, що протегує на службу 
до лісничого свою хрещеницю, ніби зовсім не знають нічого про поводження 
лісничого з своїми наймичками — що вони у нього сходять на покриток).
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292 РЕЦЕНЗІЇ Йван Семанюк (Марко Черемшина). “Карби” ... 293



Не знаю, чи не помилюся, але сі оповідання другої категорії належать, 
здається, у д. Семанюка до новіших. Значило б се, що він зі своєї давнішої 
манери останніми часами переходить на ту модерну. Я би не тішився тим, коли 
б се віщувало й дальший похід в сім напрямі молодого автора. Дорога занадто 
ризиковна, кождий успіх — се скок акробата, і при кождім скоку дуже легко 
скрутити собі ногу. Не зманеруватися, не вдаритися в плаксиву сентимен-
тальність або фразисту напушеність, задержати міру при сій манері — дуже 
тяжко. Тим часом у своїй давнішій манері автор дав нам такі гарні проби, що я 
б нерадо міняв певне на ризиковне. А зрештою, будемо ще бачити, що з того 
всього буде. Автор ще такий молодий, що годі в’язати його якимись маршру-
тами. Лише більше уваги для життя, для його проблем, а менше полювання за 
зверхніми ефектами, за готовими шаблонами, а буде добре.

Криворівня, 10/VII

переходом до другої групи. Впливу модерни на сій групі або не примітно 
зовсім, або дуже мало. Декотрі, як “Св. Николай” або “Хіба даруймо 
воду”, писані — можна б припускати — під рішучими впливами старшої 
школи, і то слабших її напрямів. Сім інших оповідань книжечки становлять 
другу групу, написану під рішучим впливом галицької модерни. З виїмком 
двох більшеньких се самі маленечкі образки. Деякі з них дуже сильно 
нагадують Стефаникову манеру оповідання — наскрізь імпресіоністичну, 
сильно ліричну, з замилуванням до урваного, абруптивного оповідання, 
з незвичайними, широкоужитими порівняннями, з широким використанням 
поетичного фольклорного апарату. Далеко не всі з них, одначе, удалися, а й 
ті, що удалися ліпше, остільки менше цінні, що здаються досить удатними 
імітаціями чужої манери. Тому я сю другу групу рішучо ставлю нижче від 
ліпших оповідань першої, більше оригінальної, де автор виступає перед 
нами самим собою, а не імітує чужої творчості.

Найбільше оповідання сеї другої категорії — се “Карби”, мабуть, дуже 
цінене самим автором, бо поставлене ним на чолі збірки. В нім — як на 
моє ухо — чуються автобіографічні ноти, й вони, мабуть, і підкупили самого 
автора для сього, зрештою, слабого оповідання. Воно розпочинається 
заспівом, який борше міг бути вилучений осібно, як заспів до цілої збірки; 
написаний сей заспів в тоні ліричної поезії, в тім модернім стилі, й може 
служити характеристикою для цілої другої групи оповідань Семанюка — 
місцями випав він гарно, поетично, жалісно, місцями — натягнено, темно, 
незрозуміло, недбало. Саме оповідання “Карби” — історія малого хлопця, 
вихованого дідом і бабою і пущеного ними до “великих шкіл”, аби міг 
замолити їх “карби”— гріхи, властиво — се його дитячі вражіння. Опові-
дання було б саме по собі добре, але впадає в модерністичну манеровність, 
і сі манеровні уступи не дуже пристають до чисто реалістичних — мило і з 
почуттям написаних епізодів.

Ліпше пристають до реального образу такі модерністичні прикраси — 
в меншій кількості ужиті, в іншім більшенькім оповіданні “Чічка” — опові-
данні про те, як гуцулові-коновкареві здохла в дорозі його єдина шкапина; 
воно взагалі належить до ліпших оповідань сеї групи, а властиво стоїть 
на середині першої й другої групи, так само, як і “На боже” — молитва баби 
й її гадки в церкві; описані з приправою модерної манери, але дещо перела-
довані і тою бабською психологією, і витвореними її фантазією образами.

Кілька монологів: “Горнець” — монолог п’яного гуцула, що б’є горнці 
своєї покійної жінки, “Дід” — прокльони старого діда, що, вигнаний з хати 
дітьми, вмирає надворі, “Зведениця” — сумні гадки покритки, що повертає 
з дитиною до батьків зі служби, — написані в дусі подібних монологів Сте-
фаника й інших модерністів. З них найслабший перший, а й другий і третій 
грішать дещо прибільшеною сенсаційністю. Менше манерований “Бабин 
хід” — хід старої, слабої баби, полишеної дітьми, цісарською дорогою.
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Не знаю, чи не помилюся, але сі оповідання другої категорії належать, 
здається, у д. Семанюка до новіших. Значило б се, що він зі своєї давнішої 
манери останніми часами переходить на ту модерну. Я би не тішився тим, коли 
б се віщувало й дальший похід в сім напрямі молодого автора. Дорога занадто 
ризиковна, кождий успіх — се скок акробата, і при кождім скоку дуже легко 
скрутити собі ногу. Не зманеруватися, не вдаритися в плаксиву сентимен-
тальність або фразисту напушеність, задержати міру при сій манері — дуже 
тяжко. Тим часом у своїй давнішій манері автор дав нам такі гарні проби, що я 
б нерадо міняв певне на ризиковне. А зрештою, будемо ще бачити, що з того 
всього буде. Автор ще такий молодий, що годі в’язати його якимись маршру-
тами. Лише більше уваги для життя, для його проблем, а менше полювання за 
зверхніми ефектами, за готовими шаблонами, а буде добре.

Криворівня, 10/VII

переходом до другої групи. Впливу модерни на сій групі або не примітно 
зовсім, або дуже мало. Декотрі, як “Св. Николай” або “Хіба даруймо 
воду”, писані — можна б припускати — під рішучими впливами старшої 
школи, і то слабших її напрямів. Сім інших оповідань книжечки становлять 
другу групу, написану під рішучим впливом галицької модерни. З виїмком 
двох більшеньких се самі маленечкі образки. Деякі з них дуже сильно 
нагадують Стефаникову манеру оповідання — наскрізь імпресіоністичну, 
сильно ліричну, з замилуванням до урваного, абруптивного оповідання, 
з незвичайними, широкоужитими порівняннями, з широким використанням 
поетичного фольклорного апарату. Далеко не всі з них, одначе, удалися, а й 
ті, що удалися ліпше, остільки менше цінні, що здаються досить удатними 
імітаціями чужої манери. Тому я сю другу групу рішучо ставлю нижче від 
ліпших оповідань першої, більше оригінальної, де автор виступає перед 
нами самим собою, а не імітує чужої творчості.

Найбільше оповідання сеї другої категорії — се “Карби”, мабуть, дуже 
цінене самим автором, бо поставлене ним на чолі збірки. В нім — як на 
моє ухо — чуються автобіографічні ноти, й вони, мабуть, і підкупили самого 
автора для сього, зрештою, слабого оповідання. Воно розпочинається 
заспівом, який борше міг бути вилучений осібно, як заспів до цілої збірки; 
написаний сей заспів в тоні ліричної поезії, в тім модернім стилі, й може 
служити характеристикою для цілої другої групи оповідань Семанюка — 
місцями випав він гарно, поетично, жалісно, місцями — натягнено, темно, 
незрозуміло, недбало. Саме оповідання “Карби” — історія малого хлопця, 
вихованого дідом і бабою і пущеного ними до “великих шкіл”, аби міг 
замолити їх “карби”— гріхи, властиво — се його дитячі вражіння. Опові-
дання було б саме по собі добре, але впадає в модерністичну манеровність, 
і сі манеровні уступи не дуже пристають до чисто реалістичних — мило і з 
почуттям написаних епізодів.

Ліпше пристають до реального образу такі модерністичні прикраси — 
в меншій кількості ужиті, в іншім більшенькім оповіданні “Чічка” — опові-
данні про те, як гуцулові-коновкареві здохла в дорозі його єдина шкапина; 
воно взагалі належить до ліпших оповідань сеї групи, а властиво стоїть 
на середині першої й другої групи, так само, як і “На боже” — молитва баби 
й її гадки в церкві; описані з приправою модерної манери, але дещо перела-
довані і тою бабською психологією, і витвореними її фантазією образами.

Кілька монологів: “Горнець” — монолог п’яного гуцула, що б’є горнці 
своєї покійної жінки, “Дід” — прокльони старого діда, що, вигнаний з хати 
дітьми, вмирає надворі, “Зведениця” — сумні гадки покритки, що повертає 
з дитиною до батьків зі служби, — написані в дусі подібних монологів Сте-
фаника й інших модерністів. З них найслабший перший, а й другий і третій 
грішать дещо прибільшеною сенсаційністю. Менше манерований “Бабин 
хід” — хід старої, слабої баби, полишеної дітьми, цісарською дорогою.
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Котляревського, між матеріалами для його життєписі займають поважне 
місце старші біографії його*. Д[обродій] Стешенко черпає сам з них багато, 
то з застереженнями, то без застережень, і черпати приходиться дійсно 
супроти бідності інших джерел. Але кождий біограф в такім разі повинен 
не тільки для себе вияснити вірогідність кождого такого біографа, але 
й читачеві її пояснити, бо критична робота мусить бути так зроблена, щоб 
читач сам міг контролювати, оскільки міцно оперті виводи автора в кождім 
данім разі. Тепер же, читаючи раз у д. Стешенка голословну замітку, що ось 
такому біографу “в данім разі можна вірити”, а що ось таке його свідоцтво 
нічого не варте, читач мусить хіба на слово вірити авторові, але в таких 
речах перший принцип — nemini credere [не довіряти].

Щодо ріжних матеріалів другої руки взагалі можна б бажати більшого 
критицизму, ніж ми тепер бачимо у д. Стешенка, і докладнішого відграни-
чення їх від звісток більше документального характеру. На с. 30 брошури 
ми, напр., читаємо:

“До кінця тих же років належить дуже інтересний епізод, який ми зв’язу-
ємо зі звісткою про масонство К[отляревськ]ого*, бо він характеризує дуже 
виразно його моральну фізіономію. Епізод сей стався наслідком подорожі 
до Полтави семінариста-учителя Степана Мартиновича Левицького, щоб 
просити за дітей свого патрона — переяславського пана Сокири...”

Як се документально звучить у автора, а тим часом той епізод мав 
місце зовсім не в дійснім житті, а тільки в повісті Шевченка “Близнецы”*, 
і автор в нотці пояснює, що він наводить його “почти как действительное 
событие” тому, що він має “колорит правдоподобности”. Але очевидно, 
що такий “колорит” зовсім не управняв його до сього, тим більше що сам 
д. Стешенко, зачисливши сей епізод до 1827 р. (звідки така докладна дата, 
автор не пояснює), нижче зазначає анахронізм в сім оповіданні Шевченка, 
де виступає полтавський кадетський корпус, заснований лише в р. 1840.

Так само широко використовуючи оповідання “пана Страви”* про 
молодість Котляревського, д. Стешенко робить се без застережень, хоч 
саме вже незвичайно партацьке оповідання і покалічена до неможливого 
українська мова мусять викликати недовір’я до повної автентичності сього 
пізнього джерела...

В виводі хронологічних дат я також бажав би більшої обережності. Н[а]
пр[иклад], в тих хронологічних рахунках чималу роль грає восьмилітній 
побут Котляревського в семінарії*, але що він пробув там акурат вісім літ, 
се в викладі самого д. Стешенка виглядає борше як гіпотеза, ніж як факт.

Не конче приємно читати в критичн ій  біографії такі елюкубрації 
(с. 49): “О внутренней жизни Котляревского в этот период (1789–1793) 
мы не знаем ничего, на основании же некоторых посторонних данных 
(яких — випадало б пояснити) предполагаем с уверенностью, что Котля-
ревский вел жизнь честного (курсив автора) обывателя и бескорыстного 

И.СТЕШЕНКО. ИВАН ПЕТРОВИЧ КОТЛЯРЕВСКИЙ ...
Историко-литературный очерк 

(“Науч[ное] обозрение”, 1901, № VIII–Х)

— ИВАН ПЕТРОВИЧ КОТЛЯРЕВСКИЙ, 
АВТОР УКР[АИНСКОЙ] “ЭНЕИДЫ”. 

Крит[ическая] биография. К., 1902
Статті шановного автора, друковані в час[описі] “Научное обозрение”, 

містять в собі біографію Котляревського й аналізу його писань зі становища 
“класової психології” їх автора, як висловлюється д. Стешенко. В брошурі 
передруковано, без всяких перемін, перший розділ — біографію, з додатком 
початку й кінця другого розділу — характеристика особи поета й замітки 
про суспільне значіння його творчості. Сей факт, що автор, надрукувавши 
свою біографію Котляревського, слідом уважав її потрібним видати осібним 
виданням, без усяких перемін, свідчить, що він прив’язував до сеї своєї 
праці чимале значіння, і се, — а, зрештою, й признання, яке маю взагалі 
для автора, як постійного нашого співробітника й трудящого робітника 
на ниві новішої української літератури*, наказує мені з особливою увагою 
приглянутися сій його праці.

В свою біографію Котляревського автор, очевидно, вложив чимало 
праці. Він розглянувся й за новими, урядовими матеріалами для його жит-
тєписі й досить старанно проробив давніший біографічний матеріал; зав-
дяки тому міг не тільки вияснити не одно в життєписі Котляревського, але 
й дати деякі нові факти. За всім тим, думаю, заскоро дав він сій своїй праці 
титул “критичної біографії” — як на мене, виглядає вона як перший шкіц 
такої біографії, до дальшої роботи, коло котрої я б дуже рад ш[ановного] 
автора заохотити, і в надії, що мої замітки можуть придатися йому для сеї 
дальшої роботи, хочу висловити свої гадки, навіяні читанням його праці, 
просячи прийняти їх “з ласкавим видом і без сварки”*, кажучи словами 
Котляревського.

Полишаючи на боці форму, що має багато до перероблення (тяжкий 
стиль, перевантаження викладу претенціозною соціологічною терміноло-
гією, особливе замилування до ноток, куди автор безпотрібно попереносив 
багато такого, що могло й повинно було б бути обговорене в тексті, — і тоді 
виклад був би легший, і читання приємніше), я зверну свою увагу на самий 
зміст роботи.

Перше, що мушу піднести, як прогалину, що рішучо мусить бути 
заповнена при новім обробленні біографії Котляревського, — се брак 
критичної оцінки матеріалу, який мав автор для сеї біографії. Без сього 
вступу читач немудрий уже і в дальших критичних виводах та поглядах 
автора. Діло в тім, що, крім документального матеріалу та власних творів 
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Котляревського, між матеріалами для його життєписі займають поважне 
місце старші біографії його*. Д[обродій] Стешенко черпає сам з них багато, 
то з застереженнями, то без застережень, і черпати приходиться дійсно 
супроти бідності інших джерел. Але кождий біограф в такім разі повинен 
не тільки для себе вияснити вірогідність кождого такого біографа, але 
й читачеві її пояснити, бо критична робота мусить бути так зроблена, щоб 
читач сам міг контролювати, оскільки міцно оперті виводи автора в кождім 
данім разі. Тепер же, читаючи раз у д. Стешенка голословну замітку, що ось 
такому біографу “в данім разі можна вірити”, а що ось таке його свідоцтво 
нічого не варте, читач мусить хіба на слово вірити авторові, але в таких 
речах перший принцип — nemini credere [не довіряти].

Щодо ріжних матеріалів другої руки взагалі можна б бажати більшого 
критицизму, ніж ми тепер бачимо у д. Стешенка, і докладнішого відграни-
чення їх від звісток більше документального характеру. На с. 30 брошури 
ми, напр., читаємо:

“До кінця тих же років належить дуже інтересний епізод, який ми зв’язу-
ємо зі звісткою про масонство К[отляревськ]ого*, бо він характеризує дуже 
виразно його моральну фізіономію. Епізод сей стався наслідком подорожі 
до Полтави семінариста-учителя Степана Мартиновича Левицького, щоб 
просити за дітей свого патрона — переяславського пана Сокири...”

Як се документально звучить у автора, а тим часом той епізод мав 
місце зовсім не в дійснім житті, а тільки в повісті Шевченка “Близнецы”*, 
і автор в нотці пояснює, що він наводить його “почти как действительное 
событие” тому, що він має “колорит правдоподобности”. Але очевидно, 
що такий “колорит” зовсім не управняв його до сього, тим більше що сам 
д. Стешенко, зачисливши сей епізод до 1827 р. (звідки така докладна дата, 
автор не пояснює), нижче зазначає анахронізм в сім оповіданні Шевченка, 
де виступає полтавський кадетський корпус, заснований лише в р. 1840.

Так само широко використовуючи оповідання “пана Страви”* про 
молодість Котляревського, д. Стешенко робить се без застережень, хоч 
саме вже незвичайно партацьке оповідання і покалічена до неможливого 
українська мова мусять викликати недовір’я до повної автентичності сього 
пізнього джерела...

В виводі хронологічних дат я також бажав би більшої обережності. Н[а]
пр[иклад], в тих хронологічних рахунках чималу роль грає восьмилітній 
побут Котляревського в семінарії*, але що він пробув там акурат вісім літ, 
се в викладі самого д. Стешенка виглядає борше як гіпотеза, ніж як факт.

Не конче приємно читати в критичн ій  біографії такі елюкубрації 
(с. 49): “О внутренней жизни Котляревского в этот период (1789–1793) 
мы не знаем ничего, на основании же некоторых посторонних данных 
(яких — випадало б пояснити) предполагаем с уверенностью, что Котля-
ревский вел жизнь честного (курсив автора) обывателя и бескорыстного 
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містять в собі біографію Котляревського й аналізу його писань зі становища 
“класової психології” їх автора, як висловлюється д. Стешенко. В брошурі 
передруковано, без всяких перемін, перший розділ — біографію, з додатком 
початку й кінця другого розділу — характеристика особи поета й замітки 
про суспільне значіння його творчості. Сей факт, що автор, надрукувавши 
свою біографію Котляревського, слідом уважав її потрібним видати осібним 
виданням, без усяких перемін, свідчить, що він прив’язував до сеї своєї 
праці чимале значіння, і се, — а, зрештою, й признання, яке маю взагалі 
для автора, як постійного нашого співробітника й трудящого робітника 
на ниві новішої української літератури*, наказує мені з особливою увагою 
приглянутися сій його праці.

В свою біографію Котляревського автор, очевидно, вложив чимало 
праці. Він розглянувся й за новими, урядовими матеріалами для його жит-
тєписі й досить старанно проробив давніший біографічний матеріал; зав-
дяки тому міг не тільки вияснити не одно в життєписі Котляревського, але 
й дати деякі нові факти. За всім тим, думаю, заскоро дав він сій своїй праці 
титул “критичної біографії” — як на мене, виглядає вона як перший шкіц 
такої біографії, до дальшої роботи, коло котрої я б дуже рад ш[ановного] 
автора заохотити, і в надії, що мої замітки можуть придатися йому для сеї 
дальшої роботи, хочу висловити свої гадки, навіяні читанням його праці, 
просячи прийняти їх “з ласкавим видом і без сварки”*, кажучи словами 
Котляревського.

Полишаючи на боці форму, що має багато до перероблення (тяжкий 
стиль, перевантаження викладу претенціозною соціологічною терміноло-
гією, особливе замилування до ноток, куди автор безпотрібно попереносив 
багато такого, що могло й повинно було б бути обговорене в тексті, — і тоді 
виклад був би легший, і читання приємніше), я зверну свою увагу на самий 
зміст роботи.

Перше, що мушу піднести, як прогалину, що рішучо мусить бути 
заповнена при новім обробленні біографії Котляревського, — се брак 
критичної оцінки матеріалу, який мав автор для сеї біографії. Без сього 
вступу читач немудрий уже і в дальших критичних виводах та поглядах 
автора. Діло в тім, що, крім документального матеріалу та власних творів 
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виразну форму, ніж легкі, принагідні алюзії в травестованій “Енеїді”. Казати, 
що більше виразно Котляревський не міг з своїми тенденціями виступати, 
бо се стягнуло б на нього кари, заслання, — се дуже нещаслива вимівка. 
В таких молодих літах люди не в’яжуться такими гадками, коли справді 
носять в собі якісь виразні здекларовані гадки, а при тім не забуваймо, 
що Котляревський “Енеїди” до друку сам не призначав*.

Але годі про се. Як формальну хибу біографії д. Стешенка мушу ще під-
нести се розділення біографічних дат життя Котляревського від звісток 
про його вдачу, спосіб життя й т. ін., та аналізи його писань зі становища 
індивідуальної характеристики. Біографія — не службовий формуляр, вона 
має дати нам образ індивідуальності й її еволюції, все, що може до сього 
причинитися, лучиться в однім синтезі якнайтісніше. Біограф повинен відга-
дати особу і мусить згромадити весь матеріал, який може до того служити.

Матеріал сей д. Стешенко зібрав у своїй праці не весь. Exempli gratia, 
напр., вкажу, що я не знайшов тут звісток І.Срезневського про його стрічу 
з Котляревським*; що автор не пробує використати анекдотів Котлярев-
ського; що невизисканим лишився його “Журнал”* — як новіші звістки 
доносять, разом з іншими паперами Котляревського в цілості перехований 
в Петербурзькій публічній бібліотеці. Д[обродій] Стешенко міг під час 
писання своєї статті бути того переконання, що ті папери пропали, але 
я підношу се pro futurо [на майбутнє].

Аналізі творів для пізнавання індивідуальності Котляревського треба 
дати ширше місце; вона, за браком таких джерел, як кореспонденція, ори-
гінальні теоретичні писання, — повинна дати нам образ його особистих 
прикмет, замість таких шаблонових характеристик його біографів, як те, 
що він був чоловік “благородний”, “добрий”, “побожний” — звісна річ, 
як ріжно собі ріжні люди розуміють сі слова і прикмети. 

Щодо аналізи писань Котляревського, зробленої д. Стешенком, то я 
не буду на ній ширше спинятися, обмежуся лише кількома замітками. 

Ш[ановний] автор особливу увагу звернув на вплив соціологічно-еконо-
мічних мотивів на “ідеологію”, як він висловлюється, поета. Такі мотиви, розу-
міється, мають повне право на місце при аналізі кождої творчості, але, — може, 
не без впливу модних тепер теорій д. С[тешенко] надає їм виїмкове й виключне 
значіння при аналізі творів Котляревського та поетичної творчості взагалі. Такі 
максими, як: “всякая поезия возникает на почве классовых противоречий” 
(с. 92), “понятие его личности, т. е. классовой его психики” (с. 93), “творче-
ство Котляревского является идеологией козацкого землевладения” (с. 108), — 
думаю, зі становища навіть економічного матеріалізму — не можуть бути 
оправданими, а тим більше зі становища більше об’єктивного. Коли Кот-
ляревський з особливим замилуванням малює українське козацтво, козачу 
верству, то се трудно пояснити класовою психікою сього дияконського сина 
й канцеляристового внука, екс-канцеляриста й офіцера російської армії, 

чиновника”... Таких безплодних гіпотезовань треба цуратись, вистане 
критичне non liquet [не личить], де не можна витягнути щось конкретніше. 
В данім разі се можливо, глибше застановившися над фактом, що по кіль-
кох літах служби в канцелярії й досить добрім авансі Котляревський кидає 
сю службу, іде на такий гіркий хліб, як домашнє учительство по шляхетських 
домах і потім вступає в військову службу, починаючи від найнижчих сте-
пенів. Чому? У д. Стешенка єсть на се відповідь, але я б також і її вимазав 
з “критичної” роботи.

При читанні пародії Осіпова*, каже д. С[тешенко], перед очима Кот-
ляревського “пронеслась буря вольной запорожской жизни”, в душі його 
обудилося “с особенной силой чувство любви к родине, далеко не слившейся 
с Великороссией, и тогда в виде реакции на принижение последнего козаче-
ства и вообще украинского народа поэт задумал благодатную форму римской 
“Энеиды” наполнить содержанием украинским. С этого времени мысль 
о создании украинской поэмы стала ему на полжизни заветной думой”. І для 
виконання сеї мрії поет постановляє вистудіювати мову й життя українського 
народу, а що на перешкоді стояла служба в канцелярії, тож Котляревський 
її кинув і пішов на домашнього учителя, аби “ближче стояти до народу”.

Чому пародія Осіпова могла спеціально натхнути поета образом 
Запорожжя? Чому форма “Енеїди” була так дуже благодатна для образу 
запорозького і взагалі українського життя? Що то за “заветная дума”, 
що сповняється уривками на протягу яких тридцяти літ життя, тимчасом 
як могла бути вироблена за кілька місяців, бодай в первіснім шкіці? Пощо 
Котляревському, що виріс в самім серці українського життя, треба було 
спеціальних студій, аби прибрати в українську одіж пародію Осіпова, як то 
приймає автор? Думаю, що над сим усім не застановився сам д. Стешенко, 
зваблений гадкою “Кошового”*, що Котляревський умисно ходив “у нарід”, 
аби пізнати його життя й гадки...

Застановившися над фактом виходу Котляревського з служби*, над 
його пізнішими їдкими інвективами на судових паничів і канцеляристів — 
в “Енеїді”, в “Наталці”, в “Чарівнику”*, ми знайдемо певну причину, чому 
він пішов в учителі. Очевидно, канцелярська служба йому спротивилася так, 
що він не годен її був витримати — і власне те, на що він пізніше так уїдає 
у своїх творах — хабарництво, ябеда судова. Тільки крайня осоружність 
її могла змусити його до того, що він пішов на панський хліб кондицій, хліб 
дуже гіркий, повторяю.

Щодо планів, які д. Стешенко признає у Котляревського для “Енеїди”, 
то тут справа сходить на загальнішу контроверсію — оскільки можна при-
знати у Котляревського якісь свідомі патріотичні чи народолюбні тенденції 
при написанні “Енеїди”. Гадки в сім питанні поділені, але я мушу признати 
рішучим натяганням відшукування таких свідомих, згори уложених тен-
денцій. Якби вони були, Котляревський знайшов би для них далеко більше 
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то тут справа сходить на загальнішу контроверсію — оскільки можна при-
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В.ЛЕСЕВИЧ. ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВИЧ ГРЕБЕНКА ...
ОПЫТ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

(“Русская мысль”, 1904, І, стр. 131–156, II, стр. 29–43)

Ся сильветка варта особливої уваги. Автор характеризує Гребінку як літе-
рата й літературного ремісника. Літератом, поетом був він у своїх українських 
творах ранніх літ*, ремісником, “ліверантом журнального баляста” став він 
в петербурзький період своєї діяльності*; автор з великим співчуттям гово-
рить про перше й з великою зневагою про друге. Заразом дуже з’їдливо, 
але дуже інтересно, з повним знанням тої сфери, з якої Гребінка вийшов, 
і тої, де він потім (в Петербурзі) обертався (і ту, і сю автор знає з власного 
життя, як земляк Гребінки й петербурзький вихованець*), — характеризує 
він Гребінку як одного з тих “хохликів”, практиків життя і жерців кар’єри, 
що своєю торговлею “українським домашнім промислом”, незносним, солод-
кавим українофільством і удаваною міною наївних провінціалів виробили 
серед російських літератів і суспільності ту прикру, зневажливу репутацію 
українців і українства, яка держиться серед них і досі. Стаття д. Лесевича 
має характер дуже цінного історичного коментаря.

з козацькою верствою нічим спеціально не зв’язаного, — ані спеціальним 
замилуванням його до “свободного мелкого землевладельчества” (с. 101), 
а тим, що козацтво в минувшині й козацька верства в сучаснім — менше 
приголомшена, ніж кріпаки, була тоді найвиразнішим, найпишнішим проявом 
української національності й народності. Тим пояснюється “козакофиль-
ство” Шевченка, і у Котляревського воно було проявом його націоналізму 
й демократизму. Що він при тім не сягав глибше — до хат кріпацьких, 
то вже інша справа, яку задовго було б тут обговорювати. Завважу тільки, 
що не можна розріжняти, як то робить д. Стешенко, перший період творчості 
Котляревського, де він оглядався також і на кріпацькі маси, і пізніший — 
де він замикається в виключні рами козакофільства, — бракує на се підстави.

Переоцінює автор також і формальний вплив української літератур-
ної традиції на творчість Котляревського*, припускаючи, що епічну форму 
для “Енеїди” він вибрав під впливом українського народного епосу, тонічну 
будову вірша тому, що елементи її були в українській поезії, і т. ін. Та й сам 
д. Стешенко признає заразом “Енеїду” Котляревського імітацією пародії 
Осіпова, з її готовою конструкцією і формою ритму!

Але досить про се. З вищеподаного, я думаю, ясно вже, чому я признаю 
працю д. Стешенка лише першою пробою критичної біографії Котлярев-
ського. Яко така, вона робить крок наперед в пізнанні особи первоначаль-
ника нашої нової літератури, і за се належиться повне признання автору. 
Вложивши в неї так багато роботи, д. Стешенко більше, ніж хто інший був 
би покликаним до того, аби вести далі в сім напрямі свою роботу і дати нам 
нарешті справдешню повну й наукову біографію Котляревського — задача, 
для якої варто потрудитися.
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[“ШЕРШЕНЬ”]

“Шершень”, український тижневик сатирично-гумористичний, що зачав 
виходити з сим роком, випустив уже 9 чисел. З великою приємністю можемо 
занотувати, що кружок українських артистів*, який заходився коло видання 
сього першого ілюстрованого тижневика на російській Україні, дав собі 
ним дуже гарне свідоцтво. Вони вміли получити нові артистичні напрями 
з живою симпатією й замилуванням до української історичної і побутової 
традиції й інтересом до сучасних змагань поступової суспільності та поста-
вили свою часопись на висоті артистичних вимог; кожде число приносить 
образки високої артистичної стійності. Зміст спочатку стояв далеко нижче 
від ілюстрацій, але в останніх числах і з сього боку бачимо рішучий поворот 
до ліпшого. Тому що рисунки, а тепер і зміст мають переважно ширший 
і загальніший інтерес, а не хвилевий тільки і локальний, часопись ся повинна 
обудити живе заінтересування не тільки на російській, але й на австрійській 
Україні, тим більше, що ціна її дуже приступна (число коштує 10 коп.). Для 
Галичини приймає передплату й веде продаж поодиноких чисел книгарня 
Наук[ового] товариства ім. Шевченка у Львові.

* Н.ПЕТРОВ. ОДИН ИЗ ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ 
ИВ. ПЕТР. КОТЛЯРЕВСКОГО 

В УКРАИНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XVIII ВЕКА: 
АФАНАСИЙ КИРИЛЛОВИЧ ЛОБЫСЕВИЧ

(“Статьи по славяноведению”, І, ст. 57–63)

Проф. Петров в сій статті збирає відомості про Атан[асія] Лобисевича, 
що в своїм звіснім листі до Г.Кониського* представляє себе як автора буко-
лік “в малороссійскій кобеняк переодягнених”* (не захованих до нашого 
часу) і ентузіастичного аматора українського письменства, — та пробує 
означити час написання тих буколік (pp. 1767–1776). З зібраних ним 
відомостей інтересні вказівки, з одного боку, — на близькість Л[обисевича] 
до сучасних російських літературних кругів (Сумарокова), де панувала тоді 
псевдокласична течія*, з другого боку, — до Кир[ила] Розумовського. 
Комбінація справді цікава, хоч старання ближче якось зв’язати ті буколіки 
з уподобаннями останнього гетьмана* мають трохи проблематичну вар-
тість — ш[ановний] автор задалеко іде в категоричнім тоні тих можливостей. 
Не звернув він натомість відповідної уваги на другу сторону в тім листі 
Лобисевича — його ентузіазм для творів українського письменства — 
інтермедій Кониського і Танського*, в яких він добачає славу України, речі 
не гірші від Плавта і Мольєра, “коли не більше”. Се признання незвичайно 
інтересне, що вказує на існування інтелігентних одиниць, повних високого 
поважання для творів на українській народній мові — серед котрих значить 
не був одиноким звісний Парпура*.

Деякі вказівки автора на тогочасні російські періодики пригадують 
ще раз пильну потребу — перестудіювання їх з становища українознавства; 
для історії українського культурного життя другої половини XVIII в. вони 
можуть принести ще не одну цікаву і важну вказівку.
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* Н.ПЕТРОВ. ОДИН ИЗ ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ 
ИВ. ПЕТР. КОТЛЯРЕВСКОГО 

В УКРАИНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XVIII ВЕКА: 
АФАНАСИЙ КИРИЛЛОВИЧ ЛОБЫСЕВИЧ

(“Статьи по славяноведению”, І, ст. 57–63)
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ще раз пильну потребу — перестудіювання їх з становища українознавства; 
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А.И.ЛОТОЦКИЙ. “ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА ...”...
(СТО ЛЕТ РАЗВИТИЯ НОВОЙ УКРАИНСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ)”. 
“Русская мысль”, 1907, V, с. 1–25

Д[обродій] Лотоцький не перший раз береться за перо, щоб позна-
йомити чужу публіку з українською справою, і тим разом також добре 
відповів свому завданню. Отся стаття, як поясняє автор, розвиває його 
реферат, предложений ним в 1905 р. Петербурзькій академії наук, коли 
вона займалася, з поручення комітету міністрів, справою знесення забо-
рон українського слова*. В короткім викладі він добре знакомить читача 
з головними моментами в розвої українського письменства, з загальним 
характером його і з головними його діячами. Можна б бажати, щоб був 
зазначений той історично-соціальний підклад, на якім розвивалося укра-
їнське письменство, як найголовніший прояв українського національного 
руху, і щоб поруч загальнодемократичного характеру був ясніше зазначе-
ний той соціальний зміст, який вкладався українськими письменниками 
в їх твори. Можна мати різні гадки щодо розділу уваги й значіння поміж 
поодинокими діячами українського письменства, який знаходимо у автора, 
а відгомін українсько-галицького divorcons* [роз’єднання], який був запа-
нував в українській публіцистиці недавніми часами (на с. 22–23), міг би й 
зовсім не мати тут місця. З фактичного треба зазначити, що до українських 
пам’яток ніяк не можна зачисляти ні судебника Казимира*, ні Литовського 
статуту* (с. 2) — їх мова книжна білоруська, але не українська.

Т.ШЕВЧЕНКО. “КОБЗАРЬ”, 
видання “Общества имени Т.Г.Шевченка для воспомоществования 
нуждающимся уроженцам Южной России, учащимся в учебных 
заведениях С.-Петербурга” та “Благотворительного общества 

издания общеполезных и дешевых книг”. 
СПб., 1907, ст. XVI + 636 + портрет, ціна 1 р. 50 к.

Мусило проминути повних сорок п’ять літ від смерті великого україн-
ського Кобзаря, перше ніж українське громадянство в Росії дістало повне 
видання його писань*, з тими писаннями, за які так тяжко й гірко покарано* 
свого часу геніального поета. Дозвіл на видання повного “Кобзаря” даний 
був ще в падолисті 1905 p., але коли викрито весною 1906 р. звісні авто-
графи Шевченка в актах його процесу*, в архіві III отделения, і в них деякі 
перед тим незвісні поезії*, се здержало видання “Кобзаря”, для котрого 
треба було використати також і сі новознайдені папери, а д. Доманицький, 
котрому поручено було се видання, поставив справу ще ширше, постановивши 
перевірити текст поезій по всім звісним автографам поета. Як довідуємося 
з передмови його*, на 215 поезій, включених в се видання “Кобзаря”, 
тільки 8 зісталися не перевіреними по автографам поета. Се величезний 
крок наперед в критичнім провіренні тексту “Кобзаря”, і д. Доманицькому 
належиться щира подяка за ту працю й любов, яку вложив він у се діло. 
Нинішнє видання “Кобзаря” таким чином стає не просто першим виданням 
“Кобзаря” в Росії, але найповнішим з усіх теперішніх і авторитетнішим від 
усіх попередніх.

Оцінити се видання зі сторони його текстуальної вартості поки ще не 
можна, бо критичну сторону — варіанти й їх оцінку д. Доманицький вилу-
чив в осібні статті, які друкуються в “Кіевскій старині”* й ще не скінчені. 
В “Кобзарі” же при кінці вказане лише дещо важніше з варіантів. Туди 
ж виніс видавець всякі примітки й пояснення річей, навіть власні примітки 
Шевченка, яким місце в кождім разі під текстом.

Пояснень речей й імен, коли давати, то треба дати більше, бо так лише 
дещо пояснено, а ще більше зісталося без пояснень, та й пояснення не всюди 
умотивовані — не знаєш, на чім видавець опирався в своїх толкуваннях, 
які джерела або факти мав на гадці.

Видання чепурне й як на свою великість — недороге, а все-таки майже 
вчетверо дорожче від останнього львівського видання*. Будемо надіятися, 
що за сим дорожчим підуть дешевші, загальноприступні, в тім роді, як дав-
ніше київське* (35 коп.).
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“ЛИС МИКИТА”...
з німецького переробив* Іван Франко, четверте видання* 

накладом “Українсько-руської видавничої спілки”, 1909, ст. 144

Чудова поема д-ра Івана Франка, що з високим талантом перенесла 
відвічну історію злодія-лиса* на український ґрунт і з незрівнянним гумо-
ром розцвітила його хитрощі рисами українського (і особливо галицького) 
життя, давно стала в Галичині одною з найпопулярніших книжок у дитячої 
й дорослої публіки, а тепер пробиває собі щодалі ширшу дорогу і на Укра-
їну російську*. Прегарна книжка для дітей, вона перечитується дозрілими 
людьми все з новою і новою насолодою. На жаль, в поспіху видання (з 
огляду на те, що попередній наклад був уже зовсім вичерпаний) не було 
часу зладити нові ілюстрації, на місце давніших, виконаних неособливо*. 
Шан[овний] автор в передмові висловлює надію, що дальше видання вийде 
вже в Києві і з новими ілюстраціями. Бажаємо того і ми якнайскорше.

,ПОЕЗІЇ М.П.СТАРИЦЬКОГО, 1861–1904 
(Київ, 1908, ІV + 471 + V), ціна 2 карб.

Перед нами видання поезій Михайла Петровича Старицького, при-
ладжене ще покійником, але через усякі видавничі й друкарські митарства, 
так добре звісні кождому, хто мав з сим діло, – видані тільки під четверту 
річницю його смерті. Покійник зібрав у сім томі свої поетичні писання, 
виключивши тільки переклади з сербського*. Він поділив поетичний доробок 
свій на дві частини: “лірика” і “поеми”, а в кождім з сих розділів всуміш 
дав переклади й оригінальні писання, розложивши їх, очевидно, відпо-
відно до настроїв і тем, а не в хронологічнім порядку. Історику літератури 
прийдеться пожалувати, що не всюди й подані хронологічні дати і не дано 
хронологічного покажчика; покійник, очевидно, мав на гадці читача, що буде 
шукати в сій книжці поетичної, естетичної втіхи, созвучних настроїв і вражінь, 
а не історії творчості покійного поета. Видавці – діти покійника* незмінно 
віддали громадянству нашому сю поетичну спадщину його в тім виді, в якім 
він її хотів сам дати. Читач знайде тут справді погоже джерело поетичних 
утіх, а всі, кого цікавила літературна стать покійного письменика, мають 
нагоду побачити вперше в однім образі його поетичну творчість, зібрану 
ув одно з довгого ряду збірників* і періодик і доповнену рядом невиданих, 
не раз дуже цінних писань. Дещо тільки пропустив з друкованого покій-
ник, – очевидно, не хотячи залучати його до свого поетичного дарунку 
молодшим поколінням.

Видання прикрашене трьома портретами покійника і попереджене 
коротенечкою статейкою С.Ф.Русової. Виконано чепурно, елегантно; деякі 
друкарські недогляди – се річ у нас майже ще неминуча. Спасибі дітям 
покійника за сей коштовний і гарний дарунок нашому письменству.
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Можна пожалувати ще, що видавець не зазначив варіантів “Енеїди” 
докладніше, всюди. Не подав пояснень українських слів Котляревського, 
хоч би з видання 1809 р., і не відділив від них докладніше своїх пояснень 
та не зробив їх більш рівномірними.

Але все се хиби другорядні. Видання в кождім разі порядне, і може своє 
діло сповняти. Про артистичний бік його була вже мова в “Л[ітературно-] 
н[ауковім] вістнику”* — не буду до неї вертатись.

ТВОРИ ІВАНА КОТЛЯРЕВСЬКОГО ...
під редакцією, з переднім словом та примітками Сергія Єфремова 
(Видавництво “Вік”, К., 1909, ст. 1–ХХХ+294, ціна 80 коп.) 

Добре зроблене і в час випущене видання — бо львівське видання 
“Просвіти” (в серії “Руська письменність”)*, дуже дешеве і приступне, через 
каторжне мито не може поширюватися на Вкраїні російській. В книжечці 
видана “Енеїда”, “Наталка”, “Чарівник” і “Ода”*, попереджено се стат-
тею видавця* про значіння діяльності Котляревського, а на кінці подано 
“бібліографічні та біографічні розвідки”, властиво невеличкі примітки про 
видання творів Котляревського, біографічні дані про нього, дещо про його 
п’єси, пояснення слів і деякі варіанти, відомості про хату, могилу і пам’ятник 
Котляревського. Дещо, що міститься в оцих “розвідках”, повинно б було 
ввійти у вступну статтю, котра повинна б мати більш інформативний характер 
у такім виданні, призначенім для найширших кругів. А вона і не дуже при-
ступна, бо написана хоч вповні літературно, але важкенько, мовою не дуже 
зрозумілою і трохи манірною, і неінформативна, бо автор говорить мов 
до людей, обізнаних з усіма питаннями, зв’язаними з творчістю Котлярев-
ського, — тільки натякає, а не пояснює. Принагідно тільки згадані питання 
про попередників Котляревського в українськім письменстві, про відносини 
його творчості до сучасного українського і зах[ідно]європейського письмен-
ства, до західних і російських первовзорів. Біографія повинна б бути дана 
докладніша, ніж маємо тут в кінцевих розвідках. Варто було б ввести читача 
в розуміння ріжних поглядів на Котляревського, замість натякати тільки 
на них та роздавати компліменти одним дослідникам, а потиличники другим. 
І “велико-учений Куліш” не писав по злобі*, а з мотивів, вартих поважання, 
хоч і односторонньо взятих, і “Історія [літератури руської]” Огоновського 
в інформативній статті варта чогось більшого*, ніж іронічного глузування. 
Таке трактування речі в статті, призначеній для широкого розповсюдження, 
не на місці. Не на місці й гіпотези, котрі треба б ще глибше обміркувать, 
чи воні стійні, а не пускати відразу в широкі маси — як авторові гадки про 
тісну залежність творчості Котляревського від Сковороди. Виходить, напр., 
що Сковорода, останній репрезентант старої шкільної схоластики, вивів 
Котляревського на дорогу народної мови — завдяки, мовляв, Сковороді 
Котляревський “не пішов слідом Богдановичів, Капністів та Гнідичів”*; 
попередня літературна традиція уживання народної мови в письменстві* 
відійшла в кут, ледве згадана. Теза “Сковорода — Котляревський” може 
бути дуже вдячною темою осібної, деталічно розробленої студії, але вводити 
її в передмову для широких кругів — передчасом се.

,
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ТВОРИ ГРИГОРІЯ КВІТКИ-ОСНОВ’ЯНЕНКА, 
з портретом автора, під редакцією, з примітками, 

біографічним та історико-літературним начерком Вас. Бойка. 
Видавниче товариство “Криниця” у Києві, 1918

З сього видання першим вийшов т. ІІІ, позначений жовтнем 1918 р., 
інших, здається, ще немає в продажі*. Творів Квітки давно вже нема 
на книжнім ринку, і вихід їх можна б тільки повітати — припускаючи, 
що після доволі гарного видання харківського земства*, з такою любов’ю 
до славного письменника й науковою старанністю розпочатого пок[ійним] 
Потебнею, — нове видання в кожнім разі буде не гірше, не піде назад поза 
нього. Бо ж коли нема змоги видати нашвидку, в теперішніх трудних для 
наукових студій обставинах видання кращого, найпростіше було б просто 
повторити се старе харківське видання. На жаль, зроблено інакше. За під-
ставу, очевидно, взято популярне видання львівської “Просвіти”* (в серії 
“Руська письменність”, під ред. Ю.Романчука). Але при тім пороблено 
ще ріжні пропуски, очевидно, з огляду на якісь дуже широкі круги читачів, 
і означено їх тільки в примітках при кінці. Так, напр., з “Листів до любезних 
земляків”* попропускано цілий ряд (в 28 місцях, як зазначає видавець) 
ріжні царесловні і начальствопослушні фрази (подекуди замінені іншими 
словами). Подібні ж пропуски, тільки в невеликих розмірах, зроблено в по-
вісті “Божі діти”. В результаті “Листів” по сьому виданні зовсім не можна 
читати з якою-небудь літературною чи науковою метою, а на популярну 
лектуру вони не здались і в сім “очищенім” виді: гнилий поміщицький, 
старорежимний дух таки зіставсь у сім творі, його не викуриш ніякими 
поправками, і сей твір взагалі ні на що більше не надається, як тільки 
на матеріал для історично-літературних студій. В вибірках з творів Квітки, 
призначених для популярної лектури, сьому творові взагалі нічого робити. 
А в тих творах, які мають вартість для сучасного вжитку, по-моєму кра-
ще до таких місць, які можуть скандалізувати нинішнього читача, краще 
робити примітку під текстом і поясняти класове становище автора, чи об-
ставини, які диктували йому даний вислів, ніж довільно препарувати текст. 
На препарованих же виданнях взагалі повинно зазначатись, що се вибірка, 
а не наукове видання.

НЕКРОЛОГИ
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НЕКРОЛОГИ

РОЗДІЛ  ІII310 РЕЦЕНЗІЇ



[ПРОМОВА НАД МОГИЛОЮ 
д-ра ОМЕЛЯНА ОГОНОВСЬКОГО]

І я з жалібним поклоном приходжу до труни Твоєї, з жалем від далеких 
земляків закордонських. На всему просторі краю нашого, над Дніпром-Сла-
вутою, над Чорним морем, під кригою повитими горами Кавказькими 
знали Тебе, шанували заслуги Твої, цінували Твою працю неустанну, Твоє 
посвячення щире! Нині старий Київ велить мені коло труни Твоєї, робітниче 
славний, висловити той жаль тяжкий, яким проводжає він тебе в далеку 
дорогу. Черніговці переказують зложити їх глибоке співчуття в сій втраті. 
Степи українські мають тут також свого заступника. По всій землі руській 
сумно лунає звістка про смерть Твою, болем відбивається в кождому серці, 
і гірка, пекуча сльоза падає на труну Твою з очей матері-Русі. Най же легко 
лежить над Тобою рідна руська земля!
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з усім відразу, маючи з усіх боків ворогів). Натомість його заслуги, положені 
ним в популяризації й обороні української ідеї в російських кругах, варті 
всякого признання, і Наукове товариство ім.Шевченка відповідно ушанувало 
його в минувшім році, з нагоди святкування п’ятдесятиліття його наукової 
діяльності, вибором на дійсного члена: він і ак[адемік] Яґіч — се були перші 
дійсні члени з інших народностей, вибрані Товариством.

ОЛЕКСАНДР ПИПІН.  
Некролог

27 c[тарого] с[тилю] падолиста російська наука й суспільність стратила 
одного з найчільніших і найбільше шанованих своїх репрезентантів, що рядом 
капітальних праць, як “Очерк литературной истории старинных повестей 
и сказок русских” (1857, магістерська дисертація), “Обзор истории славян-
ских литератур” (1865, нове, розширене видання 1874 р. п[ід] т[итулом] 
“История славянских литератур”, два томи), “Общественное движение 
при Александре І” (1871), “Характеристики литературных мнений от 1820 
до 1850-х гг.”, “Белинский, его жизнь и переписка” (1876), “История 
русской этнографии” (1890–1891, 4 т.), “История русской литературы” 
(1898–1899, 4 т.) — врив глибоко своє ім’я в історію російської науки 
й суспільної гадки.

Він був одним з найбільше характерних і симпатичних репрезентантів 
поступової Росії й не вагався жертвувати за свої переконання. Щойно 
зайнявши катедру в Петербурзькім університеті (1860), він виступив з нього, 
разом з Кавеліним, Спасовичом і ін. наслідком репресійних розпоряджень 
правительства*. Його не зломили недостатки, в котрих він мусив заробляти 
собі хліб тяжкою працею над перекладами. Перший вибір його членом 
академії, в 1871 р., не був затверджений правительством, і щоб вивести 
академію з конфлікту, покійник сам зрікся вибору. Не був затверджений 
і вибір його доктором honoris causa Казанським університетом. Тільки 
в 1897 р. затверджено новий вибір Пипіна членом Петербурзької академії.

Нам його ім’я лишиться дорогим не тільки з огляду на його наукові труди, 
що глибоко входили в сфери українознавства, а ще більше — його заслугами 
для самої української національної ідеї. Його огляд українського письмен-
ства в історії слов’янських літератур був, будь-що-будь, першою історією 
української літератури. Його історія української етнографії (що займає ІІІ 
том його курсу) була важним причинком до історії української свідомості. 
На сторінках “Вестника Европы”*, що був його катедрою протягом сорока 
літ, він не раз доводив законність і природність українського національного 
відродження та боронив його супроти атак ріжних російських шовіністів. 
Що він не розумів української національної ідеї так широко, як розумі-
ємо її тепер ми, сього, розуміється, йому ніхто не повинен брати за зле (з 
такого вужчого розуміння вийшла його голосна свого часу стаття “Особая 
история русской литературы”, з поводу “Історії літератури” пок[ійного] 
Огоновського, що розсварила з небіжчиком українофільські круги в Росії, 
а і з особистих зносин знаю, що небіжчику не конче подобалася нинішня 
широка програма, зачеркнена українством, — мовляв, не треба виїздити 
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передсмертний упадок сил і свідомість її близькості робить у чоловіці, навіть 
якнайліпше, здавалося б, забезпеченім від такого “малодушія” — визначнім 
ученім і лікарі. В сім засудженім на близьку смерть ученім випливає, ще в 
неясних і несвідомих формах, та туга по “Богу живого чоловіка”* — іде-
альному, вічному змісту людського життя, що потім служить провідною 
ниткою в творчості Чехова, що також тужить по нім, хоч і не вміє його 
вказати — аж до смерті.

Ся меланхолійна резиґнація все глибше переходить потім у творчості 
Чехова й робить його ще чутливішим до людських страждань, болів — 
і до аномалій життя. Люди, розбиті фізично й морально, люди, що не зна-
ходять собі місця в житті, люди, яких переїхало тверде колесо життя, всякі 
придавлені його грубою силою — тими сильними і здоровими, що уживають 
собі життя, забиваючи в пута безвольних і слабших, — контрасти сеї грубої, 
тривіальної сили й страждань тих обділених життям, силами і здоров’ям, 
контрасти безмисного спокою краси мертвої природи й боязких і тужних, 
безвихідних поривань людської душі — звертають його особливу увагу. 
Се вже дістало назву “чеховського тону”, “чеховської манери”. Одним 
вона подобається, інші обрушуються на неї за сей брак життєвої енергії, 
за пасивність і брак ідеалів. De gustibus non est disputandum [про смаки 
не сперечаються]. Але й найгарячіші прихильники горожанських ідей у літе-
ратурі не повинні переочувати глибокого й гуманного в ліпшім значінні слова 
вражіння, яке робили й робитимуть твори Чехова. В однім своїм оповіданні 
(“Мороз”) він описує, як трьох старих людей на найвищих становищах 
міста — архієрей, губернатор і президент міста (голова) згадують, щó вони 
на віку колись терпіли — “думали про те, що в чоловіці вище роду, вище 
гідності, багатства й знання, що останнього жебрака наближає до Бога — 
про неміч чоловіка, його болі й страждання”. Чехов власне умів порушувати 
в чоловіку те, що при ріжницях обставин, складу, всього змісту життя в’яже 
його з людьми, умів відізватися до сього людського чуття в чоловіку. При 
безграничнім майже просторі обсервацій він умів знайти ту струну, яка 
відзивалася в читачу, хоч би як віддаленім від ситуації, описуваної автором.

Він був поетом людського чуття, сумного, меланхолійного чуття, і тому 
так багато мав щирих приклонників і приятелів серед людей, котрі також 
мали нагоду відчути на своїй шкірі й костях тверді колеса життя, пережили 
тріумфи грубої егоїстичної сили і не прилучилися до неї. В його тихій рези-
ґнації лежав глибокий і вічний протест против сеї грубої сили і неустанний 
поклик до “Бога живого чоловіка”.

Смерть перервала, як я вже сказав, творчість Чехова серед її розцвіту: 
якраз останніми роками появилися найглибші й найсильніші його твори. Він 
далеко не сказав іще свого останнього слова — і тим гірший жаль викликає 
вістка про його смерть.

АНТІН ЧЕХОВ.  
† 2 (І5)/VІІ 1904

Телеграф обніс вістку по всьому цивілізованому світу про смерть Чехова, 
і багато-багато людей мусили почути при сім щирий біль, як по утраті 
сердечного приятеля, що ділився з ними сумними або меланхолійними спо-
стереженнями над сим повним сумних конфліктів і гірких абсурдів світом. 
Його довголітня недуга*, його довга й тяжка боротьба зі смертю була звісна 
його прихильникам, хоч як узагалі мало звісно було з його приватного, 
особистого життя. Але ся довголітня боротьба давала надію, що дорогому 
письменнику ще удасться довго ся боротьба, тим більше, що бачили його 
в розцвіті творчості, серед роботи — і не думалося, що саме по виставах 
його останньої п’єси (“Вишневі сади”)*, виставленої сеї зими, під його 
особистим наглядом, смерть перерве нагло його творчу роботу.

Як довідуємося зі звісток, опублікованих у сих днях, вже в 1890 р., 
під час подорожі з Сахаліна через Сибір1 у Чехова показалися вибухи 
крові. Заразом давала себе відчувати хороба серця, і вже в 1895–1896 рр. 
він жив під ненастанним страхом наглої смерті. Щоб не піддатися, треба 
було вести життя як можна гігієнічне, в теплім підсонню, в вигоді; а на се 
не було гроша, нелегко було його заробити, і не було практичних зді-
бностей у покійника, аби добутим грошем добре зарядити. В 1899 р. він 
продав авторські права на всі свої твори, вже написані, чи які б напи-
сав в будучності, петербурзькому книгареві Марксу за 75 тис. рублів, 
що мали бути йому виплачені протягом трьох літ; покійник поясняв сей 
учинок тим, що чуючи близьку смерть, хотів бодай останні роки про-
жити по-людськи. Але тими грошима господарити він не вмів, і перед 
смертю був знову не в світлих матеріальних обставинах, так що й потрібної 
вигоди не міг мати.

Хоробливість, вічна близькість смерті положили глибоке п’ятно на твор-
чість покійника — з неї віє ся меланхолія скоротечності життя, його красоти 
й змісту, і неминучість їх кінця. Тільки в перших серіях оповідань чути сміх 
і безжурний жарт* молодого, не зачіпленого сею свідомістю чоловіка — 
пізніше нема його зовсім. Се толкували впливом на Чехова серйозної кри-
тики, що привела його до поглиблення творчості, або навіть — невдачею 
його гумористичних оповідань (хоч про невдачу ледве чи можна говорити). 
Але хтозна, чи не головну ролю відіграли чисто психофізичні причини — 
слабість і сей подув смерті. Перша більша повість Чехова — “Нудна 
історія” присвячена дуже тонкій, майстерній аналізі того перевороту, який 

1 Про біографічні дати життя Чехова — взагалі досі дуже небагаті — відсилаємо 
до вступної статті при збірці його оповідань “Змора”, виданій сього року Видавничою 
спілкою*.
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передсмертний упадок сил і свідомість її близькості робить у чоловіці, навіть 
якнайліпше, здавалося б, забезпеченім від такого “малодушія” — визначнім 
ученім і лікарі. В сім засудженім на близьку смерть ученім випливає, ще в 
неясних і несвідомих формах, та туга по “Богу живого чоловіка”* — іде-
альному, вічному змісту людського життя, що потім служить провідною 
ниткою в творчості Чехова, що також тужить по нім, хоч і не вміє його 
вказати — аж до смерті.

Ся меланхолійна резиґнація все глибше переходить потім у творчості 
Чехова й робить його ще чутливішим до людських страждань, болів — 
і до аномалій життя. Люди, розбиті фізично й морально, люди, що не зна-
ходять собі місця в житті, люди, яких переїхало тверде колесо життя, всякі 
придавлені його грубою силою — тими сильними і здоровими, що уживають 
собі життя, забиваючи в пута безвольних і слабших, — контрасти сеї грубої, 
тривіальної сили й страждань тих обділених життям, силами і здоров’ям, 
контрасти безмисного спокою краси мертвої природи й боязких і тужних, 
безвихідних поривань людської душі — звертають його особливу увагу. 
Се вже дістало назву “чеховського тону”, “чеховської манери”. Одним 
вона подобається, інші обрушуються на неї за сей брак життєвої енергії, 
за пасивність і брак ідеалів. De gustibus non est disputandum [про смаки 
не сперечаються]. Але й найгарячіші прихильники горожанських ідей у літе-
ратурі не повинні переочувати глибокого й гуманного в ліпшім значінні слова 
вражіння, яке робили й робитимуть твори Чехова. В однім своїм оповіданні 
(“Мороз”) він описує, як трьох старих людей на найвищих становищах 
міста — архієрей, губернатор і президент міста (голова) згадують, щó вони 
на віку колись терпіли — “думали про те, що в чоловіці вище роду, вище 
гідності, багатства й знання, що останнього жебрака наближає до Бога — 
про неміч чоловіка, його болі й страждання”. Чехов власне умів порушувати 
в чоловіку те, що при ріжницях обставин, складу, всього змісту життя в’яже 
його з людьми, умів відізватися до сього людського чуття в чоловіку. При 
безграничнім майже просторі обсервацій він умів знайти ту струну, яка 
відзивалася в читачу, хоч би як віддаленім від ситуації, описуваної автором.

Він був поетом людського чуття, сумного, меланхолійного чуття, і тому 
так багато мав щирих приклонників і приятелів серед людей, котрі також 
мали нагоду відчути на своїй шкірі й костях тверді колеса життя, пережили 
тріумфи грубої егоїстичної сили і не прилучилися до неї. В його тихій рези-
ґнації лежав глибокий і вічний протест против сеї грубої сили і неустанний 
поклик до “Бога живого чоловіка”.

Смерть перервала, як я вже сказав, творчість Чехова серед її розцвіту: 
якраз останніми роками появилися найглибші й найсильніші його твори. Він 
далеко не сказав іще свого останнього слова — і тим гірший жаль викликає 
вістка про його смерть.

АНТІН ЧЕХОВ.  
† 2 (І5)/VІІ 1904

Телеграф обніс вістку по всьому цивілізованому світу про смерть Чехова, 
і багато-багато людей мусили почути при сім щирий біль, як по утраті 
сердечного приятеля, що ділився з ними сумними або меланхолійними спо-
стереженнями над сим повним сумних конфліктів і гірких абсурдів світом. 
Його довголітня недуга*, його довга й тяжка боротьба зі смертю була звісна 
його прихильникам, хоч як узагалі мало звісно було з його приватного, 
особистого життя. Але ся довголітня боротьба давала надію, що дорогому 
письменнику ще удасться довго ся боротьба, тим більше, що бачили його 
в розцвіті творчості, серед роботи — і не думалося, що саме по виставах 
його останньої п’єси (“Вишневі сади”)*, виставленої сеї зими, під його 
особистим наглядом, смерть перерве нагло його творчу роботу.

Як довідуємося зі звісток, опублікованих у сих днях, вже в 1890 р., 
під час подорожі з Сахаліна через Сибір1 у Чехова показалися вибухи 
крові. Заразом давала себе відчувати хороба серця, і вже в 1895–1896 рр. 
він жив під ненастанним страхом наглої смерті. Щоб не піддатися, треба 
було вести життя як можна гігієнічне, в теплім підсонню, в вигоді; а на се 
не було гроша, нелегко було його заробити, і не було практичних зді-
бностей у покійника, аби добутим грошем добре зарядити. В 1899 р. він 
продав авторські права на всі свої твори, вже написані, чи які б напи-
сав в будучності, петербурзькому книгареві Марксу за 75 тис. рублів, 
що мали бути йому виплачені протягом трьох літ; покійник поясняв сей 
учинок тим, що чуючи близьку смерть, хотів бодай останні роки про-
жити по-людськи. Але тими грошима господарити він не вмів, і перед 
смертю був знову не в світлих матеріальних обставинах, так що й потрібної 
вигоди не міг мати.

Хоробливість, вічна близькість смерті положили глибоке п’ятно на твор-
чість покійника — з неї віє ся меланхолія скоротечності життя, його красоти 
й змісту, і неминучість їх кінця. Тільки в перших серіях оповідань чути сміх 
і безжурний жарт* молодого, не зачіпленого сею свідомістю чоловіка — 
пізніше нема його зовсім. Се толкували впливом на Чехова серйозної кри-
тики, що привела його до поглиблення творчості, або навіть — невдачею 
його гумористичних оповідань (хоч про невдачу ледве чи можна говорити). 
Але хтозна, чи не головну ролю відіграли чисто психофізичні причини — 
слабість і сей подув смерті. Перша більша повість Чехова — “Нудна 
історія” присвячена дуже тонкій, майстерній аналізі того перевороту, який 

1 Про біографічні дати життя Чехова — взагалі досі дуже небагаті — відсилаємо 
до вступної статті при збірці його оповідань “Змора”, виданій сього року Видавничою 
спілкою*.
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напушистість, з одного боку, старосвітське українофільське блазенство, 
з другого боку. З сих причин його останні українські повісті були досить 
неприхильно прийняті в українських кругах1. Його повість “Дві долї”, 
прислана для першого річника “Літ[ературно]-наук[ового] вістника”, для 
прикрашення сього видавництва, викликала таке невдоволення в публіці, 
що редакція мусила в другій половині всіляко її коротити й “чистити”, хоч, 
розуміється, було прикро вразити таким інцидентом старого автора. Поясню, 
до речі, ще одну подробицю, зв’язану з сею повістю: один з земляків, намо-
вивши Мордовця до написання сеї повісті* для “Літ[ературно]-наук[ового] 
вістника”, приобіцяв заплатити йому такий гонорар від себе, який він бере 
з російських видань за свої російські повісті, але Мордовець по сій неудачі 
повісті зрікся гонорару, і з нього був утворений літературний фонд ім.Мор-
довця, з доходів котрого видаються підмоги українським письменникам 
з першим правом для авторів історичних повістей.

Від смерті Костомарова, протягом двадцяти літ, Мордовець грав ролю 
репрезентанта українства в петербурзьких і взагалі російських кругах. Він 
виступав часами в сій ролі в публіцистиці, і постійно майже фігурував в ній 
при всякого рода оказіях. “Дід-Мордовець” став з сього боку загально-
звісною фігурою. Та при тім характері українства, який репрезентував 
Мордовець, не можна назвати сю репрезентацію щасливою, і в кождім 
разі до утворення пожаданих відносин і зрозуміння правдивого українства 
в чужих кругах вона небагато причинялася.

В своїй фонограмі, продиктованій рік тому, Мордовець висловив сумне 
переконання своє, що він дуже мало зробив для українства в порівнянні 
з тим, що міг би зробити, й свій заповіт молодшому поколінню, аби воно було 
для України продуктивнішим, ніж було старше, і передовсім — ніж сам він. 
В дійсності він, розуміється, був ще досить продуктивним, як на свої часи. 
Але обставини, в яких він стояв, як чоловік “свій” в ліберальних російських 
кругах, в російській літературі і публіцистиці, давали йому спромогу робити 
далеко більше. Се він відчував сам, і багато разів висловляв, почавши від 
80-х рр. і аж до смерті. Шкода таланту, шкода чоловіка!..

1 Пор. рецензію на його “Палія”* в “Літ[ературно]-наук[овім] вістнику”, 1902, VIII.

 ДАНИЛО МОРДОВЕЦЬ.  
Некрологічна замітка

10 (23) червня скінчив життя Нестор українського письменства Данило 
Лукич Мордовець (Мордовцев), на сімдесят п’ятім році життя, щойно 
по святкуванні п’ятдесятиліття його літературної діяльності*.

Роджений на східнім пограниччі України*, вирісши й виховавшися 
в глибокій Росії*, він визначався тим елементарним запалом до українства, 
який так часто збуджується у українців на чужині, — запалом, де носталь-
гія і романтична ідеалізація рідної природи й краю зістаються підставою, 
не доходячи до ніяких виразніших консеквенцій і свідомих виводів. Репре-
зентантом такого романтичного українофільства зістався й Мордовець; 
українське почуття в нім часом розгоралося маленьким світельцем, часом 
пригасало, але ніколи не служило йому провідною зорею життя і грало в нім 
підрядну ролю — аж до можливості висказів з його боку часами в чисто 
централістичнім дусі1...

Близький приятель Костомарова, він переймав його заняття й замилу-
вання. Був разом з ним статистиком, етнографом і журналістом в Саратові, 
істориком в Петербурзі. По виході з Петербурзького університету Косто-
марова на Мордовця навіть оглядалися як на можливого кандидата на його 
катедру. Але з сих планів нічого не вийшло, і Мордовець згодом покинув 
історичну працю та перейшов до історичної й побутової белетристики 
(російської переважно), що й зісталася його спеціальністю. Історичні праці 
його — “Самозванцы и понизовая вольница”, 1867, “Гайдамаччина”, 1870 
(нове видання 1884), “Политические движения русского народа”, 1871, 
мали успіх в ширших кругах, відповідаючи сучасним інтересам і напря-
мам суспільності, але в науці не могли зробити йому імені, — в тім числі 
й “Гайдамаччина”. В історичній белетристиці він також не раз звертався 
до українських тем (“Сагайдачный”, “Царь и Гетман” (Мазепа), “Гет-
ман-монах” (Юр[ій] Хмельницький), “Дві долі” (Ів[ан] Сірко), “Семен 
Палій”), але визначаючися часом інтересним змістом і легким стилем, 
вони не дають ніякого глибшого погляду на минувшість України, глибшого 
розуміння українського питання — так само, як і його живо й інтересно 
написані публіцистично-ліричні оповідання-фейлетони на українські теми* 
(“Скажи, місяченьку”, “Сон-не-сон”, “Із уст младенців”).

В сумі його перші українські оповідання (видані торік разом “Видавничою 
спілкою”*) зісталися найбільше цінним і тривким в його літературній спад-
щині, тимчасом як пізніші часто збиваються на манеру — сентиментальну 

1 Звісна стаття його: “Центры и окраины”, передрукована ним в збірнику “Исто-
рические пропилеи”, 1889.
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напушистість, з одного боку, старосвітське українофільське блазенство, 
з другого боку. З сих причин його останні українські повісті були досить 
неприхильно прийняті в українських кругах1. Його повість “Дві долї”, 
прислана для першого річника “Літ[ературно]-наук[ового] вістника”, для 
прикрашення сього видавництва, викликала таке невдоволення в публіці, 
що редакція мусила в другій половині всіляко її коротити й “чистити”, хоч, 
розуміється, було прикро вразити таким інцидентом старого автора. Поясню, 
до речі, ще одну подробицю, зв’язану з сею повістю: один з земляків, намо-
вивши Мордовця до написання сеї повісті* для “Літ[ературно]-наук[ового] 
вістника”, приобіцяв заплатити йому такий гонорар від себе, який він бере 
з російських видань за свої російські повісті, але Мордовець по сій неудачі 
повісті зрікся гонорару, і з нього був утворений літературний фонд ім.Мор-
довця, з доходів котрого видаються підмоги українським письменникам 
з першим правом для авторів історичних повістей.

Від смерті Костомарова, протягом двадцяти літ, Мордовець грав ролю 
репрезентанта українства в петербурзьких і взагалі російських кругах. Він 
виступав часами в сій ролі в публіцистиці, і постійно майже фігурував в ній 
при всякого рода оказіях. “Дід-Мордовець” став з сього боку загально-
звісною фігурою. Та при тім характері українства, який репрезентував 
Мордовець, не можна назвати сю репрезентацію щасливою, і в кождім 
разі до утворення пожаданих відносин і зрозуміння правдивого українства 
в чужих кругах вона небагато причинялася.

В своїй фонограмі, продиктованій рік тому, Мордовець висловив сумне 
переконання своє, що він дуже мало зробив для українства в порівнянні 
з тим, що міг би зробити, й свій заповіт молодшому поколінню, аби воно було 
для України продуктивнішим, ніж було старше, і передовсім — ніж сам він. 
В дійсності він, розуміється, був ще досить продуктивним, як на свої часи. 
Але обставини, в яких він стояв, як чоловік “свій” в ліберальних російських 
кругах, в російській літературі і публіцистиці, давали йому спромогу робити 
далеко більше. Се він відчував сам, і багато разів висловляв, почавши від 
80-х рр. і аж до смерті. Шкода таланту, шкода чоловіка!..

1 Пор. рецензію на його “Палія”* в “Літ[ературно]-наук[овім] вістнику”, 1902, VIII.

 ДАНИЛО МОРДОВЕЦЬ.  
Некрологічна замітка

10 (23) червня скінчив життя Нестор українського письменства Данило 
Лукич Мордовець (Мордовцев), на сімдесят п’ятім році життя, щойно 
по святкуванні п’ятдесятиліття його літературної діяльності*.

Роджений на східнім пограниччі України*, вирісши й виховавшися 
в глибокій Росії*, він визначався тим елементарним запалом до українства, 
який так часто збуджується у українців на чужині, — запалом, де носталь-
гія і романтична ідеалізація рідної природи й краю зістаються підставою, 
не доходячи до ніяких виразніших консеквенцій і свідомих виводів. Репре-
зентантом такого романтичного українофільства зістався й Мордовець; 
українське почуття в нім часом розгоралося маленьким світельцем, часом 
пригасало, але ніколи не служило йому провідною зорею життя і грало в нім 
підрядну ролю — аж до можливості висказів з його боку часами в чисто 
централістичнім дусі1...

Близький приятель Костомарова, він переймав його заняття й замилу-
вання. Був разом з ним статистиком, етнографом і журналістом в Саратові, 
істориком в Петербурзі. По виході з Петербурзького університету Косто-
марова на Мордовця навіть оглядалися як на можливого кандидата на його 
катедру. Але з сих планів нічого не вийшло, і Мордовець згодом покинув 
історичну працю та перейшов до історичної й побутової белетристики 
(російської переважно), що й зісталася його спеціальністю. Історичні праці 
його — “Самозванцы и понизовая вольница”, 1867, “Гайдамаччина”, 1870 
(нове видання 1884), “Политические движения русского народа”, 1871, 
мали успіх в ширших кругах, відповідаючи сучасним інтересам і напря-
мам суспільності, але в науці не могли зробити йому імені, — в тім числі 
й “Гайдамаччина”. В історичній белетристиці він також не раз звертався 
до українських тем (“Сагайдачный”, “Царь и Гетман” (Мазепа), “Гет-
ман-монах” (Юр[ій] Хмельницький), “Дві долі” (Ів[ан] Сірко), “Семен 
Палій”), але визначаючися часом інтересним змістом і легким стилем, 
вони не дають ніякого глибшого погляду на минувшість України, глибшого 
розуміння українського питання — так само, як і його живо й інтересно 
написані публіцистично-ліричні оповідання-фейлетони на українські теми* 
(“Скажи, місяченьку”, “Сон-не-сон”, “Із уст младенців”).

В сумі його перші українські оповідання (видані торік разом “Видавничою 
спілкою”*) зісталися найбільше цінним і тривким в його літературній спад-
щині, тимчасом як пізніші часто збиваються на манеру — сентиментальну 

1 Звісна стаття його: “Центры и окраины”, передрукована ним в збірнику “Исто-
рические пропилеи”, 1889.
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які на чисту іронію зводили його викохані теорії. Ті копійкові подачки, які 
він був змушений против своїх преконань роздавати бідоті, і ті обіцянки — 
“розвідатися і що буде можна — зробити”, які він мусив подавати в відповідь 
на звернені до нього благання помочі, були виразом безсильності сеї релігії 
індивідуального усовершення там, де кожда рисочка того образу, який він 
бачив навколо себе, звала до організованості, солідарності, соціальності.

Сі образки кінчилися його приспівкою останніх літ — проповіддю 
соціалізації землі. Але за старою приспівкою виступало вже предчуття 
перелому — ісходу.

Чи була се путь за новими ідеями, що неясно предбачалися вічно моло-
дому духові і гнали його з насиджених місць, утертих стежок до усвідомлення 
і розв’язання сих ще неясних нових гадок, що непокоїли його уяву? Чи була 
се дорога до невідомих берегів дальшої творчості, і немічна плоть перервала 
новий могутній лет духа? Чи була се утеча знесиленої істоти до самотнього 
тихого місця, щоб закінчити своє вижите життя, і той маленький залізнич-
ний домок*, загублений серед російських рівнин, був тим тихим закутком, 
де знемощіла живина шукає тихого розстання з життям?

Несподівана катастрофа, чи вже відчутий і бажаний кінець? Сього 
не пояснить нам, можливо, вже ніхто.

Промине чимало часу, поки утишиться той шум, який чинили, роздму-
хували і підтримували навколо покійного і, певно, ще довго будуть підтри-
мувати всякі творці і ловці сенсаційностей, спекулянти на все, що може 
роздражнити уяву знудженого обивателя. Образ покійного встане перед 
нами в своїй простоті й спокою, гідних всякої дійсної величі, тільки тоді, 
коли перестануть сі суєтні вжитки і надуживання авторитету і слави його 
на ріжні біжучі ґешефти, цілі й інтереси, і виступить те вічне і неминуще, 
що містилося і лишилося в творчості його духу.

Покійний при всій своїй релігіозності і перейнятті ідеєю живого і діяль-
ного Бога не приймав індивідуального безсмертя, — приймав переживання 
чоловіка у всім тім, що виходило з рам його чисто індивідуального життя 
і тим повніше переживання, чим сильніше підіймався чоловік над своєю 
індивідуальністю й переймався загальним і спільним, службою життю люд-
ства, життю всесвіту. В сім був другий полюс його проповіді пасивності 
й індивідуалізму, прегарне, вічно живуще зерно вічнолюдської релігії, котра 
ще чекала своєї кристалізації в дальшій творчості покійного.

Його остання мисль підіймалася над особистим стражданням, над 
індивідуальним кінцем, і як свідчать свідки його смерті, — вона зверталася 
до “страждань мільйонів”, — до страждань всього людства, для котрого 
страждання стало неминучим елементом індивідуального життя і усувається 

CМЕРТЬ ТОЛСТОГО

Відлетів великий дух! 
Не стало чоловіка, що панував над уявою і почуттями людей так сильно, 

так довго, проводжаючи покоління за поколіннями і будячи в них все нові 
й нові ідеї своїми образами, покликами і гнівними докорами.

Приносив так багато, що давав кождому щось. Ті, що не надавали вели-
кого значіння його філософії, клонили голову перед незрівнянним артистом, 
незглубимим знавцем життя і чоловіка. Ті, в котрих не знаходила відклику 
краса і сила його творчості, глибоко шанували його як натхненного учителя 
життя. Ті, котрих не задоволяв його крайній індивідуалізм, шанували його 
проповідь гуманності і любові чоловіка до чоловіка. Для мільйонів людей 
він передусім був могутнім апостолом протесту проти соціальної неправди, 
і знов мільйони його ближчих співгорожан відзивалися всею душею, коли 
силою авторитету, який давав йому пошанівок цілого культурного світу, він 
громив неправду і гніт, що давили життя його ближчої отчини. І в сій незмірній 
многогранності його духу, в невичерпанім багатстві його творчості лежала 
головна причина тої нечуваної популярності, котру здобув він, зробивши 
своїми приклонниками і адептами людей ріжних рас, культур, суспільних клас 
і поколінь. Людство піднесло його на такий високий п’єдестал, як се не міг 
мріяти ніхто з його сучасників, і він тримався на нім так тривко, панував 
над духовим життям людства так довго, що й самі звичайні фізичні вимоги 
тратили свою силу перед сею незвичайною силою духу. Вона побіждала 
час і просторонь і ставала чимсь ніби премирним. Сяєво вічності оповило 
її вже за життя, і здавалося неможливим, щоб звичайна доля людська могла 
мати над нею силу. І тому таке пригноблення обхопило сучасний світ, коли 
звичайний людський кінець завитав над сею вічною головою десь там, серед 
сірих рівнин його сповитої мороком країни. Одвічна трагедія людського 
життя одправилася ще раз перед жахливими очима людства, і наповнила 
його страхом і почуттям немочі.

Так, і він був тільки чоловік!

Тільки тепер, коли се сталося, перечитуючи його останній твір (“Три дні 
в селі”), відчуваєш, як тоді уже катастрофа нависла над головою Великого 
Старця. “Ісход” вже став перед ним! І не тільки в контрасті його родинної 
обстанови, серед якої він мусив жити, і того соціального окруження — 
безконечної темноти біди і безрадності, котра стояла навколо розкоші його 
сім’ї, — але також і в повній безрадності його теорій особистого доскона-
лення супроти того залізного перстеня соціальних і політичних обставин, 
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які на чисту іронію зводили його викохані теорії. Ті копійкові подачки, які 
він був змушений против своїх преконань роздавати бідоті, і ті обіцянки — 
“розвідатися і що буде можна — зробити”, які він мусив подавати в відповідь 
на звернені до нього благання помочі, були виразом безсильності сеї релігії 
індивідуального усовершення там, де кожда рисочка того образу, який він 
бачив навколо себе, звала до організованості, солідарності, соціальності.

Сі образки кінчилися його приспівкою останніх літ — проповіддю 
соціалізації землі. Але за старою приспівкою виступало вже предчуття 
перелому — ісходу.

Чи була се путь за новими ідеями, що неясно предбачалися вічно моло-
дому духові і гнали його з насиджених місць, утертих стежок до усвідомлення 
і розв’язання сих ще неясних нових гадок, що непокоїли його уяву? Чи була 
се дорога до невідомих берегів дальшої творчості, і немічна плоть перервала 
новий могутній лет духа? Чи була се утеча знесиленої істоти до самотнього 
тихого місця, щоб закінчити своє вижите життя, і той маленький залізнич-
ний домок*, загублений серед російських рівнин, був тим тихим закутком, 
де знемощіла живина шукає тихого розстання з життям?

Несподівана катастрофа, чи вже відчутий і бажаний кінець? Сього 
не пояснить нам, можливо, вже ніхто.

Промине чимало часу, поки утишиться той шум, який чинили, роздму-
хували і підтримували навколо покійного і, певно, ще довго будуть підтри-
мувати всякі творці і ловці сенсаційностей, спекулянти на все, що може 
роздражнити уяву знудженого обивателя. Образ покійного встане перед 
нами в своїй простоті й спокою, гідних всякої дійсної величі, тільки тоді, 
коли перестануть сі суєтні вжитки і надуживання авторитету і слави його 
на ріжні біжучі ґешефти, цілі й інтереси, і виступить те вічне і неминуще, 
що містилося і лишилося в творчості його духу.

Покійний при всій своїй релігіозності і перейнятті ідеєю живого і діяль-
ного Бога не приймав індивідуального безсмертя, — приймав переживання 
чоловіка у всім тім, що виходило з рам його чисто індивідуального життя 
і тим повніше переживання, чим сильніше підіймався чоловік над своєю 
індивідуальністю й переймався загальним і спільним, службою життю люд-
ства, життю всесвіту. В сім був другий полюс його проповіді пасивності 
й індивідуалізму, прегарне, вічно живуще зерно вічнолюдської релігії, котра 
ще чекала своєї кристалізації в дальшій творчості покійного.

Його остання мисль підіймалася над особистим стражданням, над 
індивідуальним кінцем, і як свідчать свідки його смерті, — вона зверталася 
до “страждань мільйонів”, — до страждань всього людства, для котрого 
страждання стало неминучим елементом індивідуального життя і усувається 

CМЕРТЬ ТОЛСТОГО

Відлетів великий дух! 
Не стало чоловіка, що панував над уявою і почуттями людей так сильно, 

так довго, проводжаючи покоління за поколіннями і будячи в них все нові 
й нові ідеї своїми образами, покликами і гнівними докорами.

Приносив так багато, що давав кождому щось. Ті, що не надавали вели-
кого значіння його філософії, клонили голову перед незрівнянним артистом, 
незглубимим знавцем життя і чоловіка. Ті, в котрих не знаходила відклику 
краса і сила його творчості, глибоко шанували його як натхненного учителя 
життя. Ті, котрих не задоволяв його крайній індивідуалізм, шанували його 
проповідь гуманності і любові чоловіка до чоловіка. Для мільйонів людей 
він передусім був могутнім апостолом протесту проти соціальної неправди, 
і знов мільйони його ближчих співгорожан відзивалися всею душею, коли 
силою авторитету, який давав йому пошанівок цілого культурного світу, він 
громив неправду і гніт, що давили життя його ближчої отчини. І в сій незмірній 
многогранності його духу, в невичерпанім багатстві його творчості лежала 
головна причина тої нечуваної популярності, котру здобув він, зробивши 
своїми приклонниками і адептами людей ріжних рас, культур, суспільних клас 
і поколінь. Людство піднесло його на такий високий п’єдестал, як се не міг 
мріяти ніхто з його сучасників, і він тримався на нім так тривко, панував 
над духовим життям людства так довго, що й самі звичайні фізичні вимоги 
тратили свою силу перед сею незвичайною силою духу. Вона побіждала 
час і просторонь і ставала чимсь ніби премирним. Сяєво вічності оповило 
її вже за життя, і здавалося неможливим, щоб звичайна доля людська могла 
мати над нею силу. І тому таке пригноблення обхопило сучасний світ, коли 
звичайний людський кінець завитав над сею вічною головою десь там, серед 
сірих рівнин його сповитої мороком країни. Одвічна трагедія людського 
життя одправилася ще раз перед жахливими очима людства, і наповнила 
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Так, і він був тільки чоловік!

Тільки тепер, коли се сталося, перечитуючи його останній твір (“Три дні 
в селі”), відчуваєш, як тоді уже катастрофа нависла над головою Великого 
Старця. “Ісход” вже став перед ним! І не тільки в контрасті його родинної 
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сім’ї, — але також і в повній безрадності його теорій особистого доскона-
лення супроти того залізного перстеня соціальних і політичних обставин, 
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СУМНИЙ ВЕЛИКДЕНЬ

Великдень — свято радісне* — навіть обов’язково. Навіть в церкві 
читають поучення Златоустого, наказуючи радіти і тішитися великим днем 
у всяких обставинах і при всяких умовах. І, одначе, все-таки трудно тішитися, 
коли в домі лежить на столі близький і рідний мерлець. А такого мерця під 
нинішній Великдень має наша широка Україна в особі всім рідного і дорогого 
Михайла Михайловича Коцюбинського; веселий великодній передзвін зву-
чатиме різким контрастом з сумними настроями українського громадянства. 
Урвалося віщеє слово, спинилось гарячеє серце. Відлетів геній краси...

А ще з особливим жалем і болем відчувається ся тяжка утрата в кругу 
ближчих співробітників нашого журналу, серед котрих так довго і незмінно 
красувалося ім’я небіжчика. Він був одним з найближче і найтісніше зв’я-
заних з сим журналом товаришів-другів: працювавши в перших роках своєї 
творчості в “Зорі” і “Житю і слові”, містив він свої писання в “Літера-
турно-науковім вістнику”, коли його засновано на місце тих часописей, і в 
особливо тісну духову зв’язь з ним увійшов в останні роки, коли “Літера-
турно-науковий вістник” перейшов до Києва* і тут оснувався — тому мені 
як колишньому основателеві сього журналу* і його редакторові в київський 
період* і припадає тепер сумна честь кинути першу грудку землі на труну 
небіжчика-товариша з почуттям глибокого жалю — і глибокої вдячності 
за наш журнал.

Так, се на сих сторінках появилися такі перли нашої белетристики, 
як “На камені”, “Невідомий”, “Fata morgana”, “Intermezzo”, “Що записано 
в книгу життя”, “Тіні забутих предків” і багато іншого. Але сими незмірно 
цінними вкладами не обмежалася зв’язь покійного з нашим журналом. Він 
дивився на себе як на члена нашої редакційної сім’ї, близько брав до серця 
потреби журналу, і я не пригадую собі випадку, щоб він ставив якісь вимоги, 
які б розходилися з інтересами журнальної техніки. Коли йому траплялося 
з яких-небудь причин віддати якусь значнішу річ до іншої часописі, він вважав 
потрібним ніби звинятися за таке відступлення від усвяченого літами свого 
звичаю виступати в “Л[ітературно]-н[ауковім] вістнику”. Звичайно з кінцем 
року зголошував він по кілька речей — особливо в останні роки, коли мав 
легші умови для своєї творчості*, і се робило йому очевидну приємність — 
пописатися невпинним рухом своєї творчості. І коли настав час укладати 
програму останнього новорічного числа, на р. 1913, він і в своїй шпитальній 
келії* дістав з своїх паперів недокінчене оповідання (“На острові”), просячи 
умістити викінчену ним першу половину, як заокруглену цілість, в першій 
книжці, й обіцяв незадовго дописати докінчення. Було се в половині грудня 
с[тарого] ст[илю], коли покійник почув був себе трохи краще і снував надії 

тільки можливо повним і інтенсивним розпусканням своєї індивідуальності 
в загальнім і спільнім.

Які б не були дійсні причини ісходу, обставини його останніх днів 
наблизили образ покійного до загальнолюдського почуття. 

З висот світової слави, на котрі поставило його людство, з диму фіміаму, 
з п’єдесталу вселюдського кумира він зійшов, щоб в слабості і немочі своїй 
дати відчути, що в своїй величі і славі він був теж тільки чоловік.

Близький і рідний всьому, що чує себе чоловіком.
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прикмета його творчості виступає настільки виразно, що може бути вказана 
без вагання і в сій хвилі: се сильно виражений естетизм, з дуже інтенсивною 
етнічною закраскою.

Коріння письменської роботи покійного сидить в старих народницьких 
течіях українського письменства 1860–1870-х рр., від них він виходить і з 
ними не розриває до кінця, заховуючи сей загальний гуманний, народниць-
кий напрям в усій своїй творчості, яка завдяки тому набирає незвичайно 
високої виховуючої вартості. Але сі суспільні, гуманні вартості перепускає 
він незмінно через естетичну призму — в глибокій згоді із вдачею нашого 
народу, у котрого поняття етичної й естетичної краси так тісно і нероздільно 
зливаються в однім понятті “гарного”, що означає однаково і прикмети 
естетичні, і вартості етичні. Естетичний момент доходить у покійного такої 
сили і значіння, як ні у кого досі з українських письменників: те, що у попе-
редніх письменників бувало тільки рамкою, аксесорією — гарний краєвид, 
гарне лице, мальовничі подробиці побуту, у покійного вперше виступило 
на перший план, стало метою в собі, центром його творчості, його образів.

Життя, взагалі не надто ласкаве до покійного, на сім пункті було досить 
щедре: воно ставило його в ріжні умови і обставини, де він міг задоволяти 
свою жадобу гарного, мальовничого, естетичного, і він з захватом використо-
вував сю естетичну скарбницю життя, вишукуючи гарні риси, мальовничі 
положення з ріжних сфер людського життя і природи.

Але як людські вартості він перепускає крізь призму естетики, так і вар-
тості естетичні одухотворює своїм гуманним етизмом; любування в самих 
бездушно гарних формах таке ж чуже йому, як трактування людського життя 
як збірки етнографічних курйозів або життєвих анекдотів. Він наповняє 
сю естетичну, мальовничу форму драмою людського життя, трагедією віч-
но-людських поривань, патосом людського страждання. Серед барвистого 
образу природи чи екзотичного життя він кладе, часом кількома штрихами 
тільки, контури сеї людської трагедії і в них знаходить свій центр — вузол 
настрою, весь сей барвистий образ.

Але ся людська трагедія для нього не просто деталь, цінна як спосіб 
оживлення, надання настрою його естетичним вартостям, — вона не пере-
стає ніколи бути властивим центром всеї творчості.

Великий естет не гребує положеннями і умовами зовсім не естетичними, 
щоб видобути естетичні вартості з людської душі, з її конфліктів з об’єк-
тивними обставинами життя. Ту ж манеру ювеліра-мініатюриста, стиль 
великих артистів-різчиків італійського відродження він переносить в сферу 
темного, убогого селянського життя, людських злиднів, політичних злочинств 
і вибухів людського звірства, і в своїх майстерно вирізьблених, артистично 
витончених образках, в високоестетичних формах він дає відчути читачеві 

на одужання, виїзд, нову творчість. Не чув і він, і ми, що смерть уже стоїть 
над ним, вже наложила свою руку на його немічне тіло.

Здоров’я покійного розбите було вже від давнього часу і викликало 
сильну тривогу, але його духові сили, його творчі здібності захоплені були 
сею фізичною агонією серед повного розцвіту. Навіть сі довгі місяці лежання 
в клініці, що томили його примусовим безділлям, повні були внутрішньої 
творчої роботи, яка чекала тільки першого фізичного поліпшення, щоб пере-
творити в ряд художніх образів і закріпити на папері ті думки і вражіння, 
що тиснулися йому до голови. В сій нудній і прикрій шпитальній обстановці, 
пролежуючи безсонні ночі і ловлячи рознервованим, настороженим слухом 
ті урвані, приглушені згуки, що доносилися до його палати, сам стоячи — 
хоч і не вповні свідомо для себе — на порозі життя і смерті, він почував, 
як у його уяві складаються ріжні риси і образи психології людського уми-
рання, і під час моїх відвідин не раз ділився ріжними поміченнями, які 
особливо звертали його увагу на себе. Образ людини, що серед сонного 
шпиталю в тиші ночі бореться з своєю агонією, не маючи коло себе ніякої 
спочутливої душі, нікого взагалі, крім смертельно втомленої, роздражненої 
доглядачки, і допитується у неї що хвиля про годину — інстинктивно ста-
раючися протягнути своє життя до перших проблисків пізнього зимового 
дня — робив в його передачі сильне вражіння. І відчувалося, що в сім 
ледве живім уже організмі, в котрім життя затримувалося тільки гарячою 
жадобою діяльності, творчості, праці, — живе ще вся повнота творчої сили, 
вся могутність артистичної потенції, яку смерть безжалісно переривала в 
повнім розвої сили...

Справді, творчість останніх двох років у покійного підіймалася до таких 
імпозантних верхів, що не лишала місця для гадок про якесь вичерпання, 
і в сім також особлива жалість і гострота сеї утрати, що великий артист 
одійшов від нас, далеко не завершивши всього того, що міг він сотворити 
і лишити по собі свому громадянству.

Не вважаючи на такий передчасний кінець в досить молодім віку, 
за покійним зісталася все-таки досить довга, звиш двадцятилітня літературна 
робота*, яка саме в останнім десятилітті дійшла своєї висоти і внесла значну 
вкладку в скарбницю не тільки літератури, а взагалі культурної української 
еволюції. В момент самої творчості се значіння звичайно не оцінюється 
відповідно, і тільки з певної перспективи, з віддалі часу стане ясним, яку 
блискучу сторінку в історії нашого артистичного життя (в широкім значінні 
слова) і культурного поступу записав покійний. Але основна нота, головна 
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речення — часом досить тяжкого, але він на сім пункті не був чоловіком 
компромісів і зносив терпеливо всі ті прикрі сторони, якими лягала на нього 
його роля українського письменника. Письменництво для нього було не про-
сто задоволенням індивідуальних потреб, або питанням особистої амбіції 
чи слави, а національною місією. Він служив ним національним інтересам 
свого народу — не тільки сим зрештою: служив як редактор земських 
видань*, котрому приходилося мати діло з тисячами земських кореспон-
дентів-селян, як голова одної з “Просвіт”*, як інформатор в українських 
справах* і гарячий пропагандист української ідеї в усяких обставинах, в яких 
ставило його життя; але, розуміється, його літературне, белетристичне діло 
було головною формою сього служення, перед якою блідніли всі інші форми 
його національної роботи.

Приклонник культурних вартостей, перейнятий глибоким пієтизмом 
до дійсно культурного змісту людського життя, він свідомо служив своїм 
літературним ділом інтересам культурного подвигнення, культурного зросту 
України і українського народу, і в сім напрямі його діло мало великий вплив 
і вагу. Він був дійсно одним з визначних будівничих нової України і з сього 
погляду являється справжньою історичною постаттю, котрій належиться 
признання і оцінка в історії нашого національного життя.

Великдень 1913 р.

всю глибину людського страждання і весь жах сучасних аномалій життя.
Глибина проникання в темні сховки людського життя, в скриті ходи 

людської мислі у покійного була незвичайна. Ті несвідомі глибини людського 
існування, на котрих непомітно для самого чоловіка опираються свідоміші 
акти і прояви того життя взагалі, притягали особливу увагу покійного, і в 
їх аналізі він показував себе незвичайно сильним психологом.

З другого боку, мені як історикові хочеться одмітити ту високу вартість, 
яку мають твори покійного як історичні документи українського життя. При 
тій серйозності, з якою покійний письменник ставився до свого писатель-
ства і своїх тем, обробляючи їх на підставі матеріалу старанно зібраного, 
переважно ним самим особисто, на власні очі простудійованого, — вони 
мають нерідко просто-таки науковий інтерес, а те глибоке проникання 
письменника в психологію людської душі, про яке я тільки отсе говорив, 
надає його малюнкам спеціальну вартість і зміст, якого не знайдемо в чисто 
документальнім матеріалі: своєю артистичною інтуїцією, кількома рисами він 
дає часом стільки для зрозуміння подій, настроїв, їх змін, скільки не дадуть 
ніякі збірки актового, офіціального матеріалу, і хоч, розуміється, як всякий 
документ, і його помічення вимагатимуть від дослідника критичної перевірки, 
але для пізнання українського життя його часів вони дадуть дуже багато.

Що, наприклад, може зрівнятися з його “Fata morgan’ою”, коли йде 
мова про пізнання селянських настроїв, уповань, трагічних непорозумінь 
і розчарувань за останніх бурхливих часів*? Се такий же незрівнянний 
історичний документ, як його “Сміх”, “Невідомий”, “Persona grata”* для 
зрозуміння революційних настроїв міста, як “Тіні забутих предків”, “Що 
було записане в книгу життя”* для зрозуміння темних, далеких переживань 
в глибинах глухого, непорушеного життя села.

І ще одна сторона в житті і діяльності покійного, котрої я не можу 
поминути тут, не згадавши бодай кількома словами. Сей естет, улюбленець 
і гарячий приклонник всього тонкого, гарного, немов призначений прикме-
тами своєї вдачі на те, щоб шукати і брати від життя саме гарне, красиве 
і ступати по верхам, не заглубляючися в прикрі і сумні його глибини, — 
він, одначе, менше всього був епікурейцем-гедоністом, який би цінив над 
усе приємні сторони життя. Перейнятий етичним світоглядом, він і в своїм 
житті зіставався рицарем обов’язку, і ні в чім, може, не дав такого сильного 
виразу сій своїй моральній індивідуальності, як у своїх відносинах до свого 
краю і народу. Так, се був патріот в кращім значінні сього слова, для котрого 
національний інтерес, потреби національного українського розвою і зросту 
культурного були провідною ниткою його діяльності, справжнім центром 
його життя. Се вимагало певних жертв з його сторони, певного самовід-
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Тихо й непомітно, — як жив останніми часами, — самітний серед 
бурхливих подій наших днів, одійшов в кращий світ той, хто все життя 
своє, всю душу віддав Україні в творах своїх. На 86-тім році життя помер 
у Києві, в благодійному притулку для старих, всіма забутий, далекий від 
сучасного життя, Іван Семенович Нечуй-Левицький.

Нечуй-Левицький вмер...
Не куля чи гармата, не страхіття останніх часів припинили його життя. 

Не нагло й несподівано підкралася до нього смерть й перерізала ті тонкі вже 
нитки, які прив’язували його до життя. Ні! І Покійному, і тим, хто близько 
до нього стояв, ясно було, що сей неминучий кінець вже насувається, що вже 
кволе немічне тіло не витримає довго...

Покійний навіть за пару тижнів до смерті, ледве пересуваючи ноги 
по хаті, докладно й зацікавлено обмірковував в присутності приятелів, який 
надгробок краще поставити над його могилою...

І помер він від недуги, яка зветься старістю, помер — як свічка, дого-
рівши, вгасає, — помер, пройшовши довгу життєву путь — 85 років.

Ся смерть не може вразити громадянство так гостро й болюче, як нагла 
й люта смерть юнаків, розстріляних в боротьбі за свободу, як втрата молодого, 
повного здібностей, енергії та огню життя, яке багато обіцяло громадян-
ству і яке раптом припинене... Не може так тяжко ранити серце громадян, 
як втрата хоч і немолодих вже товаришів — палких і талановитих працівників, 
яких передчасна недуга — наслідок лихих обставин життя — в розцвіті 
духовних сил веде до могили.

Ся смерть, смерть на схилку днів нашого великого письменника — така 
природна: колись же осипається останнє листя з дерева, вкритого інеєм, 
і дерево цілком мертве стає.

Та проте, сум і тихий жаль сповивають душу на звістку про сю смерть... 
Туга підкрадається до серця, стискає його і воно болить.

Не стало на світі людини з душею живою, з ясним чистим серцем, 
людини з такими духовними скарбами, що ними щиро обдарувала весь 
нарід свій... Не стало на світі того, хто був учителем і вихователем кількох 
поколінь, того, чиї твори, поетичні й правдиві, з відтінком сатири та гумору, 
будили в юних душах любов до свого краю, до його краси, до свого народу... 
того, хто майстерно, влучно, барвисто малював поруч з безпросвітним, 
стихійним, робочим життям темного селянства суєту й порожнечу життя 
дідичів, священиків, дрібної шляхти в селі та в місті, невтомно закликаючи 
всіх, в кого душа жива, до праці й творчості на користь народу. 

Крім туги та болю сердечного, ще спомини навіває ся смерть. Спомини 
про те, як ще в ранній юності читалися й перечитувалися “Микола Джеря”, 

ПАМ’ЯТІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ. 
Вступне слово, сказане на засіданні Українського наукового 

товариства, присвяченім пам’яті Лесі Українки

На протязі одного року такі безмірно тяжкі утрати — після творця 
нашої музики* зійшов з сього світу величний майстер нашої белетристики*, 
а за ним — поет, що виніс нашу поезію на висоти вселюдських символів*, 
вічних проблем світового життя. Кожда з сих утрат була незмірно болюча 
по-своєму, нічим не нагороджена, бо перетинала життя ще не пережите, 
творчість іще не скінчену. Але ті великі творці українського мистецтва 
принаймні встигли виявити свій творчий зміст. Тут же творчість перервана, 
коли вона, очевидно, тільки підіймалася до верхів своїх. Свою поетичну 
творчість Покійниця почала рано*, і вже перші 10–15 літ поставили її в 
перші ряди сучасної поезії. Одначе тільки в останнє п’ятиліття починається 
сей величезний, нестримний поступ її, якийсь титанічний хід по велетенських 
уступах, не рушених ніякою людською ногою, де кождий крок, кождий 
твір означав нову стадію, відкривав перед очима громадянства нашого все 
нові перспективи мислі, все нові обрії образів. Глибоко національна в своїй 
основі, всім змістом своїм зв’язана нерозривно з життям свого народу, 
з переживаннями нашої людини в теперішню переломну добу, ся творчість 
переводила їх на ґрунт вічних вселюдських змагань, уясняла в їх світлі 
й зв’язувала з одвічними переживаннями людськості. Наше громадянство 
не встигало йти за сим захоплюючим, бурним потоком натхнення, сею бли-
скучою панорамою образів, що розверталася перед ним; сей високий рівень 
ідей, на який вела творчість Покійної, був незвичайний для його ширших 
кругів. В інших обставинах, ніж ми живемо, її твори переходили б в вибрані 
круги світової інтелігенції, знаходили б тут тонких цінителів і адептів. Маємо 
таке вражіння, що ще кілька кроків далі — і Покійниця сказала б світовій 
літературі нове слово, котре зісталося б у ній вічним. Смерть перервала 
сю путь у вселюдські простори. Але для нашого письменства і те, що вона 
встигла дати, зістається вічним даром, новою стадією розвою, історичним 
моментом в нашім культурнім, національнім поступі. 

Вічна подяка, вічна пошана належить його творцеві.  
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Тихо й непомітно, — як жив останніми часами, — самітний серед 
бурхливих подій наших днів, одійшов в кращий світ той, хто все життя 
своє, всю душу віддав Україні в творах своїх. На 86-тім році життя помер 
у Києві, в благодійному притулку для старих, всіма забутий, далекий від 
сучасного життя, Іван Семенович Нечуй-Левицький.

Нечуй-Левицький вмер...
Не куля чи гармата, не страхіття останніх часів припинили його життя. 

Не нагло й несподівано підкралася до нього смерть й перерізала ті тонкі вже 
нитки, які прив’язували його до життя. Ні! І Покійному, і тим, хто близько 
до нього стояв, ясно було, що сей неминучий кінець вже насувається, що вже 
кволе немічне тіло не витримає довго...

Покійний навіть за пару тижнів до смерті, ледве пересуваючи ноги 
по хаті, докладно й зацікавлено обмірковував в присутності приятелів, який 
надгробок краще поставити над його могилою...

І помер він від недуги, яка зветься старістю, помер — як свічка, дого-
рівши, вгасає, — помер, пройшовши довгу життєву путь — 85 років.

Ся смерть не може вразити громадянство так гостро й болюче, як нагла 
й люта смерть юнаків, розстріляних в боротьбі за свободу, як втрата молодого, 
повного здібностей, енергії та огню життя, яке багато обіцяло громадян-
ству і яке раптом припинене... Не може так тяжко ранити серце громадян, 
як втрата хоч і немолодих вже товаришів — палких і талановитих працівників, 
яких передчасна недуга — наслідок лихих обставин життя — в розцвіті 
духовних сил веде до могили.

Ся смерть, смерть на схилку днів нашого великого письменника — така 
природна: колись же осипається останнє листя з дерева, вкритого інеєм, 
і дерево цілком мертве стає.

Та проте, сум і тихий жаль сповивають душу на звістку про сю смерть... 
Туга підкрадається до серця, стискає його і воно болить.

Не стало на світі людини з душею живою, з ясним чистим серцем, 
людини з такими духовними скарбами, що ними щиро обдарувала весь 
нарід свій... Не стало на світі того, хто був учителем і вихователем кількох 
поколінь, того, чиї твори, поетичні й правдиві, з відтінком сатири та гумору, 
будили в юних душах любов до свого краю, до його краси, до свого народу... 
того, хто майстерно, влучно, барвисто малював поруч з безпросвітним, 
стихійним, робочим життям темного селянства суєту й порожнечу життя 
дідичів, священиків, дрібної шляхти в селі та в місті, невтомно закликаючи 
всіх, в кого душа жива, до праці й творчості на користь народу. 

Крім туги та болю сердечного, ще спомини навіває ся смерть. Спомини 
про те, як ще в ранній юності читалися й перечитувалися “Микола Джеря”, 

ПАМ’ЯТІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ. 
Вступне слово, сказане на засіданні Українського наукового 

товариства, присвяченім пам’яті Лесі Українки

На протязі одного року такі безмірно тяжкі утрати — після творця 
нашої музики* зійшов з сього світу величний майстер нашої белетристики*, 
а за ним — поет, що виніс нашу поезію на висоти вселюдських символів*, 
вічних проблем світового життя. Кожда з сих утрат була незмірно болюча 
по-своєму, нічим не нагороджена, бо перетинала життя ще не пережите, 
творчість іще не скінчену. Але ті великі творці українського мистецтва 
принаймні встигли виявити свій творчий зміст. Тут же творчість перервана, 
коли вона, очевидно, тільки підіймалася до верхів своїх. Свою поетичну 
творчість Покійниця почала рано*, і вже перші 10–15 літ поставили її в 
перші ряди сучасної поезії. Одначе тільки в останнє п’ятиліття починається 
сей величезний, нестримний поступ її, якийсь титанічний хід по велетенських 
уступах, не рушених ніякою людською ногою, де кождий крок, кождий 
твір означав нову стадію, відкривав перед очима громадянства нашого все 
нові перспективи мислі, все нові обрії образів. Глибоко національна в своїй 
основі, всім змістом своїм зв’язана нерозривно з життям свого народу, 
з переживаннями нашої людини в теперішню переломну добу, ся творчість 
переводила їх на ґрунт вічних вселюдських змагань, уясняла в їх світлі 
й зв’язувала з одвічними переживаннями людськості. Наше громадянство 
не встигало йти за сим захоплюючим, бурним потоком натхнення, сею бли-
скучою панорамою образів, що розверталася перед ним; сей високий рівень 
ідей, на який вела творчість Покійної, був незвичайний для його ширших 
кругів. В інших обставинах, ніж ми живемо, її твори переходили б в вибрані 
круги світової інтелігенції, знаходили б тут тонких цінителів і адептів. Маємо 
таке вражіння, що ще кілька кроків далі — і Покійниця сказала б світовій 
літературі нове слово, котре зісталося б у ній вічним. Смерть перервала 
сю путь у вселюдські простори. Але для нашого письменства і те, що вона 
встигла дати, зістається вічним даром, новою стадією розвою, історичним 
моментом в нашім культурнім, національнім поступі. 

Вічна подяка, вічна пошана належить його творцеві.  
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“Старосвітські батюшки та матушки”, “Хмари”, “Кайдашева сім’я”, “Рибалка 
Панас Круть”; як лилися сльози над долею “Бурлачки”; як запалювалися серця 
обуренням проти “Навіжених”, “Нахаб”, проти героїв та героїнь “Хмар”, 
“Вільного кохання”, “На гастролях”, героїв, що провадили порожнє, суєтне 
життя паразитів серед свого темного, вічно працюючого народу; і як спів-
чувало серце тим ідеалістам, скромним інтелігентним робітникам, чисті, 
принадні постаті яких автор часто ставив поруч з першими.

Насуваються спомини й про те, як вже в старшому віці перечитувалися 
вічно нові, вічно свіжі сторінки тих самих, вже відомих творів автора з захо-
пленням і вдячністю за ту насолоду, ту красу, якою вони душу сповняють.

А у тих, хто особисто знав Покійного письменника, насувається над 
його свіжою могилою і спомин про нього самого. Невідступно стоїть перед 
очима його маленька, зігнута останніми часами постать, його добре лагідне 
обличчя з чудесними, ясними очима, якими він вже недобре бачив і до яких, 
як в щось вдивлявся, приставляв з обох боків долоні. Стоїть перед очима 
ся дорога постать, цілком вся поринута в минуле, і викликає пошану й подяку 
до себе... І горе і туга, що сеї людини вже нема, сплітається з дякою, що вона 
була...

“Нечуй-Левицький вмер”. Але, хоч стоїмо над свіжою могилою, душа 
не приймає сих слів. Так, склепилися очі, припинилося серце... Але він, 
Нечуй-Левицький, не вмер і не вмре. Він живе і житиме далі серед нас, 
серед свого народу в своїх скарбах — творах, в яких він змалював багату 
душу народну, з якою навіки сплів і свою душу. З поетичних, натхненних 
сторінок його безсмертних творів дивитимуться його ясні лагідні очі; його 
душа промовлятиме до нас і до майбутніх поколінь.

І вічний пам’ятник “нерукотворений і нетлінний” він збудував собі 
на Вільній Україні.

А ми, стоючи над труною з його тлінними останками, кладемо на неї 
свій вінок, вінок, сплетений з смутку і туги, з пошани й подяки.

Спи спокійно на віки вічні, вірний, дбайливий і щирий син свого народу! 
Земля тобі пером!

ПО СВІТУ

РОЗДІЛ ІV330 НЕКРОЛОГИ



“Старосвітські батюшки та матушки”, “Хмари”, “Кайдашева сім’я”, “Рибалка 
Панас Круть”; як лилися сльози над долею “Бурлачки”; як запалювалися серця 
обуренням проти “Навіжених”, “Нахаб”, проти героїв та героїнь “Хмар”, 
“Вільного кохання”, “На гастролях”, героїв, що провадили порожнє, суєтне 
життя паразитів серед свого темного, вічно працюючого народу; і як спів-
чувало серце тим ідеалістам, скромним інтелігентним робітникам, чисті, 
принадні постаті яких автор часто ставив поруч з першими.

Насуваються спомини й про те, як вже в старшому віці перечитувалися 
вічно нові, вічно свіжі сторінки тих самих, вже відомих творів автора з захо-
пленням і вдячністю за ту насолоду, ту красу, якою вони душу сповняють.

А у тих, хто особисто знав Покійного письменника, насувається над 
його свіжою могилою і спомин про нього самого. Невідступно стоїть перед 
очима його маленька, зігнута останніми часами постать, його добре лагідне 
обличчя з чудесними, ясними очима, якими він вже недобре бачив і до яких, 
як в щось вдивлявся, приставляв з обох боків долоні. Стоїть перед очима 
ся дорога постать, цілком вся поринута в минуле, і викликає пошану й подяку 
до себе... І горе і туга, що сеї людини вже нема, сплітається з дякою, що вона 
була...

“Нечуй-Левицький вмер”. Але, хоч стоїмо над свіжою могилою, душа 
не приймає сих слів. Так, склепилися очі, припинилося серце... Але він, 
Нечуй-Левицький, не вмер і не вмре. Він живе і житиме далі серед нас, 
серед свого народу в своїх скарбах — творах, в яких він змалював багату 
душу народну, з якою навіки сплів і свою душу. З поетичних, натхненних 
сторінок його безсмертних творів дивитимуться його ясні лагідні очі; його 
душа промовлятиме до нас і до майбутніх поколінь.

І вічний пам’ятник “нерукотворений і нетлінний” він збудував собі 
на Вільній Україні.

А ми, стоючи над труною з його тлінними останками, кладемо на неї 
свій вінок, вінок, сплетений з смутку і туги, з пошани й подяки.

Спи спокійно на віки вічні, вірний, дбайливий і щирий син свого народу! 
Земля тобі пером!
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ПО СВІТУ
З подорожніх вражінь

Списуючи вражіння своїх подорожей, не мав я на гадці, як побачить 
далі сам читач, дати йому якусь інформативну річ. Подорожуючи сам для 
спочинку, освіжуючи втомлений мозок і зболілі нерви змінливими вражіннями 
широкого світу, хотів я уділити читачеві дещо з того, що давали мені самому 
сі подорожі*: хотів вирвати його на хвилю з суворої, гнітючої обстанови тих 
тяжких настирливих, гнітючих вражінь, що намучили його душу, поранили 
змисли, та повести в далекий світ, осяяний полудневим сонцем і невмирущим 
світлом культурної традиції. Трошки природи, трошки людського життя, 
трошки артизму, трохи історичної традиції, трохи вільних, “партикулярних 
гадок”, що ворушаться в голові на сім дозвіллі. Коли се разом узяте вирве 
хоч на хвилю читача з нашої тяжкої, понурої буденщини і тяжкі рефлекси 
нашого життя будуть уступати і в нім, як уступають у сих моїх записках під 
напором вражінь широкого світу, — вважатиму своє завдання сповненим.

В вагоні
Я в вагоні — і тихе почуття заспокоєння обхоплює мене, коли пере-

ступаю поріг своєї переділки й сідаю на її канапці: передо мною спочинок. 
Ах життя, суворий і вибагливий педагоге! Скільки треба поламати чоловіка, 
як вивернути йому життя, щоб з сеї гуркітливої клітки, що під дзвін дзвін-
ків, під гук свистків, дзвонячи тисячами шруб, віконниць, дверцят і всього 
іншого, летить, трясучись й підскакуючи на кождім кроці, — зробити захист 
спокою і відпочинку!.. Подумати, як ще недавно ся клітка для мене самого 
була символом всяких клопотів, напружень, неприємностей, так що вже 
на кілька день перед дорогою я відчував “подорожню трясцю”. Правда, тоді 
й дорога таки була інакша... Тепер уже я не лягаю на ніч на узькій і твердій 
поличці для багажу, як за днів молодості, для безпечності пристібнувши 
себе до неї ремінцем, щоб не злетіти серед снів кому-небудь на голову. Вся 
штука, чи пак умілість “займання місць” і їх обстоювання, всі стратегічні 
фокуси, вироблені сею практикою, і спеціальний войовничий темперамент, 
потрібний для оборони їх — все далі й далі йде в забуття. Тепер навіть 
і найплохіший чоловік може знайти собі місце завдяки пляц-карті й переспати 
ніч, не сподіваючися кождої хвилі, що хто-небудь “прийме” йому ноги, або 
попробує сісти на голову. Та все-таки іронія зостанеться іронією, й треба було 
аж нашої останньої конституційної ери, щоб вагонну лавку зробити спокійним 
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і пожаданим “пріютом уединенного размышления”. Треба було, щоб ся ера 
відзвичаїла чоловіка загадувати не тільки на роки, а й на тижні — що буде 
він робити і як своїм часом розпорядить; щоб вона сіру буденщину зробила 
чарівною скринькою найбільш фантастичних неможливостей і несподіванок; 
щоб безпечне домашнє огнище, mу house mу castle (мій дім — мій замок), 
як називають його зовсім без іронії конституційні англичани, вчинила 
найменше певним і найменше спокійним місцем пробутку, а нелегальне 
життя — останнім словом комфорту, свободи й недотикальності. Тоді 
й вагон стався “каменем — прибіжищем заяців” для загнаного й замученого 
конституційного російського горожанина — норою, де може він залягти й, 
перебігаючи зайцем поміж ріжними сферами досягаємості, зібрати докупи 
свої роспорошені гадки, а навіть забігти мислями вперед і подумати, що міг 
би він зробити в найближчім часі — “як не трапиться чогось”.

І я кличу служника, кажу йому піднести мою полицю, лягаю, протягаюся 
й — оглядаюся з задоволенням. О, передо мною сим разом не короткий 
переїзд, а довгий спочинок, так давно вимріяний, вичеканий під час сих без-
конечно довгих, безконечно тяжких літ*, коли люди кидалися, як наполохані 
птахи, напружуючи всі сили своєї мислі, всю свою енергію, щоб “не осоро-
митись”, “не упустити”, “поспіти” за часом, за тим, що, здавалося, давав він 
для здійснення давніх мрій. Ті мрії, що мріялися як далекі, півфантастичні 
можливості, тепер — думалося, стали можливими до здійснення, і — так 
безмірно страшно здавалося упустити сей момент, зостатися поза тріумфальним 
походом свободи й поступу, до якого ладилося все. І ми поспівали — як могли 
й уміли, розпинаючися на всю довжину своїх нервів і своєї інтелігенції, щоб 
своїми десятьма пальцями заткати якомога більше число дір і прогалин, 
що перед нашими очима відкривалися нам в брачній одежі, в якій належало 
представитися в нових палатах рівноправності й свободи...

І тоді став і мені вагон місцем спочинку...
А коли зникло розкішне марево палати рівноправності й свободи, 

й російські обивателі побачили перед собою “общеімперське” розбите корито, 
старе й знайоме, тільки з деякими новими знаками скорострільної юстиції, 
й наступили часи малих діл*, — я дав собі ту довгожданну відпустку.

Треба було заспокоїти розторгані, нікчемні нерви по добі “великих діл”, 
щоб узятися до малих. До них треба було братися розважно й розумно, щоб 
з малих діл не виходило великих дурниць. Бо се був би вже зовсім капут.

Romani
Після півторагодинних нікому не потрібних короводів і сновигань пере-

буваємо границю і опиняємося в новім поїзді — в другім отечестві*. Чим 
чим, а вже отечествами Господь Бог українців не обділив. Скінчиш оте-
чество російське, переїдеш границю — друге отечество, польське, чи там 
австрійське. Переїдеш ще одну границю — ще одно отечество, угорське. 

Наскучить по землі їздити, сідай на корабель, їдь в отечества заморські — 
хоч в Сполучені держави*, хоч в Бразилію, хоч в Канаду. Скрізь над тобою 
попечительна власть, і не знати навіть котра “превосходнійша”, — бо не 
превосходної між ними таки й зовсім нема.

Нова публіка навколо мене. Всяка, розуміється, тільки української 
не видко. Як і деінде — їдь по українській землі скільки хочеш, побачиш 
кого хоч — тільки українця не видати. В моїй переділці сидить якась 
фамілія екзотичного виду. Стара, як пристоїть орієнтальній дамі стар-
ших літ, виглядає, як відьма, що приховала під лавкою своє помело; ніс 
яструбиний і під ним показні чорні вуса. Зате молода — в повнім розцвіті 
молодості й краси. Прислухаюся — е, се земляки “некоторым образом”, 
румуни з Бессарабії. Тож то на мене чимсь таким “рідним” потягнуло від 
сеї голови, тяжкої і лінивої, але повної свого чару, від сеї смуглявої шкіри 
і сильних, як слонева кість, зубів; римська кров, до котрої не може бути 
індиферентним чоловік, що випив повну чашу “класичної освіти”* старих 
добрих часів!

Набираю охоти вступити в розмову з старою; пригадую деякі румунські 
слова, але се й не потрібно, бо можемо порозумітись на “общегосудар-
ственнім язику”*. Стара говорить ним кепсько: вона з Ізмаїльських сторін 
і перейшла під владичество Росії з-під Румунії уже в літах*; але молода 
дістала “приличное воспитание”. Говоримо про всячину. Се дрібні дідичі 
чи орендатори — мусимо, отже, говорити про теперішні “тяжкі часи”. 
Згадуються весняні аграрні розрухи в Румунії*. Стара оживляється і співає 
хвалу тамошнім порядкам:

— О, там не то, що у нас; там не дають їм свободи — зараз війська 
прийшли, брали їх, били, сильно багато, відразу порядок постав, не то, що у 
нас, — тягнеться, і нема тому кінця, нема тому кінця.

Молода підтримує сю розмову, хоч не з таким заінтересуванням.
— З сим народом не можна інакше; у нас не можна жити тепер.
Я не сперечаюсь. Але відразу зникає весь чар. Панська володарська 

мораль, панський світогляд, панська психологія, хоч би розміняна на дрібну, 
економську монету, — все се зрозуміле, дуже елементарне навіть, але все 
се лежить по той бік нашого світу.

Римлянки, що в розкішних ложах лежали, дивлячись на смертну боротьбу 
невільників, і рухом пальця казали побідникам добити переможеного раба, 
могли бути далеко кращі і чарівніші від сеї їх далекої правнучки з дакій-
ських країв*. Але се краса така далека і чужа, як краса гадючої шкіри, коли 
вона в’ється й грається против сонця. Світ володарів і світ владомих — 
се дві породи, дві раси, які можуть одна другу розуміти, але порозуміння 
й симпатія між ними — се сфера романтичних надзвичайностей, як роман 
римської патриціанки з утікачем невільником. Римські мрії розлітаються 
перед обличчям “объединенного дворянина”, що раптом виглянув з сих 
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і пожаданим “пріютом уединенного размышления”. Треба було, щоб ся ера 
відзвичаїла чоловіка загадувати не тільки на роки, а й на тижні — що буде 
він робити і як своїм часом розпорядить; щоб вона сіру буденщину зробила 
чарівною скринькою найбільш фантастичних неможливостей і несподіванок; 
щоб безпечне домашнє огнище, mу house mу castle (мій дім — мій замок), 
як називають його зовсім без іронії конституційні англичани, вчинила 
найменше певним і найменше спокійним місцем пробутку, а нелегальне 
життя — останнім словом комфорту, свободи й недотикальності. Тоді 
й вагон стався “каменем — прибіжищем заяців” для загнаного й замученого 
конституційного російського горожанина — норою, де може він залягти й, 
перебігаючи зайцем поміж ріжними сферами досягаємості, зібрати докупи 
свої роспорошені гадки, а навіть забігти мислями вперед і подумати, що міг 
би він зробити в найближчім часі — “як не трапиться чогось”.

І я кличу служника, кажу йому піднести мою полицю, лягаю, протягаюся 
й — оглядаюся з задоволенням. О, передо мною сим разом не короткий 
переїзд, а довгий спочинок, так давно вимріяний, вичеканий під час сих без-
конечно довгих, безконечно тяжких літ*, коли люди кидалися, як наполохані 
птахи, напружуючи всі сили своєї мислі, всю свою енергію, щоб “не осоро-
митись”, “не упустити”, “поспіти” за часом, за тим, що, здавалося, давав він 
для здійснення давніх мрій. Ті мрії, що мріялися як далекі, півфантастичні 
можливості, тепер — думалося, стали можливими до здійснення, і — так 
безмірно страшно здавалося упустити сей момент, зостатися поза тріумфальним 
походом свободи й поступу, до якого ладилося все. І ми поспівали — як могли 
й уміли, розпинаючися на всю довжину своїх нервів і своєї інтелігенції, щоб 
своїми десятьма пальцями заткати якомога більше число дір і прогалин, 
що перед нашими очима відкривалися нам в брачній одежі, в якій належало 
представитися в нових палатах рівноправності й свободи...

І тоді став і мені вагон місцем спочинку...
А коли зникло розкішне марево палати рівноправності й свободи, 

й російські обивателі побачили перед собою “общеімперське” розбите корито, 
старе й знайоме, тільки з деякими новими знаками скорострільної юстиції, 
й наступили часи малих діл*, — я дав собі ту довгожданну відпустку.

Треба було заспокоїти розторгані, нікчемні нерви по добі “великих діл”, 
щоб узятися до малих. До них треба було братися розважно й розумно, щоб 
з малих діл не виходило великих дурниць. Бо се був би вже зовсім капут.

Romani
Після півторагодинних нікому не потрібних короводів і сновигань пере-

буваємо границю і опиняємося в новім поїзді — в другім отечестві*. Чим 
чим, а вже отечествами Господь Бог українців не обділив. Скінчиш оте-
чество російське, переїдеш границю — друге отечество, польське, чи там 
австрійське. Переїдеш ще одну границю — ще одно отечество, угорське. 

Наскучить по землі їздити, сідай на корабель, їдь в отечества заморські — 
хоч в Сполучені держави*, хоч в Бразилію, хоч в Канаду. Скрізь над тобою 
попечительна власть, і не знати навіть котра “превосходнійша”, — бо не 
превосходної між ними таки й зовсім нема.

Нова публіка навколо мене. Всяка, розуміється, тільки української 
не видко. Як і деінде — їдь по українській землі скільки хочеш, побачиш 
кого хоч — тільки українця не видати. В моїй переділці сидить якась 
фамілія екзотичного виду. Стара, як пристоїть орієнтальній дамі стар-
ших літ, виглядає, як відьма, що приховала під лавкою своє помело; ніс 
яструбиний і під ним показні чорні вуса. Зате молода — в повнім розцвіті 
молодості й краси. Прислухаюся — е, се земляки “некоторым образом”, 
румуни з Бессарабії. Тож то на мене чимсь таким “рідним” потягнуло від 
сеї голови, тяжкої і лінивої, але повної свого чару, від сеї смуглявої шкіри 
і сильних, як слонева кість, зубів; римська кров, до котрої не може бути 
індиферентним чоловік, що випив повну чашу “класичної освіти”* старих 
добрих часів!

Набираю охоти вступити в розмову з старою; пригадую деякі румунські 
слова, але се й не потрібно, бо можемо порозумітись на “общегосудар-
ственнім язику”*. Стара говорить ним кепсько: вона з Ізмаїльських сторін 
і перейшла під владичество Росії з-під Румунії уже в літах*; але молода 
дістала “приличное воспитание”. Говоримо про всячину. Се дрібні дідичі 
чи орендатори — мусимо, отже, говорити про теперішні “тяжкі часи”. 
Згадуються весняні аграрні розрухи в Румунії*. Стара оживляється і співає 
хвалу тамошнім порядкам:

— О, там не то, що у нас; там не дають їм свободи — зараз війська 
прийшли, брали їх, били, сильно багато, відразу порядок постав, не то, що у 
нас, — тягнеться, і нема тому кінця, нема тому кінця.

Молода підтримує сю розмову, хоч не з таким заінтересуванням.
— З сим народом не можна інакше; у нас не можна жити тепер.
Я не сперечаюсь. Але відразу зникає весь чар. Панська володарська 

мораль, панський світогляд, панська психологія, хоч би розміняна на дрібну, 
економську монету, — все се зрозуміле, дуже елементарне навіть, але все 
се лежить по той бік нашого світу.

Римлянки, що в розкішних ложах лежали, дивлячись на смертну боротьбу 
невільників, і рухом пальця казали побідникам добити переможеного раба, 
могли бути далеко кращі і чарівніші від сеї їх далекої правнучки з дакій-
ських країв*. Але се краса така далека і чужа, як краса гадючої шкіри, коли 
вона в’ється й грається против сонця. Світ володарів і світ владомих — 
се дві породи, дві раси, які можуть одна другу розуміти, але порозуміння 
й симпатія між ними — се сфера романтичних надзвичайностей, як роман 
римської патриціанки з утікачем невільником. Римські мрії розлітаються 
перед обличчям “объединенного дворянина”, що раптом виглянув з сих 
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розмов. Правда, їх логіка, може, й ближче підходить до дійсної правди 
старих римських завойовників, що розпустили краплі своєї крові в крові сих 
своїх далеких наслідниць, — ближче, ніж ті образи горожанського герої-
зму і свободолюбності, в котрі убрали нам ту римську правду її апологети, 
її панегіристи, якими окружило нашу уяву “класичне виховання”. Але вона 
в тій же мірі далека нам, як сі були близькі. 

Землячок
Я перейшов до ресторанного вагону й опинився за одним столиком 

з якимсь панком досить неясного віку і трохи дивних, напружених манер 
у всій поставі, рухах і мові. Він заговорив до мене по-російськи. Я відповів 
йому, і радий, що знайшов компатріота, він пустився мені поясняти, що він 
в перший раз їде за границю, й розпитувати про все і вся.

— Ви русскій? — спитав він мене слідом.
— Я українець.
Він трохи невірно подивився на мене і згодом сказав:
— Я теж малорос, харківець, Харківського університету, і походжу 

з старої малоросійської родини; мої предки були полковники. Але я почу-
ваю себе русским, і українофілів у Харкові є малесенька крапелька, яка 
не має ніякого значення в житті. В Києві їх трохи більше, але се теж тільки 
маленький гурток, без усякого значіння.

— Може, й не так без значіння?
— В кождім разі все се українофільство не має ніякої будучності, 

і Україна зіллється дуже скоро з Росією без останку.
— Такі, як ви, малороси, робите дуже лиху прислугу і Україні, й Росії, 

підтримуючи такі гадки, а перед усім ілюзію, буцімто ви представляєте 
собою українську суспільність, яка нічого не хоче, нічого не потребує й якої 
вся програма існування вичерпується тим, щоб якнайскорше розпуститися 
в російськім морі.

Сі слова панка зачепили. Він почав говорити про державні інтереси 
Росії, її сили й могутності. Я запитав, чи він служащий, і довідався, що він 
служив офіцером, а тепер служить товаришем прокурора в воєннім суді. 
На моє пожалування, що він вибрав собі сю службу під теперішній час, він 
пустився в пояснення:

— Се було б непатріотично — кидати державу під таку тяжку хвилю, 
коли вона бореться з внутрішнім ворогом й потрібує якраз вірних, відданих, 
на все готових для неї слуг.

І нарешті, на мої замітки з образою в голосі додав:
— Чи я роблю се для кар’єри, чи для ордену? Я тепер маю, положім, 

чин полковника, і по якімсь часі можу бути генералом, але ж у сім для мене 
нема нічого незвичайного — по свому походженню я маю моральне право 
на найвищі уряди, бо мої предки належали до вищої козацької старшини.

Я помовчав, і по сій досить неприємній павзі потомок харківських 
старшин пустився в більш ліберальнім напрямі.

— Моя особиста гадка, що кару смерті треба було б замінити карою 
на тілі. Се було б дуже добрим способом на сю революціонну екзальтацію: 
тілесна кара зараз зняла б з них сяєво мучеництва.

Я спитав його, чи він пригадує собі епізод, як генерал Ковальов без суду 
і права казав своїм козакам вибити різками доктора Забусова*, і спитав, 
чи вважає, що доктор Забусов був осоромлений сею екзекуцією і позбав-
лений “ореолу” горожанина й ідейного чоловіка?

Товариш прокурора, розуміється, відповів, що ся екзекуція була вчинена 
своєвільно, але не засудом.

— Я хочу сказати, — завважив я на се, — що ніяка форма кари сама 
по собі не осоромить покараного, коли він не буде признавати морального 
авторитету тої інстанції чи особи, яка засудить його на сю кару. Забусова 
вибили, але морально забитим почув себе сею карою не він, а той генерал, 
що казав його вибити, і вбив себе потім. 

Очевидно, що так саме в справі боротьби з певними ексцесами не важні 
ті чи інші форми кари, а моральний авторитет суду. А щоб надати йому 
сей моральний авторитет, на се не вистане всеї готовості людей, “готових 
на все”. Ніякі надлюдські зусилля опричнини не могли піднести престижу 
власті “грізного царя” з-перед трьохсот літ* — по тій простій причині, 
що моральний авторитет не купується топтанням морального почуття.

Помилка
Я лежав на своїй постелі й передумував один з епізодів, зачеплених 

попередньою розмовою. Wahrheit und Dichtung [досл.: правда і поезія; тут: 
правда і вигадка] мішалися в моїх гадках.

Сталася “судова помилка”.
Якісь бандити напали на сім’ю невеличкого урядовця, вбили батька, 

мати, слугу. Чотирилітня дівчинка одна зосталася жива. Слідча власть 
звернула всю енергію й дотеп свій на те, щоб з сього одинокого свідка витяг-
нути якнайбільше матеріалу для вислідження злочинців. Нарешті удалося 
здобути від неї цінну вказівку: дівчинка сказала, що бачила “чорного дядю 
з бородою”, і слідчий без труду зміркував, хто був убивець: в попередніх 
днях кілька разів приходив до того помешкання монтер для електричного 
освітлення, чорнявий, з великою бородою. Коли його показали дівчині, вона 
спочатку висловлялася досить неясно, потім з її слів можна було вивести, 
що вона пізнає в нім убійника. Справа була вияснена. Монтер, щоправда, 
присягався й божився, що всьому тому убійству не причинний, і пробував 
не без успіху виводити своє аlibі, але супроти сказаного дівчинкою се все 
признано неважним. Його засудили на смерть, рішення конфірмовано 
і до тижня “засуд виконано”. А третього дня по виконанні знайшовся інший 
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розмов. Правда, їх логіка, може, й ближче підходить до дійсної правди 
старих римських завойовників, що розпустили краплі своєї крові в крові сих 
своїх далеких наслідниць, — ближче, ніж ті образи горожанського герої-
зму і свободолюбності, в котрі убрали нам ту римську правду її апологети, 
її панегіристи, якими окружило нашу уяву “класичне виховання”. Але вона 
в тій же мірі далека нам, як сі були близькі. 

Землячок
Я перейшов до ресторанного вагону й опинився за одним столиком 

з якимсь панком досить неясного віку і трохи дивних, напружених манер 
у всій поставі, рухах і мові. Він заговорив до мене по-російськи. Я відповів 
йому, і радий, що знайшов компатріота, він пустився мені поясняти, що він 
в перший раз їде за границю, й розпитувати про все і вся.

— Ви русскій? — спитав він мене слідом.
— Я українець.
Він трохи невірно подивився на мене і згодом сказав:
— Я теж малорос, харківець, Харківського університету, і походжу 

з старої малоросійської родини; мої предки були полковники. Але я почу-
ваю себе русским, і українофілів у Харкові є малесенька крапелька, яка 
не має ніякого значення в житті. В Києві їх трохи більше, але се теж тільки 
маленький гурток, без усякого значіння.

— Може, й не так без значіння?
— В кождім разі все се українофільство не має ніякої будучності, 

і Україна зіллється дуже скоро з Росією без останку.
— Такі, як ви, малороси, робите дуже лиху прислугу і Україні, й Росії, 

підтримуючи такі гадки, а перед усім ілюзію, буцімто ви представляєте 
собою українську суспільність, яка нічого не хоче, нічого не потребує й якої 
вся програма існування вичерпується тим, щоб якнайскорше розпуститися 
в російськім морі.

Сі слова панка зачепили. Він почав говорити про державні інтереси 
Росії, її сили й могутності. Я запитав, чи він служащий, і довідався, що він 
служив офіцером, а тепер служить товаришем прокурора в воєннім суді. 
На моє пожалування, що він вибрав собі сю службу під теперішній час, він 
пустився в пояснення:

— Се було б непатріотично — кидати державу під таку тяжку хвилю, 
коли вона бореться з внутрішнім ворогом й потрібує якраз вірних, відданих, 
на все готових для неї слуг.

І нарешті, на мої замітки з образою в голосі додав:
— Чи я роблю се для кар’єри, чи для ордену? Я тепер маю, положім, 

чин полковника, і по якімсь часі можу бути генералом, але ж у сім для мене 
нема нічого незвичайного — по свому походженню я маю моральне право 
на найвищі уряди, бо мої предки належали до вищої козацької старшини.

Я помовчав, і по сій досить неприємній павзі потомок харківських 
старшин пустився в більш ліберальнім напрямі.

— Моя особиста гадка, що кару смерті треба було б замінити карою 
на тілі. Се було б дуже добрим способом на сю революціонну екзальтацію: 
тілесна кара зараз зняла б з них сяєво мучеництва.

Я спитав його, чи він пригадує собі епізод, як генерал Ковальов без суду 
і права казав своїм козакам вибити різками доктора Забусова*, і спитав, 
чи вважає, що доктор Забусов був осоромлений сею екзекуцією і позбав-
лений “ореолу” горожанина й ідейного чоловіка?

Товариш прокурора, розуміється, відповів, що ся екзекуція була вчинена 
своєвільно, але не засудом.

— Я хочу сказати, — завважив я на се, — що ніяка форма кари сама 
по собі не осоромить покараного, коли він не буде признавати морального 
авторитету тої інстанції чи особи, яка засудить його на сю кару. Забусова 
вибили, але морально забитим почув себе сею карою не він, а той генерал, 
що казав його вибити, і вбив себе потім. 

Очевидно, що так саме в справі боротьби з певними ексцесами не важні 
ті чи інші форми кари, а моральний авторитет суду. А щоб надати йому 
сей моральний авторитет, на се не вистане всеї готовості людей, “готових 
на все”. Ніякі надлюдські зусилля опричнини не могли піднести престижу 
власті “грізного царя” з-перед трьохсот літ* — по тій простій причині, 
що моральний авторитет не купується топтанням морального почуття.

Помилка
Я лежав на своїй постелі й передумував один з епізодів, зачеплених 

попередньою розмовою. Wahrheit und Dichtung [досл.: правда і поезія; тут: 
правда і вигадка] мішалися в моїх гадках.

Сталася “судова помилка”.
Якісь бандити напали на сім’ю невеличкого урядовця, вбили батька, 

мати, слугу. Чотирилітня дівчинка одна зосталася жива. Слідча власть 
звернула всю енергію й дотеп свій на те, щоб з сього одинокого свідка витяг-
нути якнайбільше матеріалу для вислідження злочинців. Нарешті удалося 
здобути від неї цінну вказівку: дівчинка сказала, що бачила “чорного дядю 
з бородою”, і слідчий без труду зміркував, хто був убивець: в попередніх 
днях кілька разів приходив до того помешкання монтер для електричного 
освітлення, чорнявий, з великою бородою. Коли його показали дівчині, вона 
спочатку висловлялася досить неясно, потім з її слів можна було вивести, 
що вона пізнає в нім убійника. Справа була вияснена. Монтер, щоправда, 
присягався й божився, що всьому тому убійству не причинний, і пробував 
не без успіху виводити своє аlibі, але супроти сказаного дівчинкою се все 
признано неважним. Його засудили на смерть, рішення конфірмовано 
і до тижня “засуд виконано”. А третього дня по виконанні знайшовся інший 
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“чорний дядя з бородою”, який був в хаті убитих, і дівчинка його признала 
без усякого вагання: був то лікар скорої помочі, що приїхав на першу вість 
про убійство. Дівчинка, як виходило, під час самого убійства спала, а про-
будившися, бачила сього лікаря і його розуміла під тим чорним дядею.

Таким чином, слідчим суддям прийдеться знову шукати провинників, 
а монтерова душа пішла на рахунок “издержек производства” теперішнього 
“заспокоєння”*. Я готовий признати, що з становища методології сього 
заспокоєння, — коли признавати метою його загальний, безпам’ятний 
переляк обивателя, так щоб він готовий був відректися не тільки “кон-
ституції й революції”, а й усього на світі, аби лиш вернули йому просту 
безпечність фізичного існування, — з сього становища подібні “судові 
помилки” можуть дати потрібні для нього наслідки. Кілька таких помилок 
можуть навести “спасительный страх” на обивателя далеко більший, ніж 
сотні “справедливих” засудів скорострільної юстиції. Обиватель, навіть 
не вчений в семінарії, зміркує, що там, де й цілком безневинному чоло-
віку нетяжко переселитися на лоно Авраама* з захованням всіх процедур 
юстиції, то ліпше й не рипатись. Як сказано в Писанії — “аще праведник 
едва спасется, нечестивый где явится!”* Правда, можливий і інший вивід 
з такої тези: коли й праведнику може влетіти те саме, що й нечестивому, 
то що за інтерес бути праведним і уникати вини...

Але все се річі, кождому обивателеві і без того ясні і зовсім не нові. Мені 
не дає спокою одна нова подробиця у всім отсім — нова принаймні для мене: 
се роль маленького чотирилітнього свідка в сім епізоді. Ми привикли дивитися 
з певним поважанням на дитину з її безборонністю, несвідомістю, незнанням 
доброго і злого, — окружаємо її певним пієтизмом. Се помічається не тільки 
у людей, навіть малорозвинених, а навіть у звірят. В кождім разі легенди 
про малих дітей, вигодуваних дикими звірями, показують, що чоловік навіть 
в дикому звірю хотів би бачити ніжність і обережність супроти дитини. І якого 
же огрублення людського почуття треба, щоб з такого малого, безборонного, 
невинного сотворіння зробити знаряддя суворої машини “заспокоєння”. 
Представте собі “опытных” слідчих юристів, що пускають в рух свої слідчі 
штуки, всякі психологічні підступи, аби витягнути з бідних уст дитини потрібне 
їм показаніє, і сих суддів, що слова дитини зробили підставою для засудження 
чоловіка, — і ви відчуєте те, що відчував я в сім епізоді, — симптом най-
страшнішої затрати найелементарніших людських почуть, найперших здобутків 
людської культури...

“Жестокие нравы”*, і не вгадати, які плоди принесе в будучності 
ся “жесточ”, яка культивується тепер з таким завзяттям.

Партикулярні гадки
Весняна ніч скоро біліє. Бліде, сіре світло заглядає до мене серед завіс 

спального вагона. Не спиться, і не силую себе до сну: адже я не працю-

ватиму, а відпочиватиму. Так мило летіти в світ, віддаючися свобідним, 
“порожнім гадкам”, які звичайно мусиш гнати від себе, аби не перебивали 
роботи, аби не перешкоджали видусити з стомленої голови до решти те, 
що вона ще може дати. Ах, в сих “партикулярних”, неофіціальних гадках 
половина утіхи від спочинку й дороги!

Поїзд наш уже вирвався з “півазійських” країв і врізується все глибше 
в “справжню Європу”. Чується близькість Відня. Замість сіл серед крає-
видів поля і лісу майже без перерви йдуть міста, містечка, фабрики, склади, 
депо, як одно промислове передмістя столиці. І коли поїзд наш приспішеним 
ходом, не спиняючися на станціях і тільки гримлячи колесами на стрілках, 
летить серед них, посвистуючи коротко і зчаста, йому вторують свистки 
й гудки побратимів: локомобілів і ріжних парових машин, що з своїх тісних 
і закурених казематів, де заперто на роботу їх силу, вітають свого щасли-
вішого, вільнішого товариша.

З нашої мовчазної країни, з сумних, омертвілих лук і ріль, чується, 
в’їхали ми в край напруженої, шумливої праці, краї великих капіталів і робіт-
ничих організацій, великої експлуатації й великої наживи, що висисає сік 
нашої землі, наших гір і лісів, і платить нам продуктами своєї монопольної 
промисловості, ріжним браком, Auschusswaare nach Galizien bestimmt1.

Так, се наша Європа. Се край, що милосердно взяв на себе тяжку працю 
“головою” для наших бідних “задвірків”, некультурних і темних, які не можуть 
нічого більше витворити, окрім “сирового продукту”. Се край, що наділяє нас 
взамін за сей сировий продукт, від дерева до цісарського рекрута включно, 
всяким культурним добром. Правда, добро се звичайно останньої сорти, і ми, 
може, потрапили [б] здобутися на таке ж або й краще, але добродії наші 
так зріднилися з сею саможертвенною, філантропійною ролею, що навіть 
і не допускають, аби ми завертали собі голову такими тяжкими і складними 
річами, як промисел, фабрикація, індустрія взагалі. “Бог з вами, де вам 
до того, продукуйте собі сировий продукт, коли вас уже Господь обидив, 
і лишіть нам клопотатися наділенням вас всяким культурним добром. Се не 
ваша річ, і не про вас писана”. І щоб стримати нас від таких нерозважних 
експериментів, зручною рукою картелів і синдикатів розсипають вони без 
труду всякої проби індустрії в наших “задвірках”, як картяні домки дитини.

На бічних шинах стоять і їдуть ряди товарових вагонів з сим суровим 
продуктом наших країв. Се дань, яку посилає Європі наша сторона; платить 
чим може — бере Європа все, до “борзих щенят” включно*.

В відчиняні двері вагонів, перегороджені дошками, виглядають мов-
чазні меланхолійні голови волів і корів, тим часом як свині, уміщені в два 
поверхи, один над одним, від часу до часу підіймають неможливий вереск. 
Галицькі телятка й пацятка, вирощені як члени селянської родини і спро-

1 “Перебірки, призначені для Галичини” — технічний вираз в західноавстрійських 
промислових і торговельних кругах.
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“чорний дядя з бородою”, який був в хаті убитих, і дівчинка його признала 
без усякого вагання: був то лікар скорої помочі, що приїхав на першу вість 
про убійство. Дівчинка, як виходило, під час самого убійства спала, а про-
будившися, бачила сього лікаря і його розуміла під тим чорним дядею.

Таким чином, слідчим суддям прийдеться знову шукати провинників, 
а монтерова душа пішла на рахунок “издержек производства” теперішнього 
“заспокоєння”*. Я готовий признати, що з становища методології сього 
заспокоєння, — коли признавати метою його загальний, безпам’ятний 
переляк обивателя, так щоб він готовий був відректися не тільки “кон-
ституції й революції”, а й усього на світі, аби лиш вернули йому просту 
безпечність фізичного існування, — з сього становища подібні “судові 
помилки” можуть дати потрібні для нього наслідки. Кілька таких помилок 
можуть навести “спасительный страх” на обивателя далеко більший, ніж 
сотні “справедливих” засудів скорострільної юстиції. Обиватель, навіть 
не вчений в семінарії, зміркує, що там, де й цілком безневинному чоло-
віку нетяжко переселитися на лоно Авраама* з захованням всіх процедур 
юстиції, то ліпше й не рипатись. Як сказано в Писанії — “аще праведник 
едва спасется, нечестивый где явится!”* Правда, можливий і інший вивід 
з такої тези: коли й праведнику може влетіти те саме, що й нечестивому, 
то що за інтерес бути праведним і уникати вини...

Але все се річі, кождому обивателеві і без того ясні і зовсім не нові. Мені 
не дає спокою одна нова подробиця у всім отсім — нова принаймні для мене: 
се роль маленького чотирилітнього свідка в сім епізоді. Ми привикли дивитися 
з певним поважанням на дитину з її безборонністю, несвідомістю, незнанням 
доброго і злого, — окружаємо її певним пієтизмом. Се помічається не тільки 
у людей, навіть малорозвинених, а навіть у звірят. В кождім разі легенди 
про малих дітей, вигодуваних дикими звірями, показують, що чоловік навіть 
в дикому звірю хотів би бачити ніжність і обережність супроти дитини. І якого 
же огрублення людського почуття треба, щоб з такого малого, безборонного, 
невинного сотворіння зробити знаряддя суворої машини “заспокоєння”. 
Представте собі “опытных” слідчих юристів, що пускають в рух свої слідчі 
штуки, всякі психологічні підступи, аби витягнути з бідних уст дитини потрібне 
їм показаніє, і сих суддів, що слова дитини зробили підставою для засудження 
чоловіка, — і ви відчуєте те, що відчував я в сім епізоді, — симптом най-
страшнішої затрати найелементарніших людських почуть, найперших здобутків 
людської культури...

“Жестокие нравы”*, і не вгадати, які плоди принесе в будучності 
ся “жесточ”, яка культивується тепер з таким завзяттям.

Партикулярні гадки
Весняна ніч скоро біліє. Бліде, сіре світло заглядає до мене серед завіс 

спального вагона. Не спиться, і не силую себе до сну: адже я не працю-

ватиму, а відпочиватиму. Так мило летіти в світ, віддаючися свобідним, 
“порожнім гадкам”, які звичайно мусиш гнати від себе, аби не перебивали 
роботи, аби не перешкоджали видусити з стомленої голови до решти те, 
що вона ще може дати. Ах, в сих “партикулярних”, неофіціальних гадках 
половина утіхи від спочинку й дороги!

Поїзд наш уже вирвався з “півазійських” країв і врізується все глибше 
в “справжню Європу”. Чується близькість Відня. Замість сіл серед крає-
видів поля і лісу майже без перерви йдуть міста, містечка, фабрики, склади, 
депо, як одно промислове передмістя столиці. І коли поїзд наш приспішеним 
ходом, не спиняючися на станціях і тільки гримлячи колесами на стрілках, 
летить серед них, посвистуючи коротко і зчаста, йому вторують свистки 
й гудки побратимів: локомобілів і ріжних парових машин, що з своїх тісних 
і закурених казематів, де заперто на роботу їх силу, вітають свого щасли-
вішого, вільнішого товариша.

З нашої мовчазної країни, з сумних, омертвілих лук і ріль, чується, 
в’їхали ми в край напруженої, шумливої праці, краї великих капіталів і робіт-
ничих організацій, великої експлуатації й великої наживи, що висисає сік 
нашої землі, наших гір і лісів, і платить нам продуктами своєї монопольної 
промисловості, ріжним браком, Auschusswaare nach Galizien bestimmt1.

Так, се наша Європа. Се край, що милосердно взяв на себе тяжку працю 
“головою” для наших бідних “задвірків”, некультурних і темних, які не можуть 
нічого більше витворити, окрім “сирового продукту”. Се край, що наділяє нас 
взамін за сей сировий продукт, від дерева до цісарського рекрута включно, 
всяким культурним добром. Правда, добро се звичайно останньої сорти, і ми, 
може, потрапили [б] здобутися на таке ж або й краще, але добродії наші 
так зріднилися з сею саможертвенною, філантропійною ролею, що навіть 
і не допускають, аби ми завертали собі голову такими тяжкими і складними 
річами, як промисел, фабрикація, індустрія взагалі. “Бог з вами, де вам 
до того, продукуйте собі сировий продукт, коли вас уже Господь обидив, 
і лишіть нам клопотатися наділенням вас всяким культурним добром. Се не 
ваша річ, і не про вас писана”. І щоб стримати нас від таких нерозважних 
експериментів, зручною рукою картелів і синдикатів розсипають вони без 
труду всякої проби індустрії в наших “задвірках”, як картяні домки дитини.

На бічних шинах стоять і їдуть ряди товарових вагонів з сим суровим 
продуктом наших країв. Се дань, яку посилає Європі наша сторона; платить 
чим може — бере Європа все, до “борзих щенят” включно*.

В відчиняні двері вагонів, перегороджені дошками, виглядають мов-
чазні меланхолійні голови волів і корів, тим часом як свині, уміщені в два 
поверхи, один над одним, від часу до часу підіймають неможливий вереск. 
Галицькі телятка й пацятка, вирощені як члени селянської родини і спро-

1 “Перебірки, призначені для Галичини” — технічний вираз в західноавстрійських 
промислових і торговельних кругах.

338 ПО СВІТУ З подорожніх вражінь 339



дані під тяжку хвилю “на податок”, їдуть на захід, виповняючи рубрику 
“галицького вивозу”.

Їдуть у світ, в Європу, в культурну сторону, по культуру. Дивно, що се 
благородне слово може бути омонімом такого неприємного слова, як ніж1. 
Немов натякає на культуру ножа і — багнета. Для подорожніх сих тяга-
рових вагонів ся двозначність повна значіння. Так само і для тих, для кого 
призначається популярна напись: “40 человек, 8 лошадей”*.

Плод пізнання добра і зла, котрим розпочинає людську культуру старо-
віцька традиція, неустанно, з кождим поступом нашим наперед, в напрямі 
упорядкування наших відносин до людей і до світу, розкривав нам все ширші 
й ширші перспективи аномалій нашого життя, разячих і сильно болючих 
не раз.

Примітивний чоловік, що не мав інших мотивів поступовання, окрім 
реальних домагань свого жолудка, і різав та їв однаково звіря і чоловіка, 
не виключаючи членів свого роду, своєї сім’ї, безсилих і слабих, був істотою 
суцільною й нероздвоєною, був гармонійний, як природа, що неустанно 
творить і пожирає свою творчість, не знаючи ніяких рефлексій, ніяких жалів 
і каяття, ніяких вагань і обмежень в веденні своїх натуральних процесів. Але 
сучасний чоловік, що шукає гармонії, добра та краси, і жадібно впиваючи 
красу природи, відвертається від її бездушної суворості. Він ставить метою 
свого життя і діяльності щастя не тільки особисто своє, а по можності щастя 
всього того, що окружає його, і змагає до того, щоб зменшити всяке страж-
дання. А тим часом фізичною стороною своєї природи змушений чинити 
далі безконечне знищення наоколо себе, руїну і страждання: так виставле-
ний на вічні почуття аномалії й дисгармонії. Його етична культура вводить 
його в безконечний ланцюг суперечностей з його фізичним існуванням, які 
не приводять нас до розпуки тільки завдяки інстинкту фізичного самоза-
ховання, що потішає нас оправданнями неминучості та надіями, що розум 
і успіхи його колись виведуть людину з сих аномалій.

Те, що робиться досі в ім’я моралі, гуманності, культурності, так без-
конечно мале в порівнянні з безграничною сферою сих аномалій. Сучасний 
чоловік тільки не їсть “своїх ближніх”, але ріже їх в числі далеко більшім, 
ніж примітивний чоловік. І жадання, щоб убиттю людей був зроблений 
кінець, здається утопією багатьом, дуже багатьом. Але припустім, що буде 
проголошений “вічний мир” чоловіку, — що буде з звірятами? Чи сучасне 
господарство: виховування звірят на заріз і різання та поїдання їх — холодне, 
немилосердне, не становить страшенної аномалїї в нашім житті, страшнішої 
в міру того, як сучасна біологія і психологія затирає все більше ту неперехідну 
пропасть, яка в очах давнішого чоловіка ділила його від звіря? А за звірем 
прийде час подумати над безжалісним нищенням світу рослинного. А там 

1 Cultus — культура, сulter — ніж по-латині, від того самого пня соlо — бо сulter 
також і леміш.

далі й кристал з своїм “життям” також пригадає, що він хотів би жити, 
творити свої гармонійні форми без огляду на потребу чоловіка...

Розуміється, поки не проголошений “мир чоловіку”*, не можна ставати 
на голову з-за сих дальших аномалій. Наш перший обов’язок — перед нашим 
ближнім, і треба дбати насамперед про те, щоб певні принципи красоти 
й гармонії, чи гуманності й моральності були глибоко заложені в відносини 
чоловіка до чоловіка. Проповідувати з моральних мотивів “безубойное пита-
ние” і обертатися спиною до питань сучасної соціальної політики, значить 
підмінювати солодкавим сентименталізмом здоровий і правдивий поступ.

Таким проповідникам приходиться сказати по-євангельськи: “Що 
ти бачиш занозу в оці брата твого, а колоди в своїм власнім не чуєш”*...

Мені пригадується один скромний прихильник вегетаріанства. Він про-
чув, що під Берліном є вегетаріанська колонія, і поїхав до неї придивитись. 
І потім з великим замішанням оповідав про своє розчарування. Дійсно, там 
були вегетаріани; але при тім вони такі ж грубошкурі шовіністи німці, як і 
інші. І діти їх горлають патріотичні, шовіністичні пісні.

Се, розуміється, було наївне сподівання, що від самого “безубойного 
питания”, без відповідної культури духу, люди скинуться своїх людоїдських 
прикмет. Але розчарування було вповні натуральне. Справді, яку вартість 
має виречення з м’яса вола при захованні канібальських інстинктів сучасного 
імперіалізму і шовінізму? Приходиться пригадати популярне оповідання про 
старохристиянського отця, який лютому лихвареві докорив, що він у піст 
стримується від м’яса худоби, але ріже людей, п’є їх кров і їсть їх м’ясо.

Але все-таки чей же в будучності культура наша перестане бути культом 
ножа, і людина, розвиваючи в собі інстинкти гармонії, краси, щастя, не буде 
змушена бути для того світу, що її окружає, немилосердним руїнником, 
убійником, нищителем. Колись знята буде з чоловіка ся роля, вложена 
на нього його натуральними потребами. Адже вся людська культура кінець 
кінцем зістається одною неустанною боротьбою з “натуральним” звірем, 
який сидить у чоловіку. Стара рецепта “жити відповідно до природи”*, так 
часто повторювана і в наших часах, належить до найбільше безмисльних, 
неможливих і небезпечних рецепт, — до тих незчисленних недорічностей, 
які з такою поважною міною висловляються і по нинішній день як найвища 
мудрість життя.

Кесарево кесареві
Партикулярні гадки треба залишити і зібрати багаж. Зараз Відень, 

треба віддати “кесарево кесареві”*, дати заробити на мені хоч кілька корон 
цісарській столиці.

За добрих старих середньовічних часів був дороговий примус: чоло-
вік-купець, транспорт товарів не міг їхати, куди хотів, а приписаною дорогою; 
мусив спинятися, де було уставлено правом, викладати й продавати там 
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дані під тяжку хвилю “на податок”, їдуть на захід, виповняючи рубрику 
“галицького вивозу”.

Їдуть у світ, в Європу, в культурну сторону, по культуру. Дивно, що се 
благородне слово може бути омонімом такого неприємного слова, як ніж1. 
Немов натякає на культуру ножа і — багнета. Для подорожніх сих тяга-
рових вагонів ся двозначність повна значіння. Так само і для тих, для кого 
призначається популярна напись: “40 человек, 8 лошадей”*.

Плод пізнання добра і зла, котрим розпочинає людську культуру старо-
віцька традиція, неустанно, з кождим поступом нашим наперед, в напрямі 
упорядкування наших відносин до людей і до світу, розкривав нам все ширші 
й ширші перспективи аномалій нашого життя, разячих і сильно болючих 
не раз.

Примітивний чоловік, що не мав інших мотивів поступовання, окрім 
реальних домагань свого жолудка, і різав та їв однаково звіря і чоловіка, 
не виключаючи членів свого роду, своєї сім’ї, безсилих і слабих, був істотою 
суцільною й нероздвоєною, був гармонійний, як природа, що неустанно 
творить і пожирає свою творчість, не знаючи ніяких рефлексій, ніяких жалів 
і каяття, ніяких вагань і обмежень в веденні своїх натуральних процесів. Але 
сучасний чоловік, що шукає гармонії, добра та краси, і жадібно впиваючи 
красу природи, відвертається від її бездушної суворості. Він ставить метою 
свого життя і діяльності щастя не тільки особисто своє, а по можності щастя 
всього того, що окружає його, і змагає до того, щоб зменшити всяке страж-
дання. А тим часом фізичною стороною своєї природи змушений чинити 
далі безконечне знищення наоколо себе, руїну і страждання: так виставле-
ний на вічні почуття аномалії й дисгармонії. Його етична культура вводить 
його в безконечний ланцюг суперечностей з його фізичним існуванням, які 
не приводять нас до розпуки тільки завдяки інстинкту фізичного самоза-
ховання, що потішає нас оправданнями неминучості та надіями, що розум 
і успіхи його колись виведуть людину з сих аномалій.

Те, що робиться досі в ім’я моралі, гуманності, культурності, так без-
конечно мале в порівнянні з безграничною сферою сих аномалій. Сучасний 
чоловік тільки не їсть “своїх ближніх”, але ріже їх в числі далеко більшім, 
ніж примітивний чоловік. І жадання, щоб убиттю людей був зроблений 
кінець, здається утопією багатьом, дуже багатьом. Але припустім, що буде 
проголошений “вічний мир” чоловіку, — що буде з звірятами? Чи сучасне 
господарство: виховування звірят на заріз і різання та поїдання їх — холодне, 
немилосердне, не становить страшенної аномалїї в нашім житті, страшнішої 
в міру того, як сучасна біологія і психологія затирає все більше ту неперехідну 
пропасть, яка в очах давнішого чоловіка ділила його від звіря? А за звірем 
прийде час подумати над безжалісним нищенням світу рослинного. А там 

1 Cultus — культура, сulter — ніж по-латині, від того самого пня соlо — бо сulter 
також і леміш.

далі й кристал з своїм “життям” також пригадає, що він хотів би жити, 
творити свої гармонійні форми без огляду на потребу чоловіка...

Розуміється, поки не проголошений “мир чоловіку”*, не можна ставати 
на голову з-за сих дальших аномалій. Наш перший обов’язок — перед нашим 
ближнім, і треба дбати насамперед про те, щоб певні принципи красоти 
й гармонії, чи гуманності й моральності були глибоко заложені в відносини 
чоловіка до чоловіка. Проповідувати з моральних мотивів “безубойное пита-
ние” і обертатися спиною до питань сучасної соціальної політики, значить 
підмінювати солодкавим сентименталізмом здоровий і правдивий поступ.

Таким проповідникам приходиться сказати по-євангельськи: “Що 
ти бачиш занозу в оці брата твого, а колоди в своїм власнім не чуєш”*...

Мені пригадується один скромний прихильник вегетаріанства. Він про-
чув, що під Берліном є вегетаріанська колонія, і поїхав до неї придивитись. 
І потім з великим замішанням оповідав про своє розчарування. Дійсно, там 
були вегетаріани; але при тім вони такі ж грубошкурі шовіністи німці, як і 
інші. І діти їх горлають патріотичні, шовіністичні пісні.

Се, розуміється, було наївне сподівання, що від самого “безубойного 
питания”, без відповідної культури духу, люди скинуться своїх людоїдських 
прикмет. Але розчарування було вповні натуральне. Справді, яку вартість 
має виречення з м’яса вола при захованні канібальських інстинктів сучасного 
імперіалізму і шовінізму? Приходиться пригадати популярне оповідання про 
старохристиянського отця, який лютому лихвареві докорив, що він у піст 
стримується від м’яса худоби, але ріже людей, п’є їх кров і їсть їх м’ясо.

Але все-таки чей же в будучності культура наша перестане бути культом 
ножа, і людина, розвиваючи в собі інстинкти гармонії, краси, щастя, не буде 
змушена бути для того світу, що її окружає, немилосердним руїнником, 
убійником, нищителем. Колись знята буде з чоловіка ся роля, вложена 
на нього його натуральними потребами. Адже вся людська культура кінець 
кінцем зістається одною неустанною боротьбою з “натуральним” звірем, 
який сидить у чоловіку. Стара рецепта “жити відповідно до природи”*, так 
часто повторювана і в наших часах, належить до найбільше безмисльних, 
неможливих і небезпечних рецепт, — до тих незчисленних недорічностей, 
які з такою поважною міною висловляються і по нинішній день як найвища 
мудрість життя.

Кесарево кесареві
Партикулярні гадки треба залишити і зібрати багаж. Зараз Відень, 

треба віддати “кесарево кесареві”*, дати заробити на мені хоч кілька корон 
цісарській столиці.

За добрих старих середньовічних часів був дороговий примус: чоло-
вік-купець, транспорт товарів не міг їхати, куди хотів, а приписаною дорогою; 
мусив спинятися, де було уставлено правом, викладати й продавати там 
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свої товари; а коли б сього не зробив, пішов якоюсь “новою” незаконною 
дорогою, грозила йому за се конфіскація товарів і всякі інші неприємності. 
В нових “ліберальних” часах сі заборони позникали, але розклади їзди 
і товарові тарифи роблять ту саму роботу, тільки в делікатніших формах, 
що й старі заборони й конфіскати. Поїзди залізничні так розложені, що 9/10 
подорожніх їдуть вказаними їм маршрутами на певні протекціонні центри, 
кружними, а не коротшими дорогами; пристають і попасають, де їм при-
значає ся залізнична політика, і платять податок протекціонним містам.

До таких “обов’язкових” місць належить і Відень.
Куди б не поїхав нинішній християнин — хіба з виїмком Стокгольма 

і Константинополя, таки не минувати йому Відня, коли схоче їхати скоро 
і вигідно. Бодай віденським фіакром мусить переїхати з одного залізничного 
двірця на другий — бо всі поступи техніки й комунікації зістаються на сім 
пункті безвладними, і залізничного сполучення між дорогами, що сходяться 
у Відні, нема й досі: треба взяти свій багаж і фіакром переїхати через цілий 
Відень на другу залізницю. Все кілька гульденів у віденську кишеню! А добра 
половина і забавиться в місті, переночує в готелі — бо поїзди якось так дивно 
розложені, що найчастіше один приходить, а той другий уже й вийшов; неба-
гато, 10–15 мінут тільки — а готельникам і рестораційникам уже й доходець. 
А при сій вірній оказії не утерпить пасажир, особливо дамського сословія, щоб 
не поїхать подивитися на Mariahilfstrasse, де для погибелі сього приїжджого 
чоловіка повиставлювано всякого шмаття “по цінам реклямовим”, справді 
дешевості часом просто неймовірної. І так християнин віддасть кесарево 
кесареві, заплатить податок віденським антисемітам* і коли хоче — може 
далі їхати з тим, що лишилося. Ніби й внутрішнє мито скасоване, і всякі інші 
“середньовічні варварства” знищені, а результат осягається той сам.

Отсей віденський примус — що чоловік раз у раз, куди б не їхав, хоч 
не хоч, мусить через Відень бодай фіакром переїхатися, — се, мабуть, 
перша причина того, чого я не люблю Відня. Всяке силування — велика 
отрута на милування*. Привикаєш дивитися на певне місто, яке б воно 
не було цікаве, просто як на докучну перерву в дорозі, ніколи не вважаєш 
його за ціль якоїсь подорожі, за предмет, що варт сам по собі спеціального 
інтересу, і з духу стихійної опозиції якось несвідомо силкуєшся йому уділити 
якнайменше уваги.

Се одна причина, більше несвідома. Друга — се те, що я не можу 
дивитися на Відень очима вповні стороннього чоловіка. Для мене се щось, 
як панський, поміщицький двір на тлі убогого, винищеного, забитого і ого-
леного села, котрого найбіднішу, найнещаснішу людність становлять наші 
австрійські українці. Я знаю, що се місто красне (красиве), веселе, привітне, 
але якийсь паразитизм, пасожитство чується мені в його веселім і благодушнім 
житті. Сите задоволення кулацької родини, що з убогих копійок, всякими 
правдами й неправдами постяганих з погорджуваних нею мас, урядила 
вигідне, сите і п’яне життя; благодушествувана, але заразом пильно слідить, 

щоб сі убогі копійки якось не покотилися поза її пальцями і не позбавили 
її зайвої кружки пива і зайвої миски шницлів. І сей елемент паразитизму 
і глитайства псує для мене вражіння Відня. Кидає якусь тінь і на культур-
ніші сторони віденського життя. Я знаю дуже добре, що се місто не тільки 
визначне своїми веселими атрибутами; що, крім несчисленних пив’ярень, 
загородних садів і веселих місць та безконечних мас загальноприступних 
дам, які роблять йому приємну репутацію у веселих людей, є в нім і більш 
культурні річі. Гарні музеї, колекції образів, бібліотеки, незлий університет, 
театри, гарна опера (а властиво, балет). Але сі культурніші атрибути зда-
ються також якоюсь несерйозною надбудовою “про око”, “для тону” над 
властивим обиходом віденського Lebemann-а (жуїра), над сими сотнями 
кав’ярень, пив’ярень, модних магазинів і веселих дівчат.

І я не маю симпатії до Відня. Забираю багаж і спішно переїжджаю 
раннім ранком через місто, ще не розбуджене добре, на другий кінець його, 
з “Північної залізниці” на “Полудневу”. Ще в сій порі Відень приємніший. 
Шинки й усякі веселі заведенія сплять; на улиці видко тільки робочий люд, 
що тягне на роботу. Доми позачиняні, мовчазні, улиці тихі, й можна робити 
собі ілюзії, що се гарне сонне місто, прокинувшися, заживе якимсь гарним, 
благородним, повним змісту життям.

Гони фіакр, поки тягнеться ілюзія! Повз важкої маси св. Стефана* 
і старовіцького Stock im Eisеn* — самітнього останка колишніх лісів, 
що ріс в центрі нинішнього Відня, щільно оббитого залізними цвяшками 
і всякими іншими дарунками вандрівних буршів. Повз цісарського бургу 
і цісарського парламенту; цісарської опери й цісарських пам’яток ріжним 
великим людям, зв’язаним з Віднем стільки ж, скільки і з Вейгавеєм. Повз 
монументів ріжним генералам, яким удавалося припадком, через недогляд 
віденського Kriegsrat-y погромити десь цісарських ворогів. Здоров бувай, 
“веселий Відень”, рай рутенських буршів і німецьких антисемітів! 

Ворота Італії
Земмерінг* з своїми кільканадцятьма тунелями й безконечними зиг-

загами — чудо інженерської штуки середини XIX віку, замикає собою 
віденські околиці. Тут границя Австрії й Штирії, вододіл Литави й Муру, — 
початок туристичних подорожей. Сьогодні неділя і, не вважаючи на ранню 
весну, купа туристів приїхала з нашим поїздом, щоб полазити по сусідніх 
горах. Скалисті верхи піднімаються наоколо. За ними, з заходу біліють 
верхи тірольських Альпів.

Поїзд біжить долиною Мурця, потім Муру, серед долів з розкида-
ними містечками і селами і горбів, вінчаних замками й монастирями, їдемо 
по слов’янських костях, серед останків західної Слов’янщини, залитої 
й задавленої пізнішим німецьким походом*. Сі сірі мури замків і монас-
тирів — мовчазні пам’ятки сеї боротьби й побіди ліпше організованих 
і витривалих приходнів над партикуляризмом і непорадністю тубільців.
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свої товари; а коли б сього не зробив, пішов якоюсь “новою” незаконною 
дорогою, грозила йому за се конфіскація товарів і всякі інші неприємності. 
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дешевості часом просто неймовірної. І так християнин віддасть кесарево 
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“веселий Відень”, рай рутенських буршів і німецьких антисемітів! 

Ворота Італії
Земмерінг* з своїми кільканадцятьма тунелями й безконечними зиг-

загами — чудо інженерської штуки середини XIX віку, замикає собою 
віденські околиці. Тут границя Австрії й Штирії, вододіл Литави й Муру, — 
початок туристичних подорожей. Сьогодні неділя і, не вважаючи на ранню 
весну, купа туристів приїхала з нашим поїздом, щоб полазити по сусідніх 
горах. Скалисті верхи піднімаються наоколо. За ними, з заходу біліють 
верхи тірольських Альпів.

Поїзд біжить долиною Мурця, потім Муру, серед долів з розкида-
ними містечками і селами і горбів, вінчаних замками й монастирями, їдемо 
по слов’янських костях, серед останків західної Слов’янщини, залитої 
й задавленої пізнішим німецьким походом*. Сі сірі мури замків і монас-
тирів — мовчазні пам’ятки сеї боротьби й побіди ліпше організованих 
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На залізниці і скрізь навколо сама німецька стихія. Можна переїхати 
десять разів сю країну, не підозріваючи, що під нею лежать слов’янські 
кості, ще живі, ще не зотлілі зовсім. Зрідка тільки можна натрапити на них.

На маленькій стації купуємо якісь дріб’язки у старої жінки. Вона гово-
рить по-німецьки; але зачувши, як ми розмовляємо по-українськи, зачинає 
говорити до нас по-словенськи. Се словенка. Ми в Хорутанії* (Kärnten). 
На вивісках сусіднього містечка читаємо слов’янські, більше або менше 
знімчені ймення.

Останніми часами сі словенські кості рухаються сильно*. Але вони вже 
так сильно поламані, залиті німецьким елементом, обросли німецьким м’ясом, 
що з них уже не буде одноцільного територіального організму*. Сі останки 
словенські доб’ються певних культурних і національних засобів, — але 
не будуть уже панами своєї землі, не матимуть своєї хати...

Перерізуємо долину Драви. Німецький світ кінчиться, даючи місце 
італійському. Зараз границя. Pontafel i Pontebba — два маленькі містечка 
по двох боках річечки, дві залізничні стації, розділені мостом, репрезентують 
собою дві політичні системи — німецьку й італійську. Ріжниця замітна, 
і порівняння виходить не на користь Італії. Безперечно, менше солідності, 
порядку, дисципліни; більше нехлюйства, бруду, бідності і халатності. 
Залізнична служба виглядає на босяків, що на точку покупили собі старі 
залізничні мундури і доношують їх. При всякій оказії простягається до вас 
якась умундурована рука, щоб узяти кілька сольді1.

Сольді роздані. Куплені солодкі померанці і кругленька оплетена тростиною 
“фіаска” (наше — фляшка) з терпким темно-червоним “кіанті” від малого 
рознощика. Італійський поїзд мчить нас далі сточищем глибокої долини Таля-
менто і його притоків, від тунелю до тунелю, від віадука до віадука, серед 
гарних, диких краєвидів, високих скал над рвучими потоками, і сірих, каме-
нистих долин, ледве замаєних зеленню. І вивозить нас на венецьку низину, 
рівну, зелену, засаджену винницями з їх симетричними, безконечними рядами 
лоз і в’язів, а характеристичні кампанілі (дзвіниці) в виді чотиригранних 
стовбуватих гостроверхих мінаретів кажуть нам, що ми в’їхали вже в сферу 
венецької культури і венецького життя. Інший край і інше життя.

Звечоріло. Далекі снігові верхи Альпів гаснуть і, тратячи останні рожеві 
відблиски, зливаються з сірявим тлом неба. З широких низин, залитих часто 
водою, з сочистої зелені тягне вогким холодком. Западає ніч. Утомлене дво-
денною дорогою тіло жадібно просить спочинку. Нетерпляче чекаємо Венеції. 
Але поїзд за невеликий переїзд від границі вже встиг порядно спізнитись — 
на те він італійський поїзд, що не може ніколи йти по “расписанию”, будь він 
хоч препоспішний і вези хоч усіх трьох голов потрійного союзу*.

Нарешті вже побережжя. Поїзд звертає з твердої землі й біжить назустріч 
морю через стверділі маси намулу; далі, по мосту, через плиткі затоки лагун. Над 

1 Мідяна монетка, 5 сотиків або 2 копійки.

темною поверхнею їх блищать все ближче й ближче вогні Венеції. Venezіа! Утома 
і знудження злітають з нас від сього слова. Спішимося на двірець, на широкі 
сходи, що ведуть з нього на канал, і за кілька хвиль ми вже пливемо узень-
кими темними, вогкими уличками, між заґратованих вікон, між темних дверей, 
на порогах яких хлюпається вода каналу. Де-не-де серед пітьми виріжеться 
ясне вікно, з жіночою головою в типовій венеціанській шевелюрі, з спущеними 
на чоло і виски хвилями ясно-каштанового волосся. Стрінуться відчинені двері 
винарні й веселий спів вилетить відти. І знов темні, вогкі, безконечно високі 
стіни мов мертвого города. І раптом з сих темних катакомб гондола легким 
ударом весла вилітає на широкий простір Canal Grande*, повного світла, життя 
і руху. Ллється чарівний спів з барки музикантів; ріжнокольорові лямпіони 
блищаться, відбиваючися в воді; до них тягнуться з берегів ясні течії світла 
від побережних ліхтарень, дрижачи й розбиваючися на хвилях. Чорні гондоли 
з глядачами тихо киваються, як великі морські птахи навколо, поблискуючи 
своїми сталевими гребнями, і безконечні ряди палат в гордій задумі придив-
ляються чарам теплої ночі і сій феєричній красі людського життя.

Не можна нічого більш гарного, більш чарівного, більш фантастичного 
уявити собі, як сей в’їзд до Венеції теплої весняної чи літньої ночі. Зда-
ється, в’їздиш в якийсь інакший світ, де спить горе й нужда, а живе щастя 
й краса; де люди живуть тільки на те, аби виливати сі повні краси тужливі 
пісні чи веселі хорові співи під акомпанемент глумливого гудіння баса, якого 
ріже по череву проворний музика, курячи сигару і заразом розмовляючи 
з сусідкою-співачкою. Приємно снити такі сни про любов і щастя, забуваючи, 
що се діється в місті, де ціла третина гіркої бідноти, без якого-небудь певного 
заробітку; де людська смертельність в сих вогких, нездорових домах дохо-
дить величезного проценту; де вся людність міста, з виїмком дрібної купки 
міжнародної аристократії і багатих неґоціантів, властителів всяких фабрик, 
готелів, магазинів, — се бідна юрба, яка збирає кришки, що розсипають оті 
forestieri — чужинці. Ах, добре забути все се хоч на хвилю, під чаром краси сеї 
збіднілої, але вічно пишної і чарівної в своїм убожестві “королеви Адріатики”.

Вдóва королева
З Відня прийшлося мені їхати в однім купе з стареньким австрійським 

генералом на покої. Забалакали про Венецію. Старий став жалувати за її 
“добрими старими часами”.

— Тепер се вимерле місто; самі чужинці; ніякого життя в самім місті, 
в його товаристві. Я пам’ятаю Венецію тридцять п’ять літ тому, як я був 
ще молодим поручиком. Тоді се було живе місто, миле, італійське — ніякого 
порівняння з теперішнім. З того часу воно все тільки вимирало й меншало.

Розуміється, треба полишити багато з того вражіння на рожеві окуляри, 
в які дивився молодий поручик взагалі на життя, не тільки на Венецію в свої 
двадцять п’ять літ, і бачив в ній те, чого не побачить уже в свої темні старечі 
шкла. Але зістається цікавий факт, що Венеція, яка під пануванням Австрії* 
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На залізниці і скрізь навколо сама німецька стихія. Можна переїхати 
десять разів сю країну, не підозріваючи, що під нею лежать слов’янські 
кості, ще живі, ще не зотлілі зовсім. Зрідка тільки можна натрапити на них.

На маленькій стації купуємо якісь дріб’язки у старої жінки. Вона гово-
рить по-німецьки; але зачувши, як ми розмовляємо по-українськи, зачинає 
говорити до нас по-словенськи. Се словенка. Ми в Хорутанії* (Kärnten). 
На вивісках сусіднього містечка читаємо слов’янські, більше або менше 
знімчені ймення.

Останніми часами сі словенські кості рухаються сильно*. Але вони вже 
так сильно поламані, залиті німецьким елементом, обросли німецьким м’ясом, 
що з них уже не буде одноцільного територіального організму*. Сі останки 
словенські доб’ються певних культурних і національних засобів, — але 
не будуть уже панами своєї землі, не матимуть своєї хати...

Перерізуємо долину Драви. Німецький світ кінчиться, даючи місце 
італійському. Зараз границя. Pontafel i Pontebba — два маленькі містечка 
по двох боках річечки, дві залізничні стації, розділені мостом, репрезентують 
собою дві політичні системи — німецьку й італійську. Ріжниця замітна, 
і порівняння виходить не на користь Італії. Безперечно, менше солідності, 
порядку, дисципліни; більше нехлюйства, бруду, бідності і халатності. 
Залізнична служба виглядає на босяків, що на точку покупили собі старі 
залізничні мундури і доношують їх. При всякій оказії простягається до вас 
якась умундурована рука, щоб узяти кілька сольді1.

Сольді роздані. Куплені солодкі померанці і кругленька оплетена тростиною 
“фіаска” (наше — фляшка) з терпким темно-червоним “кіанті” від малого 
рознощика. Італійський поїзд мчить нас далі сточищем глибокої долини Таля-
менто і його притоків, від тунелю до тунелю, від віадука до віадука, серед 
гарних, диких краєвидів, високих скал над рвучими потоками, і сірих, каме-
нистих долин, ледве замаєних зеленню. І вивозить нас на венецьку низину, 
рівну, зелену, засаджену винницями з їх симетричними, безконечними рядами 
лоз і в’язів, а характеристичні кампанілі (дзвіниці) в виді чотиригранних 
стовбуватих гостроверхих мінаретів кажуть нам, що ми в’їхали вже в сферу 
венецької культури і венецького життя. Інший край і інше життя.

Звечоріло. Далекі снігові верхи Альпів гаснуть і, тратячи останні рожеві 
відблиски, зливаються з сірявим тлом неба. З широких низин, залитих часто 
водою, з сочистої зелені тягне вогким холодком. Западає ніч. Утомлене дво-
денною дорогою тіло жадібно просить спочинку. Нетерпляче чекаємо Венеції. 
Але поїзд за невеликий переїзд від границі вже встиг порядно спізнитись — 
на те він італійський поїзд, що не може ніколи йти по “расписанию”, будь він 
хоч препоспішний і вези хоч усіх трьох голов потрійного союзу*.

Нарешті вже побережжя. Поїзд звертає з твердої землі й біжить назустріч 
морю через стверділі маси намулу; далі, по мосту, через плиткі затоки лагун. Над 

1 Мідяна монетка, 5 сотиків або 2 копійки.
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сходи, що ведуть з нього на канал, і за кілька хвиль ми вже пливемо узень-
кими темними, вогкими уличками, між заґратованих вікон, між темних дверей, 
на порогах яких хлюпається вода каналу. Де-не-де серед пітьми виріжеться 
ясне вікно, з жіночою головою в типовій венеціанській шевелюрі, з спущеними 
на чоло і виски хвилями ясно-каштанового волосся. Стрінуться відчинені двері 
винарні й веселий спів вилетить відти. І знов темні, вогкі, безконечно високі 
стіни мов мертвого города. І раптом з сих темних катакомб гондола легким 
ударом весла вилітає на широкий простір Canal Grande*, повного світла, життя 
і руху. Ллється чарівний спів з барки музикантів; ріжнокольорові лямпіони 
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з глядачами тихо киваються, як великі морські птахи навколо, поблискуючи 
своїми сталевими гребнями, і безконечні ряди палат в гордій задумі придив-
ляються чарам теплої ночі і сій феєричній красі людського життя.

Не можна нічого більш гарного, більш чарівного, більш фантастичного 
уявити собі, як сей в’їзд до Венеції теплої весняної чи літньої ночі. Зда-
ється, в’їздиш в якийсь інакший світ, де спить горе й нужда, а живе щастя 
й краса; де люди живуть тільки на те, аби виливати сі повні краси тужливі 
пісні чи веселі хорові співи під акомпанемент глумливого гудіння баса, якого 
ріже по череву проворний музика, курячи сигару і заразом розмовляючи 
з сусідкою-співачкою. Приємно снити такі сни про любов і щастя, забуваючи, 
що се діється в місті, де ціла третина гіркої бідноти, без якого-небудь певного 
заробітку; де людська смертельність в сих вогких, нездорових домах дохо-
дить величезного проценту; де вся людність міста, з виїмком дрібної купки 
міжнародної аристократії і багатих неґоціантів, властителів всяких фабрик, 
готелів, магазинів, — се бідна юрба, яка збирає кришки, що розсипають оті 
forestieri — чужинці. Ах, добре забути все се хоч на хвилю, під чаром краси сеї 
збіднілої, але вічно пишної і чарівної в своїм убожестві “королеви Адріатики”.

Вдóва королева
З Відня прийшлося мені їхати в однім купе з стареньким австрійським 

генералом на покої. Забалакали про Венецію. Старий став жалувати за її 
“добрими старими часами”.

— Тепер се вимерле місто; самі чужинці; ніякого життя в самім місті, 
в його товаристві. Я пам’ятаю Венецію тридцять п’ять літ тому, як я був 
ще молодим поручиком. Тоді се було живе місто, миле, італійське — ніякого 
порівняння з теперішнім. З того часу воно все тільки вимирало й меншало.

Розуміється, треба полишити багато з того вражіння на рожеві окуляри, 
в які дивився молодий поручик взагалі на життя, не тільки на Венецію в свої 
двадцять п’ять літ, і бачив в ній те, чого не побачить уже в свої темні старечі 
шкла. Але зістається цікавий факт, що Венеція, яка під пануванням Австрії* 
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так сильно проявляла свою італійську національність, свої іредентські 
почуття* і гарячу опозицію проти “німецьких тиранів”, тепер — в з’єди-
неній Італії* — все більше тратить свою італійську фізіономію. Її тубільна 
стихія все більше заникає, і чужинець — а власне німець все більше стає 
хазяїном в ній, все більше надає їй свою закраску.

Ослаблення в напруженні національного почуття, розуміється, поясняється 
осягненням своєї цілі, задоволенням його. Ріжні всечоловіки, що так завзято 
поборюють національність і страшать людей національною виключністю, наці-
ональним канібалізмом як наслідком розвою національних змагань, свідомо 
або несвідомо забувають, що національне почуття слабне, нейтралізується, 
тратить свою гострість, коли національному життю дано місце і свободу роз-
витку, коли здіймається все те, що давило й ятрило його, як болячка. 

Що ж до чужого, спеціально німецького напливу, то се в Італії явище 
загальне, яке знову поясняється ріжними причинами — і екстенсивною 
силою німецької культури, німецького капіталу, німецької енергії життя, 
і гріхами правительственого режиму “з’єдиненої Італії”. Зібравши докупи 
сі виснажені, напівзруйновані анормальними обставинами землі, італійське 
правительство, замість забратися до направн їх економічного і культурного 
життя, починає силуватися на ролю “великої держави”, “підтримувати 
престиж” італійського народу, грати ролю в світовій політиці, розширяти 
сферу свого впливу, своїх володінь. З нової “великодержавної” машини воно 
робить прес для витискання грошей, податків з ущасливленого політичним 
з’єдиненням італійського народу — на армію і фльоту, на двір, на нещас-
ливу колоніальну політику*. І розстрілами страйкарів платить італійському 
демосу за колишній ентузіазм його для савойської династії* — носительки 
ідеї з’єдинення. Обдертий і темний народ тікає в еміграцію, в Америку, від 
тягарів і безголов’я нової з’єдиненої отчини, а на його місце сунуть з півночі 
мирні завойовники — “тедескі”, німці, з багатим запасом грошей, знання, 
енергії, витривалості. Одні — для підприємств, ґешефтів, праці наукової, 
артистичної; інші — для обслуги й експлуатації туриста-чужоземця; треті — 
просто для тихого і приємного прожитку. 

Народ туманної й холодної півночі стихійно суне далі на полуднє, в край 
сонця і тепла, як сунули германські ватаги часів великого руху народів, як орга-
нізувалися “римські походи” німецьких королів середньовіччя. І, мабуть, сей 
непереможний стихійний рух і далі все більше й більше буде германізувати 
Італію. Попередні германські ватаги — остготи, лонгобарди, норманни*, 
розплилися в культурнішій масі італійської людності. Новий німецький прилив 
несе з собою культуру, вищу від італійської, й буде вже її германізувати. Вже 
тепер Італія стала одним великим курортним готелем і музеєм для європейської 
півночі; її італійські хазяїни головно й промишляють “дачником”, обслугою 
й зривками з нього. І з сих дачників найбільше шансів стати хазяїном тут 
має німець. Навіть в експлуатації дачника робить італьянцеві конкуренцію 

північний, особливо німецький підприємець, який зробить все солідніше, 
докладніше, а poverі Italianі — бідні італійці збирають в своїй великодержавній 
отчині тільки кришки, що падають уже з других рук.

На монументі Віктору Емануїлу*, що красується на “Слов’янськім 
побережжі” Венеції (Riva dei Schiavoni), ентузіастична дівчина, з зламаним 
мечем, представляє Венецію, що не могла своїми силами увільнитися від 
Австрії й тільки савойській династії завдячує своє прилучення до національ-
ного тіла. Коло неї символістичний венецький лев перегризає своїми зубами 
залізні кайдани. Зроблено гладенько. Але на фронті варто б представити 
того ж венецького льва в іншій, теперішній ролі — як бідного, худого 
вилинялого льва на залізнім ланцюжку в руках поводатора — італійського 
прем’єра, що показує бідну голодну худобину “форестьєрам”, підбодрюючи 
її в потребі гнучким батіжком, і збирає з них монети до скарбонки з написсю 
“Banca d’Italia”1.

Ах, держава, гострий обосічний меч — як часто попадає він в руки дур-
них і сліпих, яких девізом зістається старий афоризм quam parva intelligentia 
regitur mundus!2

Краса і сила
Я під’їздив пароходиком до Венеції з моря й дивлячися, як виринали 

з моря зубчаті мури палати дожів, над ними круглі, присадкуваті бані св. 
Марка*, а за ними ряди палат Великого каналу, старався перенестися в душу 
венеціанина, прикладом узявши — з кінця XV або й XVI віку, коли він 
з яких-небудь “диких і варварських країв”, хоч би з нашої сторони, з чор-
номорського побережжя під’їздив на своїй галері до свого города св. Марка 
і його око починало ловити перші контури сього пишного побережжя...

І ми, пересичені успіхами техніки, артистичної творчості, безконечної 
маси пишних взірців краси й артизму, не можемо без захвату дивитися 
на сі дивні твори старого артизму — сі єдині в світі ажурні галереї з білого 
мармуру, сі безконечно гарні в своїй простоті й оригінальності луки вікон, 
сю спокійну велич візантійської базиліки... Але в тих часах се було не тільки 
гарне, оригінальне, визначне в ряді безлічі іншого гарного й оригінального, яке 
можна бачити тепер майже в кождім більшім місті. Тоді се був Едем краси, 
цивілізації, культури, про який не мали поняття темні люди, що родилися 
й умирали серед убогої, дикої природи варварських країв і такого ж убогого, 
темного, дикого їх життя.

І венеціанський неґоціант чи політик, наганяючи спасительний страх 
на тих ріжних “варварів”, чи запевняючи монопольні права на вивіз їх товару, 
чи торгуючи по дешевій ціні партію “сильних і простодушних, дуже терпе-
ливих і до всякої роботи здатних невільників”, або заохочуючи яких-небудь 

1 Державний банк Італії.
2 “Яким малим запасом розуму правиться світ!”
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так сильно проявляла свою італійську національність, свої іредентські 
почуття* і гарячу опозицію проти “німецьких тиранів”, тепер — в з’єди-
неній Італії* — все більше тратить свою італійську фізіономію. Її тубільна 
стихія все більше заникає, і чужинець — а власне німець все більше стає 
хазяїном в ній, все більше надає їй свою закраску.

Ослаблення в напруженні національного почуття, розуміється, поясняється 
осягненням своєї цілі, задоволенням його. Ріжні всечоловіки, що так завзято 
поборюють національність і страшать людей національною виключністю, наці-
ональним канібалізмом як наслідком розвою національних змагань, свідомо 
або несвідомо забувають, що національне почуття слабне, нейтралізується, 
тратить свою гострість, коли національному життю дано місце і свободу роз-
витку, коли здіймається все те, що давило й ятрило його, як болячка. 

Що ж до чужого, спеціально німецького напливу, то се в Італії явище 
загальне, яке знову поясняється ріжними причинами — і екстенсивною 
силою німецької культури, німецького капіталу, німецької енергії життя, 
і гріхами правительственого режиму “з’єдиненої Італії”. Зібравши докупи 
сі виснажені, напівзруйновані анормальними обставинами землі, італійське 
правительство, замість забратися до направн їх економічного і культурного 
життя, починає силуватися на ролю “великої держави”, “підтримувати 
престиж” італійського народу, грати ролю в світовій політиці, розширяти 
сферу свого впливу, своїх володінь. З нової “великодержавної” машини воно 
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з’єдиненням італійського народу — на армію і фльоту, на двір, на нещас-
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мирні завойовники — “тедескі”, німці, з багатим запасом грошей, знання, 
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того ж венецького льва в іншій, теперішній ролі — як бідного, худого 
вилинялого льва на залізнім ланцюжку в руках поводатора — італійського 
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її в потребі гнучким батіжком, і збирає з них монети до скарбонки з написсю 
“Banca d’Italia”1.

Ах, держава, гострий обосічний меч — як часто попадає він в руки дур-
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можна бачити тепер майже в кождім більшім місті. Тоді се був Едем краси, 
цивілізації, культури, про який не мали поняття темні люди, що родилися 
й умирали серед убогої, дикої природи варварських країв і такого ж убогого, 
темного, дикого їх життя.
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варварських князьків до експедиції на нові партії невольника, — леліяв 
в душі своїй ясний образ свого культурного едему — свого царства мудрості, 
справедливості, культури й артизму.

Там підіймаються над зеленими водами каналів ряди палат славних, 
заслужених своєю відвагою й оборотністю, енергією й завзяттям благородних 
родів, що мечем і умом розширили над чужими морями панування і славу 
св. Марка. Там при мелодійнім дзвоні кампаніль збирається під прикра-
шені дорогоцінними мозаїками і малюваннями портали церков цвіт і краса 
Венеції — поважні матрони й соромливі дівчата в дорогоцінних шовках 
і футрах, золоті і каміннях, з цілого світу зібраних їх батьками і мужами. 
Там в високих салях дожівської палати, прикрашених трофеями венецької 
слави, засідають високі ради сенаторів і достойників, роздумуючи над 
забезпеченням слави і багатства своєї республіки, справедливості і щастя 
своїм горожанам — передусім, розуміється, таким же “нобілям”, як вони. 
Там нема місця деспотичним примхам володарів, самовільним капризам 
і інтригам їх всевласних повірників — там панує розум і справедливість, 
безоглядна справедливість супроти свого брата нобіля, і нема місця нічиїй 
самоволі: рада нобілів, де має голос кождий з них, подбає про те, щоб уко-
ротити всякого, який би він славний і заслужений не був, коли його впливи 
й сила стануть небезпечними для свободи й рівності загалу.

І можна собі представити, якою гордою відвагою билося серце венець-
кого патриція, коли він думав про се все, коли почував себе членом і пов-
ноправним учасником сеї слави і власті! Які приливи енергії наповняли 
його душу, коли він почував, що своєю діяльністю причинює слави і сили 
сій єдиній в світі республіці і забезпечує собі вдячність і поважання своїх 
земляків, сих повних поважання до себе й своєї держави, гордих своєю 
властю й свободою нобілів і сенаторів!

Сим поясняється те незвичайне напруження мислі і творчості, енергії 
й талантів, яке б’є на кождім кроці з історії Венеції, з її пам’яток, її творів 
штуки, і так необорно притягає до себе увагу й тепер по тількох століттях, 
чаруючи невимовно наш ум.

Венецька минувшина
Напруженість і багатство венецького життя, його незвичайна оригі-

нальність і колоритність — се одна сторона, якій завдячуємо силу і глибину 
своїх вражінь. Друга сторона, яка причиняється до сього незрівнянного 
вражіння, — се незвичайна суцільність того венецького життя, в усім його 
багатстві. Воно все в однім куснику — зріст, розцвіт і упадок. Розцвіло, 
відцвіло й завмерло, не маючи надій на якесь відродження в будучності, 
не мавши двох епох в минувшині. Через те ніщо не роздроблює нашої уваги, 
не ослабляє вражіння.

Звісний переказ, що уложився в сю свою популярну форму в XIII віці, 
оповідає, що дрібні острівці на Адріатицькім побережжі були залюднені 

втікачами з поблизьких міст, і особливо з Аквілеї, під час гуннського находу*, 
що поруйнував їх; вони організували тут свою виборну республіку і зробили 
своєю столицею містечко Ріальто; рік 421 став традиційною, ходячою датою 
сеї події. В дійсності сі острівці як творилися, множилися й розросталися 
поволі творчою роботою тутешніх рік, тими масами намулу, які приносили 
вони, все більше замулюючи побережжя й розширюючи його в напрямі моря, 
так і залюднювалися довго і поволі, ще перед нападом Атілли, протягом 
довгих століть. Завірюхи і пустошення переходових століть, а особливо другої 
половини VI віку тільки збільшили тутешню людність, змушуючи багатьох 
людей з інших місць шукати безпечності на сих болотистих і непривітних 
островах. Серед них острів Rivoalto, в скороченні Ріальто, місце теперішньої 
Венеції, став значнішою осадою тільки згодом, на поч. IX в., по зруйнуванню 
сусіднього містечка Малaмоко, тодішнього центру союзу сих острівних 
осель. Тоді під іменем “Венеції”, — прийнявши назву околиці за назву нової 
столиці, — стає сей острівець новим центром сього союзу і резиденцією 
“дожа”, начальника сього союзу (дож — місцева вимова слова duх, князь), 
що перед тим резидував в Гераклеї. Се було р. 811, як [далі нерозб.]. Пере-
везення сюди останків св. Марка в 828 р. надає релігійне значіння новій 
столиці над старі владичі катедри в Торчелло, Маламоко і Олівальйо (до 
котрого належала перед тим Венеція). Потім, протягом X–XII в. Венеція 
виробляється на визначне торговельне місто, культурний і торговель-
ний центр Адріатицького побережжя, а в інтересах торгівлі й безпечності 
починає також здобувати ріжні володіння на істрійськім і далматинськім 
побережжі*. В 1074 р. Візантія формально признала за венецьким дожем 
володіння Істрією і Далмацією, і Венеція стала признаною царицею Адрії. 
Ся свідомість знайшла собі вираз в звісній церемонії шлюбу дожа з Адрією, 
практикованого з особливою пихою: щороку на Вознесення* дож на осібнім 
розкішнім кораблі, так званім Буцентаврі* (Bucentoro), виїздив на море 
з усім двором і кидав золотий перстень в море, символічно зазначаючи свій 
нерозривний союз і панування над Адрією. Так поволі, паралельно з упадком 
своєї старої протекторки й володарки — Візантії розширяла Венеція свої 
політичні й торговельні впливи в її сферах.

Візантійське володіння в Венеції стало з часом вповні номінальним, але 
під покровом сеї номінальної приналежності до Східного цісарства вона зручно 
використовувала всякі користі і можливості, які могла дати ся приналежність 
їх торговельним і всяким іншим інтересам в сфері візантійських впливів, і поволі 
приготовлялася стати спадкоємцем сеї безповоротно пережитої володарки 
Сходу. Держачи в своїх руках торгівлю і зносини з східними краями, незви-
чайно зручно використовують венецькі політики епоху хрестоносних походів*. 
З холодним вирахуванням і неприступною для ніяких ентузіастичних поривів 
твердістю вони користали з сих шумливих замішань, викликаних великими 
в очах тодішнього чоловіка кличами, киненими в тодішню суспільність, 
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варварських князьків до експедиції на нові партії невольника, — леліяв 
в душі своїй ясний образ свого культурного едему — свого царства мудрості, 
справедливості, культури й артизму.

Там підіймаються над зеленими водами каналів ряди палат славних, 
заслужених своєю відвагою й оборотністю, енергією й завзяттям благородних 
родів, що мечем і умом розширили над чужими морями панування і славу 
св. Марка. Там при мелодійнім дзвоні кампаніль збирається під прикра-
шені дорогоцінними мозаїками і малюваннями портали церков цвіт і краса 
Венеції — поважні матрони й соромливі дівчата в дорогоцінних шовках 
і футрах, золоті і каміннях, з цілого світу зібраних їх батьками і мужами. 
Там в високих салях дожівської палати, прикрашених трофеями венецької 
слави, засідають високі ради сенаторів і достойників, роздумуючи над 
забезпеченням слави і багатства своєї республіки, справедливості і щастя 
своїм горожанам — передусім, розуміється, таким же “нобілям”, як вони. 
Там нема місця деспотичним примхам володарів, самовільним капризам 
і інтригам їх всевласних повірників — там панує розум і справедливість, 
безоглядна справедливість супроти свого брата нобіля, і нема місця нічиїй 
самоволі: рада нобілів, де має голос кождий з них, подбає про те, щоб уко-
ротити всякого, який би він славний і заслужений не був, коли його впливи 
й сила стануть небезпечними для свободи й рівності загалу.

І можна собі представити, якою гордою відвагою билося серце венець-
кого патриція, коли він думав про се все, коли почував себе членом і пов-
ноправним учасником сеї слави і власті! Які приливи енергії наповняли 
його душу, коли він почував, що своєю діяльністю причинює слави і сили 
сій єдиній в світі республіці і забезпечує собі вдячність і поважання своїх 
земляків, сих повних поважання до себе й своєї держави, гордих своєю 
властю й свободою нобілів і сенаторів!

Сим поясняється те незвичайне напруження мислі і творчості, енергії 
й талантів, яке б’є на кождім кроці з історії Венеції, з її пам’яток, її творів 
штуки, і так необорно притягає до себе увагу й тепер по тількох століттях, 
чаруючи невимовно наш ум.

Венецька минувшина
Напруженість і багатство венецького життя, його незвичайна оригі-

нальність і колоритність — се одна сторона, якій завдячуємо силу і глибину 
своїх вражінь. Друга сторона, яка причиняється до сього незрівнянного 
вражіння, — се незвичайна суцільність того венецького життя, в усім його 
багатстві. Воно все в однім куснику — зріст, розцвіт і упадок. Розцвіло, 
відцвіло й завмерло, не маючи надій на якесь відродження в будучності, 
не мавши двох епох в минувшині. Через те ніщо не роздроблює нашої уваги, 
не ослабляє вражіння.

Звісний переказ, що уложився в сю свою популярну форму в XIII віці, 
оповідає, що дрібні острівці на Адріатицькім побережжі були залюднені 

втікачами з поблизьких міст, і особливо з Аквілеї, під час гуннського находу*, 
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половини VI віку тільки збільшили тутешню людність, змушуючи багатьох 
людей з інших місць шукати безпечності на сих болотистих і непривітних 
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з усім двором і кидав золотий перстень в море, символічно зазначаючи свій 
нерозривний союз і панування над Адрією. Так поволі, паралельно з упадком 
своєї старої протекторки й володарки — Візантії розширяла Венеція свої 
політичні й торговельні впливи в її сферах.

Візантійське володіння в Венеції стало з часом вповні номінальним, але 
під покровом сеї номінальної приналежності до Східного цісарства вона зручно 
використовувала всякі користі і можливості, які могла дати ся приналежність 
їх торговельним і всяким іншим інтересам в сфері візантійських впливів, і поволі 
приготовлялася стати спадкоємцем сеї безповоротно пережитої володарки 
Сходу. Держачи в своїх руках торгівлю і зносини з східними краями, незви-
чайно зручно використовують венецькі політики епоху хрестоносних походів*. 
З холодним вирахуванням і неприступною для ніяких ентузіастичних поривів 
твердістю вони користали з сих шумливих замішань, викликаних великими 
в очах тодішнього чоловіка кличами, киненими в тодішню суспільність, 
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точно рахували всяку поміч і участь свою в хрестоносних планах і з-поміж 
всіх інших політиків, які витягали собі каштани руками побожних борців 
за Гроб Христовий, найбільше здобули тривких і реальних користей. Епоха 
славного дожа Енріке Дандолло, найбільш типового і зручного представника 
сеї хитро-утилітарної венецької політики, вінчала сі далекосяжні здобутки. 
Венеція бере участь в т.зв. четвертім хрестовім поході, що закінчився роз-
громом Константинополя в 1204 р. і розділом Східного цісарства; вивозить 
звідти свої блискучі трофеї, а що важніше — на розвалинах старої Візантії 
[утверджує] свою нову міць і силу. Венеція більш ніж хто стає спадкоєм-
цем Східного цісарства політичним і культурним, здобуває ряд територій 
на побережжі Адріатицького, Егейського і Чорного моря. Старий, дев’я-
ностолітній Дандолло мав право на сей пишний титул “володаря четвертої 
часті всеї Римської імперії”, що прибрав собі по сих здобутках. Заохочене 
сим успіхом, венецьке правительство розвиває далі політику широких заво-
ювань, що незмірно розширяють сферу її політичних впливів і торговельних 
операцій, особливо на полудневім сході Європи та малоазійськім та афри-
канськім побережжі. Тяжку і небезпечну боротьбу прийшлося їй задля сього 
витримати з іншою аналогічною морською і колоніальною державою Генуєю, 
воєнне щастя важилося довго дуже небезпечно, і одну хвилю Генуя готова 
була стати сильною ногою під самою Венецією, в Кіоджії, але рішуча побіда 
венецького адмірала Пізано над генуезькою фльотою перехилила побіду 
в сторону Венеції, і її перевага була скріплена рішучо* (1380). 

Не вдоволяючися сими екзотичними, дальшими здобутками, венецькі 
політики з таким же завзяттям і зручністю змагали до того, щоб сотворити 
сильну сухопутну державу наоколо своєї республіки на італійськім суходолі, 
забезпечити у себе під рукою потрібні сільськогосподарські засоби для свого 
міста, для своїх воєнних контингентів, що зростали швидко і неустанно. І тут 
серед усобиць італійських республік і державок-тираній, серед боротьби 
за власть і впливи німецьких цісарів і римських пап вони ведуть ту ж холод-
но-егоїстичну, вирахувану і далекосяглу лінію, протиставляючи кождому 
сильнішому конкурентові союзи противників і крок за кроком, розбиваючи 
сусідні держави, розширяють свої володіння на північ, полудне і захід. 

Перша половина ХV віку, епоха дожа Томасо Моченіго*, була верхом 
слави, могутності, багатства Венеції. В сусідстві, в північній Італії, вона 
підбила під свою власть ряд сусідніх міст, включно аж по Удіне і Чівідале 
на північ, по Бергамо, в сусідство Мілана, на захід, по Ровіґо, попід саму 
Феррару на полудне. До неї належало все східне побережжя Адріатики, 
від Трієста до Корфу, також Пелопонес, цілий ряд островів, між ними Кріт 
(пізніше, в 1489 р. жінка короля Кіпра, Катерина Корнаро, венеціанська 
патриціанка з роду, віддала Венеції також і Кіпр по смерті свого чоловіка). 
Маленьке морське місто, міська республіка виросла до значіння першорядної 
політичної сили. Число мешканців города вже тоді рахували на 200 тис. Він 

вважався першим світовим ринком, річний вивіз лічили на поч. XV в. на 10 
міл[ьйонів] дукатів; сотні великих торговельних кораблів і тисячі дрібних 
звозили з цілого тодішнього світу все рідке, цінне, дороге. 16 тис. людей 
працювали в венецькім порту, велика воєнна фльота з 45 галер і більше 
як 10 тис. служби стерегли її торгівлі.

Заразом в великих розмірах розвинулося венецьке господарство, про-
дукція збіжжя, солі, ріжних інших господарських припасів. Поруч куп-
ців-неґоціантів виробляється тип венецького поміщика, господаря на широку 
ногу, що вносить інші ноти в склад венецького життя, заховуючи його від 
односторонності колоніальної політики. 

Поруч з сим зверхнім розростом венецької республіки переходила вона 
дуже інтересні і оригінальні зміни у внутрішнім своїм розвої, котрими венецькі 
керманичі пильнували приладити устрій своєї республіки до її політичних 
завдань та запобігти тим переворотам, революціям і узурпаціям, які ворохо-
били життя інших міст Італії. Бачучи, як в інших міських республіках Італії 
ріжні узурпатори, опираючися на наємній воєнній силі, захоплюють власть 
і заводять монархічний лад, венецькі керманичі старанно обмежують у себе 
власть дожа й його урядників та розділюють правління і адміністрацію між 
цілим рядом колегій, що, контролюючи одна одну, давали запоруку проти 
надужиттів власті та надмірного зросту впливів і сили енергічних і амбітних 
індивідуальностей. Уряд дожа був виборний здавна, і всі важніші справи 
рішалися з участю громадянства. Одначе допускалося при тім фактичне 
наслідування через визначення своїх заступників і наступників, і дожівська 
власть, і інші впливові уряди з нею разом держалися в руках не раз одної 
фамілії; се скасовано потім, в ХІ в., і забезпечено чисто виборний характер 
дожівської власті, а далі протягом ХІІ в. її обмежено сильно, розділивши 
її компетенції з ширшою й тіснішою радою аристократії, “нобілів”, що потім, 
на переломі ХІІІ і ХІV в. зорганізувалися остаточно в т. зв. Велику раду 
(Maggior Congiglio) і вибирані нею колегії — дожівські ради, колегії про-
кураторів і особливо впливової і грізної “Ради десяти” — вищого судового 
трибуналу. Заразом, обмежуючи власть дожа, владуща аристократія подбала 
про те, щоб відсунути від власті і впливів інші верстви громадянства. Від-
сунено від усяких урядів духовенство, бо ж воно стояло під впливами рим-
ської курії, яка була заразом політичною силою, конкуренційною державою 
в тім часі. Менше оправдання мало, що позбавлено всякого впливу і участі 
в правлінні також буржуазію, верстви не шляхетські, — зіставлено лише 
кілька урядів, до котрих допускалися не нобілі, а поза тим все правління 
зроблено виключним уділом аристократії і її саму перетворено в щільно 
замкнену касту: 1297 року постановлено на будуче, що тільки ті роди нобілів, 
які в останніх чотирьох літах засідали в Великій раді, матимуть на будуче 
приступ до неї і взагалі до вищих урядів, і тільки через кооптацію можуть 
припускати до себе інші роди. Тим способом організація Венеціанської 
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точно рахували всяку поміч і участь свою в хрестоносних планах і з-поміж 
всіх інших політиків, які витягали собі каштани руками побожних борців 
за Гроб Христовий, найбільше здобули тривких і реальних користей. Епоха 
славного дожа Енріке Дандолло, найбільш типового і зручного представника 
сеї хитро-утилітарної венецької політики, вінчала сі далекосяжні здобутки. 
Венеція бере участь в т.зв. четвертім хрестовім поході, що закінчився роз-
громом Константинополя в 1204 р. і розділом Східного цісарства; вивозить 
звідти свої блискучі трофеї, а що важніше — на розвалинах старої Візантії 
[утверджує] свою нову міць і силу. Венеція більш ніж хто стає спадкоєм-
цем Східного цісарства політичним і культурним, здобуває ряд територій 
на побережжі Адріатицького, Егейського і Чорного моря. Старий, дев’я-
ностолітній Дандолло мав право на сей пишний титул “володаря четвертої 
часті всеї Римської імперії”, що прибрав собі по сих здобутках. Заохочене 
сим успіхом, венецьке правительство розвиває далі політику широких заво-
ювань, що незмірно розширяють сферу її політичних впливів і торговельних 
операцій, особливо на полудневім сході Європи та малоазійськім та афри-
канськім побережжі. Тяжку і небезпечну боротьбу прийшлося їй задля сього 
витримати з іншою аналогічною морською і колоніальною державою Генуєю, 
воєнне щастя важилося довго дуже небезпечно, і одну хвилю Генуя готова 
була стати сильною ногою під самою Венецією, в Кіоджії, але рішуча побіда 
венецького адмірала Пізано над генуезькою фльотою перехилила побіду 
в сторону Венеції, і її перевага була скріплена рішучо* (1380). 

Не вдоволяючися сими екзотичними, дальшими здобутками, венецькі 
політики з таким же завзяттям і зручністю змагали до того, щоб сотворити 
сильну сухопутну державу наоколо своєї республіки на італійськім суходолі, 
забезпечити у себе під рукою потрібні сільськогосподарські засоби для свого 
міста, для своїх воєнних контингентів, що зростали швидко і неустанно. І тут 
серед усобиць італійських республік і державок-тираній, серед боротьби 
за власть і впливи німецьких цісарів і римських пап вони ведуть ту ж холод-
но-егоїстичну, вирахувану і далекосяглу лінію, протиставляючи кождому 
сильнішому конкурентові союзи противників і крок за кроком, розбиваючи 
сусідні держави, розширяють свої володіння на північ, полудне і захід. 

Перша половина ХV віку, епоха дожа Томасо Моченіго*, була верхом 
слави, могутності, багатства Венеції. В сусідстві, в північній Італії, вона 
підбила під свою власть ряд сусідніх міст, включно аж по Удіне і Чівідале 
на північ, по Бергамо, в сусідство Мілана, на захід, по Ровіґо, попід саму 
Феррару на полудне. До неї належало все східне побережжя Адріатики, 
від Трієста до Корфу, також Пелопонес, цілий ряд островів, між ними Кріт 
(пізніше, в 1489 р. жінка короля Кіпра, Катерина Корнаро, венеціанська 
патриціанка з роду, віддала Венеції також і Кіпр по смерті свого чоловіка). 
Маленьке морське місто, міська республіка виросла до значіння першорядної 
політичної сили. Число мешканців города вже тоді рахували на 200 тис. Він 

вважався першим світовим ринком, річний вивіз лічили на поч. XV в. на 10 
міл[ьйонів] дукатів; сотні великих торговельних кораблів і тисячі дрібних 
звозили з цілого тодішнього світу все рідке, цінне, дороге. 16 тис. людей 
працювали в венецькім порту, велика воєнна фльота з 45 галер і більше 
як 10 тис. служби стерегли її торгівлі.

Заразом в великих розмірах розвинулося венецьке господарство, про-
дукція збіжжя, солі, ріжних інших господарських припасів. Поруч куп-
ців-неґоціантів виробляється тип венецького поміщика, господаря на широку 
ногу, що вносить інші ноти в склад венецького життя, заховуючи його від 
односторонності колоніальної політики. 

Поруч з сим зверхнім розростом венецької республіки переходила вона 
дуже інтересні і оригінальні зміни у внутрішнім своїм розвої, котрими венецькі 
керманичі пильнували приладити устрій своєї республіки до її політичних 
завдань та запобігти тим переворотам, революціям і узурпаціям, які ворохо-
били життя інших міст Італії. Бачучи, як в інших міських республіках Італії 
ріжні узурпатори, опираючися на наємній воєнній силі, захоплюють власть 
і заводять монархічний лад, венецькі керманичі старанно обмежують у себе 
власть дожа й його урядників та розділюють правління і адміністрацію між 
цілим рядом колегій, що, контролюючи одна одну, давали запоруку проти 
надужиттів власті та надмірного зросту впливів і сили енергічних і амбітних 
індивідуальностей. Уряд дожа був виборний здавна, і всі важніші справи 
рішалися з участю громадянства. Одначе допускалося при тім фактичне 
наслідування через визначення своїх заступників і наступників, і дожівська 
власть, і інші впливові уряди з нею разом держалися в руках не раз одної 
фамілії; се скасовано потім, в ХІ в., і забезпечено чисто виборний характер 
дожівської власті, а далі протягом ХІІ в. її обмежено сильно, розділивши 
її компетенції з ширшою й тіснішою радою аристократії, “нобілів”, що потім, 
на переломі ХІІІ і ХІV в. зорганізувалися остаточно в т. зв. Велику раду 
(Maggior Congiglio) і вибирані нею колегії — дожівські ради, колегії про-
кураторів і особливо впливової і грізної “Ради десяти” — вищого судового 
трибуналу. Заразом, обмежуючи власть дожа, владуща аристократія подбала 
про те, щоб відсунути від власті і впливів інші верстви громадянства. Від-
сунено від усяких урядів духовенство, бо ж воно стояло під впливами рим-
ської курії, яка була заразом політичною силою, конкуренційною державою 
в тім часі. Менше оправдання мало, що позбавлено всякого впливу і участі 
в правлінні також буржуазію, верстви не шляхетські, — зіставлено лише 
кілька урядів, до котрих допускалися не нобілі, а поза тим все правління 
зроблено виключним уділом аристократії і її саму перетворено в щільно 
замкнену касту: 1297 року постановлено на будуче, що тільки ті роди нобілів, 
які в останніх чотирьох літах засідали в Великій раді, матимуть на будуче 
приступ до неї і взагалі до вищих урядів, і тільки через кооптацію можуть 
припускати до себе інші роди. Тим способом організація Венеціанської 
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республіки набрала вповні аристократичного характеру. Сим запобігла 
вона тим політичним переворотам, які стрясали життя інших громад Італії. 
Коли дож Маріно Фалієрі в 1350-х рр. попробував розбити пута олігар-
хії за поміччю простого народу*, се скінчилося тим, що сам він наложив 
головою, його приклонники також, і се послужило наукою на будуче, тим 
більше, що обережне і підозріливе правительство розвиває взагалі незви-
чайно гострий нагляд над усім суспільним життям, суворі форми шпіонства 
та інквізиції, щоб запезпечити республіку від переворотів з боку амбітних 
і енергічних індивідуальностей з-поміж своїх горожан.

Завдяки тому всьому олігархічний уклад Венеції утримався і надав 
одностайності і одноцільності її політиці; в тіснім кругу олігархії — дідичних 
[династичних] дипломатів і адміністраторів венецька аристократія виробила 
в високій мірі ту свою політичну школу, яка надала її репрезентантам славу 
найрозумніших політиків сучасного світу. Але можна сильно підозрівати, 
що тісна замкнутість владущих і правлячих кругів, кінець кінцем, відбилася 
дуже некорисно на дальшім розвої венецького життя.

Могутність і розцвіт політичної сили Венеції в першій чверті XV в. 
не був тривкий. Тяжкі війни, ведені в другій четвертині століття, підірвали 
її засоби і сили. Перехід Царгорода до турків* був початком упадку венець-
кого панування в візантійських землях і підірвав її східну торгівлю. Одно 
за другим забирають турки її володіння на Егейськім морі, в Балканських 
землях і в Малій Азії. Відкриття Нового Світу* створило нові торговельні 
дороги, нові ринки, й торгівля на них пішла вже поза руками Венеції. Ряд 
неприязних для Венеції політичних комбінацій і союзів західноєвропейських 
держав задають удари її престижу в політичнім житті Європи. Її егоїстична, 
локальна політика, котру вела вона супроти інших італійських громад і дер-
жав, приготовила їй гіркі овочі: з початком ХVІ в. її вороги і неприятелі, 
злучившися докупи, розгромили її сили в 1509 р.* і позбавили її разом усіх 
італійських володінь. Правда, кінець кінцем, війну удалося закінчити без 
великих утрат, повернувши відібране, але престиж Венеції був безпово-
ротно страчений, сила її розбита. Всі зусилля, всі хитрі плетіння венецької 
політики мали на меті можливо заховати тільки старі володіння, і се не 
вдавалося: не вважаючи на світліші моменти, на хвилеві проблиски давньої 
слави, сі володіння зменшалися, раз у раз відривано щось із них, і політичне 
значіння Венецької держави ішло все додолу. З початком XVIII в. Венеція 
тратить уже значіння в світовій політиці; падає її торгівля й культурне життя. 
Кінець XVIII в. приносить кінець її самостійності: війська Бонапарта зайняли 
місто; останній дож Людовіко Манін мусив зложитти свою власть. Слідом 
Венецію віддано Австрії. Торгівля, культурне й економічне життя її за сей 
час упало до непізнання. З 200 тис. людності, як раховано за самостійності, 
число її упало в XIX в. нижче 100 тис., пропали її промисли і майстерства, 
і тільки новішими часами вона почала підійматися з сього упадку, — але 

вже не своїми силами, а чужими капіталами, чужою енергією й роботою. 
Стара Венеція умерла, її спадщина стала виморочним добром* — навіть 
не Італії, а всього світу, котрого аристократичні і плутократичні представники 
позасідали в історичних палацах венецьких нобілів. Венецького громадян-
ства, котре жило з традиції її минувшини, нема, і коли недавно модний 
представник третьої Італії Габріель Аннунціо* в своїй трагедії “La Nave” 
(“Корабель”) ударив в струни венецької минувшини — її панування над 
Адрією, — він робив се, шукаючи відгомону не в венецьких традиціях, а в 
іменах нової, імперіалістичної Італії, і від неї збирав оплески. 

Так от чари Венеції: повільного розвою, буйного і пишного розцвіту; 
потім упадок — спочатку ще малозамітний, ще пишний силами і рефлексами 
попереднього розцвіту; далі все замітніше збіднення; нарешті агонія й смерть, 
і по ній ще не сформувалося нічого суцільного і скільки-небудь самостійного, 
характеристичного: сучасна Венеція вся живе споминами минулого, його 
рефлексіями, культивуванням, імітаціями — торгує сею пам’яттю минулого 
і з неї живе. Тому й кажу, що тут перед нами одно суцільне, одностайне 
життя в однім куснику. Протягом цілого майже тисячоліття (відкинувши 
зовсім неясні, нічим не задокументовані початки), воно розвивалося без 
катастроф і переломів, відокремлено і оригінально, колоритно і суцільно. 
І ся суцільність і сконцентрованість незвичайно збільшає силу й інтенсив-
ність вражіння, надає особливий інтерес сьому життю, ріжні сторони якого 
так тісно спліталися з собою, концентрувалися в однім осередку; в нім, як я 
сказав, секрет сильного вражіння, яке робить на нас Венеція. 

Розуміється, життя було бурливе, повне глибоко трагічних ситуацій. 
Життя народоправне, а особливо республіканське далеко більше зложене, 
напружене, вимагає від активної одиниці далеко більше, ніж життя під 
монархічним, автократичним режимом: ставить комбінації далеко тяжчі, 
змушує рахуватися з факторами і численнішими, і труднішими до комбі-
нування. Й історія венецького життя повна епізодів понурих, глибоко тра-
гічних, які відбивають дуже сильно на тім блискучім тлі; не для декорацій 
ставилися мармуряні в’язниці; не для зацікавлення форестьєрів кувалися 
сі катівські приряди. Але при тім усім в венецькім житті не було таких 
потрясінь, переломів, катастроф, які б з коренем вивертали народне життя, 
розкидали старе й змушували будувати наново. Навпаки, як я сказав, вся 
державна мудрість венецьких політиків пішла на те, щоб забезпечити своє 
життя, свою конституційну олігархію від усяких переворотів. І коли, кінець 
кінцем, ся тенденція венецького політичного життя привела його до омер-
твіння, забила ініціативу, творчий дух його горожан в політиці, то, з другого 
боку, справді дала можність тутешньому життю розвинутися без потрясінь 
і катастроф, розвернутися вповні й дійти до крайніх своїх границь.

Ніколи, аж до наполеонської окупації 1797 р., неприятельське військо 
не ступало на землю Венеції; вона не попадала під чужу власть, не мусила 
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республіки набрала вповні аристократичного характеру. Сим запобігла 
вона тим політичним переворотам, які стрясали життя інших громад Італії. 
Коли дож Маріно Фалієрі в 1350-х рр. попробував розбити пута олігар-
хії за поміччю простого народу*, се скінчилося тим, що сам він наложив 
головою, його приклонники також, і се послужило наукою на будуче, тим 
більше, що обережне і підозріливе правительство розвиває взагалі незви-
чайно гострий нагляд над усім суспільним життям, суворі форми шпіонства 
та інквізиції, щоб запезпечити республіку від переворотів з боку амбітних 
і енергічних індивідуальностей з-поміж своїх горожан.

Завдяки тому всьому олігархічний уклад Венеції утримався і надав 
одностайності і одноцільності її політиці; в тіснім кругу олігархії — дідичних 
[династичних] дипломатів і адміністраторів венецька аристократія виробила 
в високій мірі ту свою політичну школу, яка надала її репрезентантам славу 
найрозумніших політиків сучасного світу. Але можна сильно підозрівати, 
що тісна замкнутість владущих і правлячих кругів, кінець кінцем, відбилася 
дуже некорисно на дальшім розвої венецького життя.

Могутність і розцвіт політичної сили Венеції в першій чверті XV в. 
не був тривкий. Тяжкі війни, ведені в другій четвертині століття, підірвали 
її засоби і сили. Перехід Царгорода до турків* був початком упадку венець-
кого панування в візантійських землях і підірвав її східну торгівлю. Одно 
за другим забирають турки її володіння на Егейськім морі, в Балканських 
землях і в Малій Азії. Відкриття Нового Світу* створило нові торговельні 
дороги, нові ринки, й торгівля на них пішла вже поза руками Венеції. Ряд 
неприязних для Венеції політичних комбінацій і союзів західноєвропейських 
держав задають удари її престижу в політичнім житті Європи. Її егоїстична, 
локальна політика, котру вела вона супроти інших італійських громад і дер-
жав, приготовила їй гіркі овочі: з початком ХVІ в. її вороги і неприятелі, 
злучившися докупи, розгромили її сили в 1509 р.* і позбавили її разом усіх 
італійських володінь. Правда, кінець кінцем, війну удалося закінчити без 
великих утрат, повернувши відібране, але престиж Венеції був безпово-
ротно страчений, сила її розбита. Всі зусилля, всі хитрі плетіння венецької 
політики мали на меті можливо заховати тільки старі володіння, і се не 
вдавалося: не вважаючи на світліші моменти, на хвилеві проблиски давньої 
слави, сі володіння зменшалися, раз у раз відривано щось із них, і політичне 
значіння Венецької держави ішло все додолу. З початком XVIII в. Венеція 
тратить уже значіння в світовій політиці; падає її торгівля й культурне життя. 
Кінець XVIII в. приносить кінець її самостійності: війська Бонапарта зайняли 
місто; останній дож Людовіко Манін мусив зложитти свою власть. Слідом 
Венецію віддано Австрії. Торгівля, культурне й економічне життя її за сей 
час упало до непізнання. З 200 тис. людності, як раховано за самостійності, 
число її упало в XIX в. нижче 100 тис., пропали її промисли і майстерства, 
і тільки новішими часами вона почала підійматися з сього упадку, — але 

вже не своїми силами, а чужими капіталами, чужою енергією й роботою. 
Стара Венеція умерла, її спадщина стала виморочним добром* — навіть 
не Італії, а всього світу, котрого аристократичні і плутократичні представники 
позасідали в історичних палацах венецьких нобілів. Венецького громадян-
ства, котре жило з традиції її минувшини, нема, і коли недавно модний 
представник третьої Італії Габріель Аннунціо* в своїй трагедії “La Nave” 
(“Корабель”) ударив в струни венецької минувшини — її панування над 
Адрією, — він робив се, шукаючи відгомону не в венецьких традиціях, а в 
іменах нової, імперіалістичної Італії, і від неї збирав оплески. 

Так от чари Венеції: повільного розвою, буйного і пишного розцвіту; 
потім упадок — спочатку ще малозамітний, ще пишний силами і рефлексами 
попереднього розцвіту; далі все замітніше збіднення; нарешті агонія й смерть, 
і по ній ще не сформувалося нічого суцільного і скільки-небудь самостійного, 
характеристичного: сучасна Венеція вся живе споминами минулого, його 
рефлексіями, культивуванням, імітаціями — торгує сею пам’яттю минулого 
і з неї живе. Тому й кажу, що тут перед нами одно суцільне, одностайне 
життя в однім куснику. Протягом цілого майже тисячоліття (відкинувши 
зовсім неясні, нічим не задокументовані початки), воно розвивалося без 
катастроф і переломів, відокремлено і оригінально, колоритно і суцільно. 
І ся суцільність і сконцентрованість незвичайно збільшає силу й інтенсив-
ність вражіння, надає особливий інтерес сьому життю, ріжні сторони якого 
так тісно спліталися з собою, концентрувалися в однім осередку; в нім, як я 
сказав, секрет сильного вражіння, яке робить на нас Венеція. 

Розуміється, життя було бурливе, повне глибоко трагічних ситуацій. 
Життя народоправне, а особливо республіканське далеко більше зложене, 
напружене, вимагає від активної одиниці далеко більше, ніж життя під 
монархічним, автократичним режимом: ставить комбінації далеко тяжчі, 
змушує рахуватися з факторами і численнішими, і труднішими до комбі-
нування. Й історія венецького життя повна епізодів понурих, глибоко тра-
гічних, які відбивають дуже сильно на тім блискучім тлі; не для декорацій 
ставилися мармуряні в’язниці; не для зацікавлення форестьєрів кувалися 
сі катівські приряди. Але при тім усім в венецькім житті не було таких 
потрясінь, переломів, катастроф, які б з коренем вивертали народне життя, 
розкидали старе й змушували будувати наново. Навпаки, як я сказав, вся 
державна мудрість венецьких політиків пішла на те, щоб забезпечити своє 
життя, свою конституційну олігархію від усяких переворотів. І коли, кінець 
кінцем, ся тенденція венецького політичного життя привела його до омер-
твіння, забила ініціативу, творчий дух його горожан в політиці, то, з другого 
боку, справді дала можність тутешньому життю розвинутися без потрясінь 
і катастроф, розвернутися вповні й дійти до крайніх своїх границь.

Ніколи, аж до наполеонської окупації 1797 р., неприятельське військо 
не ступало на землю Венеції; вона не попадала під чужу власть, не мусила 
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примінятися до чужих прав і законів. Вона жила весь час по-своєму, своїм 
життям, свідомо обминаючи ті форми, в які виливалося сучасне життя 
іншої Італії, і зберігаючи свої форми, свої традиції, та дала можність сьому 
свому життю розцвісти й розвинутися в повній красі, силі й закінченості, 
яка рідко деінде спостерігається взагалі і рідко де заховалася так добре 
до наших часів — власне через те, що тут не було нового розвою, нового 
піднесення і розквіту, що глушить і руйнує пам’ятки і сліди попереднього, 
робиться їх коштом.

Спеціальні географічні й культурні, економічні й політичні обставини, які 
вплинули на окремішність політичного життя Венеції, разом з ним відбилися 
також на її житті культурнім, і спеціально на її квінтесенції — артистичній 
творчості, яка пішла в значній мірі відмінними дорогами від іншої італій-
ської штуки й проявилася в формах наскрізь оригінальних. Незвичайна 
ріжнорідність творчості, культури і життя взагалі знаменує Італію, як ніяку 
іншу сторону, й становить причину її особливої принадності, особливого 
багатства вражінь. Відмінні географічні обставини приготували відмінність 
доріг розвою і впливів. Північна Італія в декотрих своїх частях становить 
немов продовження німецької Швейцарії і тісно зв’язана з Центральною 
Європою і типом та характером своєї людності, і укладом життя, і історією 
своєї творчості. Полудневу всі зносини, інтереси, традиції тягнуть в Африку, 
на її африканське побережжя, звідки стільки раз виходили її завойовники, 
її культурні впливи, і не з чистої факторії тепер туди воно тягнеться з сво-
їми планами завоювань. Зовсім інакше укладалося життя середньої Італії, 
в східній Тоскані, Флоренції і на західнім побережжі, а знов від сього 
тірренського побережжя дорогами ішла культура і творчість адріатицького 
побережжя Венеції.

Тісні зв’язки з Візантією, в яких довго жила Венеція — спочатку 
в залежності від неї, пізніше в тісній культурній зв’язі, — відбилися дуже 
сильно на початках венецької штуки, тісно зв’язаної з візантійською. Вона 
виростає на візантійськім корені, а що візантійська глибоко була пересякнена 
елементами орієнтальними, сирійсько-перськими, то вона служила мостом, 
яким венецьке життя, культура і творчість входила в ближчу стичність 
з східним життям і творчістю, з свого боку політичні і торговельні інте-
реси потягли потім Венецію на Схід безпосередньо, зв’язали її на довгі 
віки з Ліваном, Сирією, передньою і навіть центральною Азією, попхнули 
венецьких неґоціантів на дороги до Індії, Китаю і одомашнили венецького 
чоловіка в орієнтальній культурі і орієнтальнім житті. З другої сторони, 
насильна і егоїстична політика Венеції в Італії не приспоряла їй ні вірних 
приятелів, ні тривких зв’язків, а саму її змушувала бути боязкою і непевною 
на пункті всяких посторонніх італійських впливів. Се відбилося й на венець-
кій культурі, яка дуже пізно — в епоху упадку політичного життя, в добу 
пізнього Ренесансу підпадає глибшим впливам італійських напрямів в сфері 

артистичної творчості, а до того часу заховує сильно виражену незалежність 
і оригінальність своєї культури і творчості, і власне глибока оригінальність 
венецького життя надає особливого чару її артистичній спадщині. Розумі-
ється, в дуже значній мірі сила вражіння, яке робить Венеція на сучасного 
глядача, залежить від тої єдиної і одинокої в своїм роді обстанови, в яку 
оправила її історичну і артистичну спадщину місцева природа, місцеві 
обставини життя. Чудові ряди її палат, розуміється, не робили б на нас 
такого вражіння, якби стояли в тісній улиці, закуреній і запорошеній, серед 
брудних крамничок, в гаморі їзди і юрби, а не підіймалися над широкою 
поверхнею прозорої і чистої води. Палата дожів, п’яцетта і сусідні будови 
не чарували б нас так, коли б не красувалися над переднім планом горного 
побережжя і веселого полиску Великого каналу. В ріжних містах розкидані 
визначні пам’ятки минувшини, з великим артизмом виконані будови, мальов-
ничі куточки, але ніде вони не окружені такою ніде більше не повтореною 
обстановою, гарною і фантастичною рамою чудових каналів, свобідних від 
туркоту автомобілів, трамваїв, фіакрів, повних сімейної тиші і грації. І в 
сю чудову раму вставлені образи, гідні її краси своїм артизмом і змістом. 
І тому з вражіннями Венеції ніщо не може рівнятися, вона зістається єди-
ною, недосяжною, незабутньою, котрої ніколи не бачиш досить, ніколи 
не натішишся до несхочу.

Артистична спадщина Венеції
В порівнянні з ріжними іншими центрами Італії, що традиції свого куль-

турного життя ведуть з античних часів, більш або менш далеких, Венеція, 
як ми бачили тільки що, місто сорозмірно нове, і антична культура не могла 
лишити тут скільки-небудь значного накорінку: ті античні пам’ятки, колони 
і орнаменти, які стрічаються в Венеції, постягані венеціанами вже пізніше 
з ріжних місць, Гераклеї і інших городів. Коли в Венеції, в її пригородах стало 
розвиватися якесь культурне життя, в ІХ–Х в., воно під впливом тісних 
зв’язків з Візантією мусило розвиватися на візантійсько-орієнтальних під-
валинах. В самій Венеції, одначе, нічого не заціліло з сього першого періоду 
її розвою: тодішні церкви і будинки були заступлені розкішнішими і новішими 
з дальшим її розвоєм, в ХІ–ХІІІ в. В більш чистій, не до решти зміненій 
формі стрічаємо їх в венецьких передмістях — в Торчелло, в Мурано — 
в них стрічаємося з ріжними декораційними мотивами, що повторяються 
потім в дещо пізніших, далеко значніших і показніших будовах самого міста. 

З них перше місце щодо часу і артистичних прикмет займає патрональна 
святиня Венеції, базиліка св. Марка. Вперше церква ся була збудована для 
принесених з Александрії мощей св. Марка в ІХ в., потім по пожежі від-
будована наново в Х, і ще раз ґрунтовно перебудована в ХІ–ХІІ в., і після 
того не переставала підпадати ріжним прикрашенням і уліпшенням. Не вва-
жаючи на всі ті пізніші зміни і додатки, вона все-таки заховала в цілості свій 

354 ПО СВІТУ З подорожніх вражінь 355



примінятися до чужих прав і законів. Вона жила весь час по-своєму, своїм 
життям, свідомо обминаючи ті форми, в які виливалося сучасне життя 
іншої Італії, і зберігаючи свої форми, свої традиції, та дала можність сьому 
свому життю розцвісти й розвинутися в повній красі, силі й закінченості, 
яка рідко деінде спостерігається взагалі і рідко де заховалася так добре 
до наших часів — власне через те, що тут не було нового розвою, нового 
піднесення і розквіту, що глушить і руйнує пам’ятки і сліди попереднього, 
робиться їх коштом.

Спеціальні географічні й культурні, економічні й політичні обставини, які 
вплинули на окремішність політичного життя Венеції, разом з ним відбилися 
також на її житті культурнім, і спеціально на її квінтесенції — артистичній 
творчості, яка пішла в значній мірі відмінними дорогами від іншої італій-
ської штуки й проявилася в формах наскрізь оригінальних. Незвичайна 
ріжнорідність творчості, культури і життя взагалі знаменує Італію, як ніяку 
іншу сторону, й становить причину її особливої принадності, особливого 
багатства вражінь. Відмінні географічні обставини приготували відмінність 
доріг розвою і впливів. Північна Італія в декотрих своїх частях становить 
немов продовження німецької Швейцарії і тісно зв’язана з Центральною 
Європою і типом та характером своєї людності, і укладом життя, і історією 
своєї творчості. Полудневу всі зносини, інтереси, традиції тягнуть в Африку, 
на її африканське побережжя, звідки стільки раз виходили її завойовники, 
її культурні впливи, і не з чистої факторії тепер туди воно тягнеться з сво-
їми планами завоювань. Зовсім інакше укладалося життя середньої Італії, 
в східній Тоскані, Флоренції і на західнім побережжі, а знов від сього 
тірренського побережжя дорогами ішла культура і творчість адріатицького 
побережжя Венеції.

Тісні зв’язки з Візантією, в яких довго жила Венеція — спочатку 
в залежності від неї, пізніше в тісній культурній зв’язі, — відбилися дуже 
сильно на початках венецької штуки, тісно зв’язаної з візантійською. Вона 
виростає на візантійськім корені, а що візантійська глибоко була пересякнена 
елементами орієнтальними, сирійсько-перськими, то вона служила мостом, 
яким венецьке життя, культура і творчість входила в ближчу стичність 
з східним життям і творчістю, з свого боку політичні і торговельні інте-
реси потягли потім Венецію на Схід безпосередньо, зв’язали її на довгі 
віки з Ліваном, Сирією, передньою і навіть центральною Азією, попхнули 
венецьких неґоціантів на дороги до Індії, Китаю і одомашнили венецького 
чоловіка в орієнтальній культурі і орієнтальнім житті. З другої сторони, 
насильна і егоїстична політика Венеції в Італії не приспоряла їй ні вірних 
приятелів, ні тривких зв’язків, а саму її змушувала бути боязкою і непевною 
на пункті всяких посторонніх італійських впливів. Се відбилося й на венець-
кій культурі, яка дуже пізно — в епоху упадку політичного життя, в добу 
пізнього Ренесансу підпадає глибшим впливам італійських напрямів в сфері 

артистичної творчості, а до того часу заховує сильно виражену незалежність 
і оригінальність своєї культури і творчості, і власне глибока оригінальність 
венецького життя надає особливого чару її артистичній спадщині. Розумі-
ється, в дуже значній мірі сила вражіння, яке робить Венеція на сучасного 
глядача, залежить від тої єдиної і одинокої в своїм роді обстанови, в яку 
оправила її історичну і артистичну спадщину місцева природа, місцеві 
обставини життя. Чудові ряди її палат, розуміється, не робили б на нас 
такого вражіння, якби стояли в тісній улиці, закуреній і запорошеній, серед 
брудних крамничок, в гаморі їзди і юрби, а не підіймалися над широкою 
поверхнею прозорої і чистої води. Палата дожів, п’яцетта і сусідні будови 
не чарували б нас так, коли б не красувалися над переднім планом горного 
побережжя і веселого полиску Великого каналу. В ріжних містах розкидані 
визначні пам’ятки минувшини, з великим артизмом виконані будови, мальов-
ничі куточки, але ніде вони не окружені такою ніде більше не повтореною 
обстановою, гарною і фантастичною рамою чудових каналів, свобідних від 
туркоту автомобілів, трамваїв, фіакрів, повних сімейної тиші і грації. І в 
сю чудову раму вставлені образи, гідні її краси своїм артизмом і змістом. 
І тому з вражіннями Венеції ніщо не може рівнятися, вона зістається єди-
ною, недосяжною, незабутньою, котрої ніколи не бачиш досить, ніколи 
не натішишся до несхочу.

Артистична спадщина Венеції
В порівнянні з ріжними іншими центрами Італії, що традиції свого куль-

турного життя ведуть з античних часів, більш або менш далеких, Венеція, 
як ми бачили тільки що, місто сорозмірно нове, і антична культура не могла 
лишити тут скільки-небудь значного накорінку: ті античні пам’ятки, колони 
і орнаменти, які стрічаються в Венеції, постягані венеціанами вже пізніше 
з ріжних місць, Гераклеї і інших городів. Коли в Венеції, в її пригородах стало 
розвиватися якесь культурне життя, в ІХ–Х в., воно під впливом тісних 
зв’язків з Візантією мусило розвиватися на візантійсько-орієнтальних під-
валинах. В самій Венеції, одначе, нічого не заціліло з сього першого періоду 
її розвою: тодішні церкви і будинки були заступлені розкішнішими і новішими 
з дальшим її розвоєм, в ХІ–ХІІІ в. В більш чистій, не до решти зміненій 
формі стрічаємо їх в венецьких передмістях — в Торчелло, в Мурано — 
в них стрічаємося з ріжними декораційними мотивами, що повторяються 
потім в дещо пізніших, далеко значніших і показніших будовах самого міста. 

З них перше місце щодо часу і артистичних прикмет займає патрональна 
святиня Венеції, базиліка св. Марка. Вперше церква ся була збудована для 
принесених з Александрії мощей св. Марка в ІХ в., потім по пожежі від-
будована наново в Х, і ще раз ґрунтовно перебудована в ХІ–ХІІ в., і після 
того не переставала підпадати ріжним прикрашенням і уліпшенням. Не вва-
жаючи на всі ті пізніші зміни і додатки, вона все-таки заховала в цілості свій 
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початковий тип з ХІ–ХІІ в. Разом з зібраними в ній скарбами артистичної 
творчості вона служить чудовою пам’яткою й ілюстрацією візантійського 
періоду венецької штуки, з його останніх, найновіших часів.

Таке довге й інтенсивне панування візантійської штуки не дало роз-
винутися на венецькім ґрунті т. зв. романському стилю, що характеризує 
будівництво північної Італії й Тоскани XI–XIII в. Дальшою замітною 
стадією являється тут аж чудова венецька готика, наскрізь оригінальна, 
вповні відмінна від готики західноєвропейської, перейнята елементами 
орієнтальними, близько спорідненими з штукою мавританською. Вона 
служить артистично перетвореною рефлексією венецьких зносин зі Сходом 
XII–XIV в. і своєї найвищої реалізації доходить в палаті дожів, в тій 
формі, в якій її маємо — з XIV–XV віків. Над сим палладієм венецької 
слави*, подібно, як над св. Марком, також працювали віки, цілі поко-
ління венецьких артистів і майстрів, але, на щастя, також уміли спини-
тися на найвищій точці творчості і заховати від пізніших перебудувань. 
На жаль, історія сеї будови темна і малозвісна і не дає змоги вглянути 
в той творчий процес, якому завдячуємо отсей архітвір світової штуки. 
Старий оборонний замок, з валами і ровами, що стояв на сім місці, уже 
з Х в., коли Венеція почула себе безпечною в своїм гнізді, почав пере-
творятися в величаву палату венецького правління; в ХIV його взялися 
перебудовувати наново. Ходяча легенда називає її будівничим Філіпа 
Калєндарія, одного з учасників змови Фалієрі. Коли змову [було] викрито, 
разом з дожем згинув і той архітект, мовляв, повішений на лоджії своєї 
власної будови. Будова потім припинилася, і тільки в першій половині 
[ХV в.] сім’я архітектів Боно (Buono) докінчили її і привели до того виду, 
що послужив потім взірцем для пізніших реставрацій. Новіші дослідники, 
відкидаючи сі перекази, витягають інші ймення, але сі ймення ще менше 
говорять, ніж ті старі, і не кидають ніякого світла на той творчий процес. 
В кождім разі, хронологія зістається певною: палата будувалася в ХІV 
і ХV в., в першій половині ХV в. була закінчена. Для свого часу вона, 
з ХIV віку почавши, стала каноном архітектонічної краси і взірцем для 
інших світських будов. Венецькі аристократи, чи їх архітекти, один перед 
другим починають переносити на свої палати ріжні мотиви палати дожів, 
комбінують і розвивають їх більше або менше щасливо, і протягом ХIV 
і ХV в. Венеція дістає розкішну панораму сих палат в стилі дожів, ряд 
дуже гарних і влучних архітектурних композицій: найкращими представ-
никами їх можуть служити палати головного каналу: Фоскарі, Контаріні 
(звісна звичайно під іменем палати Дездемони)* і найрозкішніша з сих 
приватних палат Сá d’Оro*.

З кінцем ХV в. сей готицький стиль починає приймати елементи Рене-
сансу. Характеристична се річ, що за упадком розвоєвого процесу в політич-
нім житті падає своєрідний стиль, котрого розвій припадає на часи найбіль-

шого розмаху політичної енергії, політичних здобутків і успіхів Венеції. Але 
упадок замітний нам з історичної перспективи; для сучасників се були часи 
незвичайного блиску і багатства Венеції. Процес здобування і розширення 
скінчився, зачиналися часи уживання набутих багатств; великі володіння, 
заложені в них господарства і факторії несли великі доходи. Венецька цекка 
била річно мільйон золотих дукатів*, 200 тис. срібних і 80 тис. мідяних 
монет; таких панів, що мали річного доходу на 500 тис. франків, рахували 
більше як тисячу. Починається доба особливої розкоші, виставності, сиба-
ритизму венецького, одним з проявів його було перенесення на венецький 
ґрунт модного тоді ренесансового будівництва тими майстрами, котрих 
венецька аристократія наймала з ріжних сторін для звеличення багатства 
і слави своїх домів і своєї республіки. 

Перші майстри нового мистецтва, одначе, ближче трималися венеці-
анських традицій будівництва, і тому сі будови кінця ХV і початку ХVІ в. 
більш інтересні для нас, ніж пізніші, більш блискучі і славні, але зовсім 
відірвані від венецького ґрунту і традицій твори пізнього Ренесансу, середини 
і другої половини ХVІ в., і хоч для декотрих естетів — приміром, для такого 
Раскіна*, сей ранній Ренесанс не що, як доба упадку готики — латання 
звироднілої, ослабленої, зманерованої готики за поміччю відроджених ста-
роримських традицій — все-таки і вони признають, що майстрам сеї доби 
удавалися часом річі скінчено гарні, а головне оригінальні.

І тут, в добу Ренесансу, як і в попередні, головно інтересні будинки світ-
ські, державні і приватні, церкви дають менш інтересного, хоч і між ними, 
розуміється, є чимало гарного і замітного, але цікавіші все-таки будинки 
світські, на котрих головно вироблялося і розвивалося се будівництво, поруч 
з декоративною скульптурою і малярством. З-поміж багатого ряду майстрів, 
які працювали тут, — місцевих, а ще більш прихожих з ріжних інших центрів 
тодішнього артистичного руху, визначаються артистичні родини Ломбарді 
(П’єтро Ломбарді з синами і внуком) і звісних уже нам Боно. Творами 
Ломбарді являються славні палати Лоредан, Вендрамін-Калєрджі, церква 
S. Maria dei Mirocoli (1480-х рр.) і цілий ряд менших і більших архітектоніч-
них і декораційних робіт, гарних скульптур і ін. Сім’я Боно теж дала цілий 
ряд творів, від порталу палати дожів (porta della Carta, одного з перших 
вістунів ренесансових впливів на тлі перетяженої пишнотою готики), Scuola 
di S.Pocco — найкращі з будинків венецьких гільдій (званих “школами”, 
scuola) — начеркнена Боном, пізніше розроблена цілим рядом інших майстрів, 
вона стоїть уже на переході від раннього до класичного Ренесансу сере-
дини ХVI в. З інших будівель сеї доби згадаю галерею Старих прокурацій, 
сусідню браму дзиґарову, браму арсеналу. Незвичайною оригінальністю 
звертає на себе увагу сходова вежа палати Контаріні dol Bavolo, котру новіші 
дослідники вважають твором Джованні Канді. Як характеристичну прикмету 
сього раннього Ренесансу треба піднести певне оживлення візантійського 
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початковий тип з ХІ–ХІІ в. Разом з зібраними в ній скарбами артистичної 
творчості вона служить чудовою пам’яткою й ілюстрацією візантійського 
періоду венецької штуки, з його останніх, найновіших часів.

Таке довге й інтенсивне панування візантійської штуки не дало роз-
винутися на венецькім ґрунті т. зв. романському стилю, що характеризує 
будівництво північної Італії й Тоскани XI–XIII в. Дальшою замітною 
стадією являється тут аж чудова венецька готика, наскрізь оригінальна, 
вповні відмінна від готики західноєвропейської, перейнята елементами 
орієнтальними, близько спорідненими з штукою мавританською. Вона 
служить артистично перетвореною рефлексією венецьких зносин зі Сходом 
XII–XIV в. і своєї найвищої реалізації доходить в палаті дожів, в тій 
формі, в якій її маємо — з XIV–XV віків. Над сим палладієм венецької 
слави*, подібно, як над св. Марком, також працювали віки, цілі поко-
ління венецьких артистів і майстрів, але, на щастя, також уміли спини-
тися на найвищій точці творчості і заховати від пізніших перебудувань. 
На жаль, історія сеї будови темна і малозвісна і не дає змоги вглянути 
в той творчий процес, якому завдячуємо отсей архітвір світової штуки. 
Старий оборонний замок, з валами і ровами, що стояв на сім місці, уже 
з Х в., коли Венеція почула себе безпечною в своїм гнізді, почав пере-
творятися в величаву палату венецького правління; в ХIV його взялися 
перебудовувати наново. Ходяча легенда називає її будівничим Філіпа 
Калєндарія, одного з учасників змови Фалієрі. Коли змову [було] викрито, 
разом з дожем згинув і той архітект, мовляв, повішений на лоджії своєї 
власної будови. Будова потім припинилася, і тільки в першій половині 
[ХV в.] сім’я архітектів Боно (Buono) докінчили її і привели до того виду, 
що послужив потім взірцем для пізніших реставрацій. Новіші дослідники, 
відкидаючи сі перекази, витягають інші ймення, але сі ймення ще менше 
говорять, ніж ті старі, і не кидають ніякого світла на той творчий процес. 
В кождім разі, хронологія зістається певною: палата будувалася в ХІV 
і ХV в., в першій половині ХV в. була закінчена. Для свого часу вона, 
з ХIV віку почавши, стала каноном архітектонічної краси і взірцем для 
інших світських будов. Венецькі аристократи, чи їх архітекти, один перед 
другим починають переносити на свої палати ріжні мотиви палати дожів, 
комбінують і розвивають їх більше або менше щасливо, і протягом ХIV 
і ХV в. Венеція дістає розкішну панораму сих палат в стилі дожів, ряд 
дуже гарних і влучних архітектурних композицій: найкращими представ-
никами їх можуть служити палати головного каналу: Фоскарі, Контаріні 
(звісна звичайно під іменем палати Дездемони)* і найрозкішніша з сих 
приватних палат Сá d’Оro*.

З кінцем ХV в. сей готицький стиль починає приймати елементи Рене-
сансу. Характеристична се річ, що за упадком розвоєвого процесу в політич-
нім житті падає своєрідний стиль, котрого розвій припадає на часи найбіль-

шого розмаху політичної енергії, політичних здобутків і успіхів Венеції. Але 
упадок замітний нам з історичної перспективи; для сучасників се були часи 
незвичайного блиску і багатства Венеції. Процес здобування і розширення 
скінчився, зачиналися часи уживання набутих багатств; великі володіння, 
заложені в них господарства і факторії несли великі доходи. Венецька цекка 
била річно мільйон золотих дукатів*, 200 тис. срібних і 80 тис. мідяних 
монет; таких панів, що мали річного доходу на 500 тис. франків, рахували 
більше як тисячу. Починається доба особливої розкоші, виставності, сиба-
ритизму венецького, одним з проявів його було перенесення на венецький 
ґрунт модного тоді ренесансового будівництва тими майстрами, котрих 
венецька аристократія наймала з ріжних сторін для звеличення багатства 
і слави своїх домів і своєї республіки. 

Перші майстри нового мистецтва, одначе, ближче трималися венеці-
анських традицій будівництва, і тому сі будови кінця ХV і початку ХVІ в. 
більш інтересні для нас, ніж пізніші, більш блискучі і славні, але зовсім 
відірвані від венецького ґрунту і традицій твори пізнього Ренесансу, середини 
і другої половини ХVІ в., і хоч для декотрих естетів — приміром, для такого 
Раскіна*, сей ранній Ренесанс не що, як доба упадку готики — латання 
звироднілої, ослабленої, зманерованої готики за поміччю відроджених ста-
роримських традицій — все-таки і вони признають, що майстрам сеї доби 
удавалися часом річі скінчено гарні, а головне оригінальні.

І тут, в добу Ренесансу, як і в попередні, головно інтересні будинки світ-
ські, державні і приватні, церкви дають менш інтересного, хоч і між ними, 
розуміється, є чимало гарного і замітного, але цікавіші все-таки будинки 
світські, на котрих головно вироблялося і розвивалося се будівництво, поруч 
з декоративною скульптурою і малярством. З-поміж багатого ряду майстрів, 
які працювали тут, — місцевих, а ще більш прихожих з ріжних інших центрів 
тодішнього артистичного руху, визначаються артистичні родини Ломбарді 
(П’єтро Ломбарді з синами і внуком) і звісних уже нам Боно. Творами 
Ломбарді являються славні палати Лоредан, Вендрамін-Калєрджі, церква 
S. Maria dei Mirocoli (1480-х рр.) і цілий ряд менших і більших архітектоніч-
них і декораційних робіт, гарних скульптур і ін. Сім’я Боно теж дала цілий 
ряд творів, від порталу палати дожів (porta della Carta, одного з перших 
вістунів ренесансових впливів на тлі перетяженої пишнотою готики), Scuola 
di S.Pocco — найкращі з будинків венецьких гільдій (званих “школами”, 
scuola) — начеркнена Боном, пізніше розроблена цілим рядом інших майстрів, 
вона стоїть уже на переході від раннього до класичного Ренесансу сере-
дини ХVI в. З інших будівель сеї доби згадаю галерею Старих прокурацій, 
сусідню браму дзиґарову, браму арсеналу. Незвичайною оригінальністю 
звертає на себе увагу сходова вежа палати Контаріні dol Bavolo, котру новіші 
дослідники вважають твором Джованні Канді. Як характеристичну прикмету 
сього раннього Ренесансу треба піднести певне оживлення візантійського 
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елементу. Знеохочені до готики майстри зверталися до сих місцевих візантій-
ських традицій, созвучних з новими подувами відродженої римської штуки, 
перше ніж звернулися до чистих принципів римської традиції і більше або 
менше вдатно розмішували пережитки готики елементами візантійськими 
і чисто ренесансовими (так званий стиль Ломбардо, з його замилуванням 
в мармуряних інкрустаціях і т. ін.). Пізніший, справжній, або “римський” 
Ренесанс, що розвивається з другої четвертини ХVI в., представлений 
двома напрямами. Строгий, класичний Ренесанс представлений, може, най-
краще палатою Грімані на Каналі (тепер апеляційна палата) — незвичайно 
величним і благородним будинком, котрому не знаходять [слів для] похвал 
навіть неприхильники Ренесансу (“в вималюванні подробиць не менше 
визначний, як в величавості масштабу — нема тут ні одної фальшивої лінії, 
жодної хибної пропорції в цілій благородній фасаді” — Раскін). Творцем 
його був Санмікелі, веронський майстер з школи Браманте. Другий славний 
представник класичного Ренесансу, його законоположник і теоретик Пал-
ладіо лишив по собі в Венеції класичний взірець своєї штуки в церкві св. 
Георгія (San Giorgio Maggiore) — церква ся, одначе, завдячує свою красу 
не його штуці, а чудовому свому положенню. Інша характеристична для 
його манери будова — церква Спасителя (del Redentore) на Джудецці*; 
незвичайно високо славлений давніше, для сучасних цінителів він являється 
представником тої мертвоти і бездушності Ренесансу, котрим він викликав 
новішу опозицію проти себе.

Найбільш модним і славленим на венецькім ґрунті був, одначе, інший 
майстер Ренесансу. Джакопо Татті, по імені сього майстра, котре прийняв 
собі званий Сан-Совіно. Флорентинець з походження, він по ріжних ман-
дрівках 1529 р. осів в Венеції, діставши по Бартоломеї Боно місце державного 
архітекта, і за свій довгий вік (умер 1570 р., мавши звиш 90 літ) глибоко 
вибив свою печать на венеціанськім будівництві, сам набудувавши, порес-
таврувавши масу і передавши потім свою манеру, свій напрям своїм ученикам 
і наслідникам. Ряд приватних палат, з котрих найкращою вважалася палаццо 
Корнер Ca grande (тепер префектура), кілька церков і розкішні державні 
будови, вінець його творчості: цекка (монетна палата, тепер бібліотека), 
бібліотека (libreria veechia, тепер королівська палата) і лоджетта під кам-
панілею св. Марка (знищена 1902 р., коли упала кампанілья), збудовані 
головно в рр. 1530–1540-х, прославили його ім’я і надали, можна сказати, 
пишнішу фізіономію Венеції, послуживши взірцем для численних учеників 
і наслідувателів Сан-Совіно. Так, Скамоцці на взір бібліотеки забудував 
полудневу частину площі св. Марка — так званими Новими прокураціями, 
і потім, уже в поч. ХІХ в., в тім же дусі була забудована східна частина 
площі; в pendant [додаток] до цекки Сан-Совіно явився потім на другім краю 
забудувань [площі] св. Марка понурий будинок в’язниць, і т.д. Амбітний, 
зависний Сан-Совіно вважав себе вищим в будівництві, в скульптурі від 

Мікельанджело, і дійсно в своїм часі був, може, й більше модним, ніж він, 
і його манера — пишна, розкішна, але неглибока, позбавлена всякої благо-
родності, здавалася довго не тільки публіці, але і в кругу артистів останнім 
словом майстерства.

В сфері скульптури роля (негативна) Сан-Совіно була остільки менше 
значна, що взагалі в Венеції скульптура не знайшла більшого розвою і не діс-
тала самостійного значіння. Се толкують ріжними причинами — впливами 
візантійськими і східними і т. д., але, кінець кінцем, зістається факт, що для 
скульптури венеціани не мали зрозуміння, і вона тут грала помічну, декора-
тивну ролю при архітектурі. Окремих монументальних скульптур тут не мали 
звичаю ставити. Одинокий монумент, поставлений за старих часів Венеції, — 
монумент малозначного кондотьєра Бартоломео Коллеоні, був вимовлений 
ним у республіки його тестаментом*. Надгробні пам’ят[ни]ки дожів і інших 
достойників, що входять в звичай до ХIV в., ставилися звичайно всередині 
церков, при стінах, мали характер настінної декорації, і в них різьбярство грало 
ролю декоративну. Між ними, розуміється, єсть і інтересні взірці готицької 
і ренесансової скульптури, так само в декораціях палати дожів, особливо три 
наріжники капітелів з скульптурними сценами: Адам і Єва, Ной з синами, суд 
Соломона (сей пізніший, вважається твором флорентійських майстрів першої 
пол. ХV в.). З кінця ХV в. маємо роботи ломбордського майстра Ант[оніо] 
Ріццо з Верони (статуя “Адам”, бюст т. зв. Лоредана). Шедевром ренесансової 
скульптури вважалася згадана лоджетта Сан-Совіно з чотирма статуями — 
в дійсності маловартна з артистичного боку. І пізніші часи не додали до сього 
нічого дійсно замітнішого, плекали головно теж декоративну різьбу і часом 
давали в тім роді гарненькі річі, але не більше.

Але при такім слабкім розвої скульптурних інтересів Венеції пощастило 
мати пам’ятку скульптурну, яка стоїть в ряді з найкращими скульптурними 
творами світу, — се згаданий вже монумент Коллеоні, зроблений по моде-
лях Вероккіо, великого флорентійського майстра Відродження (другої пол. 
ХV в.), котрому венецьке правительство дало першенство на конкурсі, 
розписанім на сю замовлену йому роботу. Се найкращий твір Вероккіо, 
котрого смерть, одначе, не дала йому сповнити до кінця самому. Кінна 
статуя, оперта на класичних взірцях (кінь нагадує дуже славних коней св. 
Марка* і, мабуть, на них до певної міри і взорований), при певних дефек-
тах, зістається все-таки найкращою, найблагороднішою статуєю, на яку 
здобулася нова скульптура. Статуя їздця повна незвичайної сили і вирази-
стості. Незначний кондотьєр перетворений в демона війни, від котрого віє 
нестримною, руїнною силою. Лице застигло в страшнім виразі, що навіває 
жах, як голова Медузи*. Се втілення страхів війни, її мерзенності. 

На жаль, Вероккіо вмер, перше ніж міг виконати сю роботу. Алессандро 
Леопарді, що виконував її, посадив на занадто великім п’єдесталі, і статуя 
занадто віддалена від видця.
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Мікельанджело, і дійсно в своїм часі був, може, й більше модним, ніж він, 
і його манера — пишна, розкішна, але неглибока, позбавлена всякої благо-
родності, здавалася довго не тільки публіці, але і в кругу артистів останнім 
словом майстерства.

В сфері скульптури роля (негативна) Сан-Совіно була остільки менше 
значна, що взагалі в Венеції скульптура не знайшла більшого розвою і не діс-
тала самостійного значіння. Се толкують ріжними причинами — впливами 
візантійськими і східними і т. д., але, кінець кінцем, зістається факт, що для 
скульптури венеціани не мали зрозуміння, і вона тут грала помічну, декора-
тивну ролю при архітектурі. Окремих монументальних скульптур тут не мали 
звичаю ставити. Одинокий монумент, поставлений за старих часів Венеції, — 
монумент малозначного кондотьєра Бартоломео Коллеоні, був вимовлений 
ним у республіки його тестаментом*. Надгробні пам’ят[ни]ки дожів і інших 
достойників, що входять в звичай до ХIV в., ставилися звичайно всередині 
церков, при стінах, мали характер настінної декорації, і в них різьбярство грало 
ролю декоративну. Між ними, розуміється, єсть і інтересні взірці готицької 
і ренесансової скульптури, так само в декораціях палати дожів, особливо три 
наріжники капітелів з скульптурними сценами: Адам і Єва, Ной з синами, суд 
Соломона (сей пізніший, вважається твором флорентійських майстрів першої 
пол. ХV в.). З кінця ХV в. маємо роботи ломбордського майстра Ант[оніо] 
Ріццо з Верони (статуя “Адам”, бюст т. зв. Лоредана). Шедевром ренесансової 
скульптури вважалася згадана лоджетта Сан-Совіно з чотирма статуями — 
в дійсності маловартна з артистичного боку. І пізніші часи не додали до сього 
нічого дійсно замітнішого, плекали головно теж декоративну різьбу і часом 
давали в тім роді гарненькі річі, але не більше.

Але при такім слабкім розвої скульптурних інтересів Венеції пощастило 
мати пам’ятку скульптурну, яка стоїть в ряді з найкращими скульптурними 
творами світу, — се згаданий вже монумент Коллеоні, зроблений по моде-
лях Вероккіо, великого флорентійського майстра Відродження (другої пол. 
ХV в.), котрому венецьке правительство дало першенство на конкурсі, 
розписанім на сю замовлену йому роботу. Се найкращий твір Вероккіо, 
котрого смерть, одначе, не дала йому сповнити до кінця самому. Кінна 
статуя, оперта на класичних взірцях (кінь нагадує дуже славних коней св. 
Марка* і, мабуть, на них до певної міри і взорований), при певних дефек-
тах, зістається все-таки найкращою, найблагороднішою статуєю, на яку 
здобулася нова скульптура. Статуя їздця повна незвичайної сили і вирази-
стості. Незначний кондотьєр перетворений в демона війни, від котрого віє 
нестримною, руїнною силою. Лице застигло в страшнім виразі, що навіває 
жах, як голова Медузи*. Се втілення страхів війни, її мерзенності. 

На жаль, Вероккіо вмер, перше ніж міг виконати сю роботу. Алессандро 
Леопарді, що виконував її, посадив на занадто великім п’єдесталі, і статуя 
занадто віддалена від видця.
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У святого Марка
І так як скуплено і сконцентровано в однім куснику, коло певних інте-

ресів, коло одної провідної осі все політичне життя Венеції, так скуплені 
разом монументальні пам’ятки її творчості. Монументальні тільки, — 
бо пам’ятки малярства, різьби і всякої іншої артистичної творчості в часах 
упадку розбрелися страшенно по світі, і те, що зосталося на місці в Венеції, 
дає тільки дуже слабке поняття про її багату артистичну творчість на сих 
полях. Зате монументальні пам’ятки стоять, і знов як символ тісної залежно-
сті культурного, артистичного венецького життя від її політичної історії, від 
політичної могутності, — вони представлені багатою групою її офіціальних 
будинків. Се патрональна церква св. Марка, палата дожів, два будинки 
т. зв. прокурацій — канцелярій державних прокураторів; все згруповане 
на площі св. Марка. А від неї тягнеться потім довгий ряд розкішних при-
ватних палат венецьких магнатів, які представляли собою правителів сеї 
республіки, репрезентованих державними будинками св. Марка.

Є багато міст, які в сумі викажуться навіть більшим числом розкішних 
пам’яток артистичних і історичних, але знов я, мабуть, не помилюся, ска-
завши, що ніде вони не зібрані так в однім кусні, як тут, і тому вся ся площа 
св. Марка (ріаzzа dі s. Mаrсо) з сусідньою “малою площею”, “п’яцеттою”, 
робить особливе, незрівнянне ні з чим вражіння.

Коли входиш на неї з-під нового мармурового портика, збудованого 
Наполеоном, стаєш ніби серед великого пасажу. Перед очима майже у всю 
ширину площі красується базиліка св. Марка; правий кут заслонює кампа-
нілья, що будується тепер наново, по тім, як стара, з XI віку, розвалилася 
в р. 1902. По лівій руці у всю довжину площі тягнеться один одностайний 
ряд т. зв. Старих прокурацій, будованих з кінцем XV в., в стилі посереднім 
від венецької готики до Ренесансу (фасада ренесансова, але вінчана мар-
муровою короною в стилі венецької готики). Праву сторону займає такий 
же ряд Нових прокурацій, в стилі пишного Ренесансу, з кінця XVI в. Аркади 
оббігають три сторони площі, в долішній часті всіх трьох будинків: обоїх 
прокурацій і портика Наполеона (т. зв. Нової будови, Nouova Fabbrica), 
творячи довгий пасаж, зайнятий кофейнями, цукернями, а головно виставами 
склепів найбагатіших місцевих фірм, що дають багату виставу сучасного 
венецького артистичного промислу. Але сі вистави і магазини ховаються 
в глибинах галерей, не виступаючи на фронт, на площу, не безчестячи ніякими 
плакатами, вивісками, написами благородної одноманітності її окруження: 
пошанування для старовини, для старої краси Венеції вміло стримати 
в границях навіть сучасну купецьку рекламу. Всередині тих аркад стелиться 
також проста і одноманітна, виложена гладкими камінними плитами площа, 
на 175 метрів довга, на половину того широка, рівна, не перервана ніякою 
фонтаною, чи статуєю — найбільша площа Венеції, чиста і прекрасна, ожи-
влена з звірят тільки табунами сизих голубів, що старим звичаєм на Вербну 

неділю випускалися з церкви св. Марка, і гніздяться тут на площі. Тепер 
улюблена забава туристів, а особливо дітей — годувати їх кукурудзою, 
що продається тут же в маленьких трубках: голуби беруть її з рук, злітають 
на руки, на плечі, коли бачать в руках кукурудзу.

Ся рівна, нічим не “прикрашена” площа, се монотонне обрамування 
її одностайними, не обрахованими на ніякі власні ефекти, самими по собі 
доволі монотонними і навіть нудними галереями, що окружають північну, 
східну і полудневу сторону площі, з тим більшою силою звертає увагу гля-
дача на західну сторону її — на сі головні святощі Венеції, уміщені на ній. 
Ті будівничі чи їх керманичі, які вміли заховати від усяких прикрас сі сторони 
площі, задержати їх в рамі простої оправи, простого передсіння для головної 
окраси, щоб змусити кождого звернути на неї всю свою увагу, виявили в тім 
глибоке і цінне зрозуміння. “П’яцца” дійсно тільки веде кождого гостя до неї. 
Ідете тою площею, і поволі відступають перед вашими очима присадкуваті 
бані св. Марка, його фасада стає вищою й величнішою, а за нею справа 
починає виступати розкішний ґанок палати дожів, а далі й її фасада. Так 
було в ті роки, поки кампанілья не піднеслася наново і не розірвала знову 
одностайної перспективи [площі] св. Марка з палатою дожів. По-моєму, 
кампанілью непотрібно вибудували наново і наново закрили дожів. Ся тяжка, 
сіра будова непотрібно врізувалася тут і обривала перспективу площі з пра-
вого боку. Правда, ті панегіристи Венеції, які силкувалися знайти в усім 
якусь гадку, якусь рацію, якусь красу, знаходили спеціальну красу в кон-
трасті оздобних, розмірно невисоких будинків, що окружають площу, з тим 
масивним і грубим обеліском, що раптом виривався серед них, але я думаю, 
що їх похвали були не більше як доброю міною при лихій грі, і маю те пере-
конання, що непотрібність відчував не один приклонник венеціанської краси, 
коли бачучи, як, напр., Джентіле Белліні на своїй славній панорамі процесії 
на площі св. Марка* обережно відсунув дзвіницю направо, так, щоб вона 
не виставала з-за лінії прокурацій і не заслонювала дожів. По всякій спра-
ведливості, Венеція повинна була бути вдячна духам-опікунам, які увільнили 
її “п’яццу” від сеї сумнівної прикраси, — іще й так щасливо, що при тім 
ніхто не потерпів, нікого не придавило, нікого не розвалено, окрім другої 
такої сумнівної вартості прикраси, як лоджетта Сан-Совіно. Але венеці-
ани, замість радіти, прийняли утрату кампанільї як свого роду національне 
нещастя, як утрату гонору, і положили за обов’язок честі поставити знову 
сю бородавку — таку саму і на тім самім місці, і в десятиліття по катастрофі 
вона вже знову стоїть*, така, як була, тільки ще тривкіше збудована, так 
що позбавитися її не лишається вже надії. Венеція тішиться — як солідний 
властитель фірми, котрому залежить, щоб ніщо з її інвентарю не убуло: аби 
хтось не зробив з того виводу, що фірма упадає; а я щиро жалую з сього 
нерозумного прояву фетишизму, і можу тішитися хіба тільки тим, що бачив 
св. Марка і [палату] дожів без сього непотрібного придатку*.
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У святого Марка
І так як скуплено і сконцентровано в однім куснику, коло певних інте-

ресів, коло одної провідної осі все політичне життя Венеції, так скуплені 
разом монументальні пам’ятки її творчості. Монументальні тільки, — 
бо пам’ятки малярства, різьби і всякої іншої артистичної творчості в часах 
упадку розбрелися страшенно по світі, і те, що зосталося на місці в Венеції, 
дає тільки дуже слабке поняття про її багату артистичну творчість на сих 
полях. Зате монументальні пам’ятки стоять, і знов як символ тісної залежно-
сті культурного, артистичного венецького життя від її політичної історії, від 
політичної могутності, — вони представлені багатою групою її офіціальних 
будинків. Се патрональна церква св. Марка, палата дожів, два будинки 
т. зв. прокурацій — канцелярій державних прокураторів; все згруповане 
на площі св. Марка. А від неї тягнеться потім довгий ряд розкішних при-
ватних палат венецьких магнатів, які представляли собою правителів сеї 
республіки, репрезентованих державними будинками св. Марка.

Є багато міст, які в сумі викажуться навіть більшим числом розкішних 
пам’яток артистичних і історичних, але знов я, мабуть, не помилюся, ска-
завши, що ніде вони не зібрані так в однім кусні, як тут, і тому вся ся площа 
св. Марка (ріаzzа dі s. Mаrсо) з сусідньою “малою площею”, “п’яцеттою”, 
робить особливе, незрівнянне ні з чим вражіння.

Коли входиш на неї з-під нового мармурового портика, збудованого 
Наполеоном, стаєш ніби серед великого пасажу. Перед очима майже у всю 
ширину площі красується базиліка св. Марка; правий кут заслонює кампа-
нілья, що будується тепер наново, по тім, як стара, з XI віку, розвалилася 
в р. 1902. По лівій руці у всю довжину площі тягнеться один одностайний 
ряд т. зв. Старих прокурацій, будованих з кінцем XV в., в стилі посереднім 
від венецької готики до Ренесансу (фасада ренесансова, але вінчана мар-
муровою короною в стилі венецької готики). Праву сторону займає такий 
же ряд Нових прокурацій, в стилі пишного Ренесансу, з кінця XVI в. Аркади 
оббігають три сторони площі, в долішній часті всіх трьох будинків: обоїх 
прокурацій і портика Наполеона (т. зв. Нової будови, Nouova Fabbrica), 
творячи довгий пасаж, зайнятий кофейнями, цукернями, а головно виставами 
склепів найбагатіших місцевих фірм, що дають багату виставу сучасного 
венецького артистичного промислу. Але сі вистави і магазини ховаються 
в глибинах галерей, не виступаючи на фронт, на площу, не безчестячи ніякими 
плакатами, вивісками, написами благородної одноманітності її окруження: 
пошанування для старовини, для старої краси Венеції вміло стримати 
в границях навіть сучасну купецьку рекламу. Всередині тих аркад стелиться 
також проста і одноманітна, виложена гладкими камінними плитами площа, 
на 175 метрів довга, на половину того широка, рівна, не перервана ніякою 
фонтаною, чи статуєю — найбільша площа Венеції, чиста і прекрасна, ожи-
влена з звірят тільки табунами сизих голубів, що старим звичаєм на Вербну 

неділю випускалися з церкви св. Марка, і гніздяться тут на площі. Тепер 
улюблена забава туристів, а особливо дітей — годувати їх кукурудзою, 
що продається тут же в маленьких трубках: голуби беруть її з рук, злітають 
на руки, на плечі, коли бачать в руках кукурудзу.

Ся рівна, нічим не “прикрашена” площа, се монотонне обрамування 
її одностайними, не обрахованими на ніякі власні ефекти, самими по собі 
доволі монотонними і навіть нудними галереями, що окружають північну, 
східну і полудневу сторону площі, з тим більшою силою звертає увагу гля-
дача на західну сторону її — на сі головні святощі Венеції, уміщені на ній. 
Ті будівничі чи їх керманичі, які вміли заховати від усяких прикрас сі сторони 
площі, задержати їх в рамі простої оправи, простого передсіння для головної 
окраси, щоб змусити кождого звернути на неї всю свою увагу, виявили в тім 
глибоке і цінне зрозуміння. “П’яцца” дійсно тільки веде кождого гостя до неї. 
Ідете тою площею, і поволі відступають перед вашими очима присадкуваті 
бані св. Марка, його фасада стає вищою й величнішою, а за нею справа 
починає виступати розкішний ґанок палати дожів, а далі й її фасада. Так 
було в ті роки, поки кампанілья не піднеслася наново і не розірвала знову 
одностайної перспективи [площі] св. Марка з палатою дожів. По-моєму, 
кампанілью непотрібно вибудували наново і наново закрили дожів. Ся тяжка, 
сіра будова непотрібно врізувалася тут і обривала перспективу площі з пра-
вого боку. Правда, ті панегіристи Венеції, які силкувалися знайти в усім 
якусь гадку, якусь рацію, якусь красу, знаходили спеціальну красу в кон-
трасті оздобних, розмірно невисоких будинків, що окружають площу, з тим 
масивним і грубим обеліском, що раптом виривався серед них, але я думаю, 
що їх похвали були не більше як доброю міною при лихій грі, і маю те пере-
конання, що непотрібність відчував не один приклонник венеціанської краси, 
коли бачучи, як, напр., Джентіле Белліні на своїй славній панорамі процесії 
на площі св. Марка* обережно відсунув дзвіницю направо, так, щоб вона 
не виставала з-за лінії прокурацій і не заслонювала дожів. По всякій спра-
ведливості, Венеція повинна була бути вдячна духам-опікунам, які увільнили 
її “п’яццу” від сеї сумнівної прикраси, — іще й так щасливо, що при тім 
ніхто не потерпів, нікого не придавило, нікого не розвалено, окрім другої 
такої сумнівної вартості прикраси, як лоджетта Сан-Совіно. Але венеці-
ани, замість радіти, прийняли утрату кампанільї як свого роду національне 
нещастя, як утрату гонору, і положили за обов’язок честі поставити знову 
сю бородавку — таку саму і на тім самім місці, і в десятиліття по катастрофі 
вона вже знову стоїть*, така, як була, тільки ще тривкіше збудована, так 
що позбавитися її не лишається вже надії. Венеція тішиться — як солідний 
властитель фірми, котрому залежить, щоб ніщо з її інвентарю не убуло: аби 
хтось не зробив з того виводу, що фірма упадає; а я щиро жалую з сього 
нерозумного прояву фетишизму, і можу тішитися хіба тільки тим, що бачив 
св. Марка і [палату] дожів без сього непотрібного придатку*.
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Коли приступаєте ближче до св. Марка, обіймає вас вражіння чогось 
фантастичного, казкового: се наслідок нечуваного накопичення всякого роду 
оздоб і мішанини найріжнорідніших стилів в його фасаді. Уже сама будова 
церкви мішає конструкцію базилічну з центральною “банною”, кажучи 
нашим старим терміном; конструкція порталів відхиляється від чисто візан-
тійського типу, колони збірні, позбирані з різних будов Візантії і Сходу, 
з найріжноріднішими типами капітелів; форми арок дуже ріжнорідні, від 
півкруглих до гостроверхих — місцями гладкі, місцями багато декоровані; 
мозаїки з ріжних часів: крайня ліва — прегарної візантійської техніки кінця 
ХІІ в., як думають, інші пізніші, ренесансові, коли затратилося вже властиве 
розуміння мозаїчної декорації й вона перейшла на просту імітацію малярства 
в шклі. Кінцем ХІІ в. датують також найстарші різьби (рельєфи) порталів; 
віком пізніше — різьблені обрамування портальних ніш рослинними орна-
ментами і фігурами; нарешті, звісний Бартоломео Боно прикрасив зверху 
портали багатим рослинним орнаментом з статуями ангелів і святих, і між 
ними розставив гостроверхі вежички-балдахини з статуями всередині. 
В ріжних місцях вмуровані мармуряні різьблені плити ріжних часів, ріжних 
типів, ріжного походження. Нарешті, “Коні св. Марка” — римська ква-
дрига, перевезена Константином до Царгорода з Рима (як думають, вона 
була зроблена для тріумфальної арки Нерона, потім стояла на Траяновій), 
і потім у 1204 р. забрана звідси венеціанами до Венеції, уставлена в середній 
аркаді фасаду, збільшає сей хаос ріжнорідних і ріжностильових декорацій, 
викликаючи вражіння, як я сказав, якоїсь фантастичної, казкової розкоші.

Всі сі декорації, розуміється, дуже неоднакової артистичної вартості; 
комбінації їх часом дуже недоречні; з архітектонічного становища цілість 
не видержала б ніякої критики — архітект видер би на собі волосся, якби 
щось подібного від нього зажадали — в теорії. Але в сфері ірраціонального 
лежить джерело поезії і краси, і в цілому сей декораційний хаос, сей артис-
тичний абсурд належить до найбільш гарних річей, які коли-небудь бачив світ. 

Більш одностайний характер має внутрішність базиліки. І тут теж навіть 
первісна візантійська конструкція розмішана ріжними сторонніми елементами. 
Вони переважно достроюються до цілості, особливо в півтіні освітлення, яке 
дають малі віконця бань. Мозаїки в візантійськім стилі, на золотім тлі — 
старші з X в. і пізніші з XII–XIII в. покривають бані і аркади і задають 
тон декорації церкви; недавно відчищені, вони визначаються дуже сильним 
блиском і колоритом. До сього тону “старого золота” (vieі or), який дають 
вони, достроюються темні бронзи олтаря, темно-жовтаві мармури стін, 
сірі тони старої мозаїкової мармурової підлоги, що заціліла в значній мірі 
також. Загальний колорит темнавої, багато декорованої святині виходить 
незвичайно гарний і суцільний. 

В подробицях декорацій і тут, як і зверху, — цілий музей. Можете 
студіювати старі мармури — позбирані знов з різних місць, з різних часів: 

античні, візантійські, орієнтальні, середньовічні; колони, капітелі, не раз 
незвичайно оригінальні, не раз дуже наївно і механічно приладжені до нової 
цілості; можете любуватися прегарними мозаїками підлог, нерівними, поскла-
даними місцями, але непорушеними в своїх цікавих взорах. У лівій колонаді 
бачите середньовічну капличку, перенесену до церкви з площі з нагоди, що її 
спрофанував якийсь нещасливець; олтар, скрашений знаменитою золотою 
таблицею (Pala d’Оro)* з візантійськими емалями, накритий готицьким 
балдахином, балюстрада, прикрашена різьбами кінця ХІV в., до котрих потім 
додав свої бронзи Сан-Совіно; на дверях сакристії його роботи в наріжних 
головках пізнають портрети його самого і його найближчих приятелів — Тіці-
ана і письменника Аретіно. Старі мозаїки ХІ–ХІІІ в. можете порівнювати 
з пізнішими ХVІ–ХVІІІ в. — є кілька, зроблених по рисункам Тіціана, 
але в сумі сі пізніші мозаїки становлять, може, найгірше між ріжнорідними 
декораціями старої святині. 

Крім того всього, в “скарбниці”, яка міститься позаду головного олтаря, 
багата колекція ріжних взірців ювелірського майстерства, емалі, посуду, 
розкішні оправи книг. Все се свого часу з великим замилуванням скопійоване 
й видане венецькими археологами в старім виданні “La Basilique de Saint 
Marc à Venise” (сім томів рисунків і кілька томів тексту і документів).

Дожі
З правого боку, від полудня, безпосередньо притикає до св. Марка друга 

історична святиня Венеції, друга окраса, другий музей її штуки й історії — 
палата дожів (Palazzo ducale). В теперішнім своїм виді вона була закінчена 
будовою в XIV–XV в. Будови, розпочаті на місці старого оборонного замку, 
з вежами й ровами, що тяглися з кінця X в. і поволі перетворяли сей укріплений 
замок в розкішну палату, були закінчені в XV в., і хоч потім підновлялись, але 
характер, наданий палаті конструкційними і декораційними роботами XIV–
XV в., був захований нею. Найбільша небезпека була нависла над нею в 
1570-х рр., коли пожежі, одна за одною, знищили палату, і з тої нагоди 
Палладіо радив перебудувати наново її в стилі строгого Ренесансу, в його 
дусі. На щастя, одначе, прив’язання до старої “варварської” традиції взяло 
гору над побожністю для нового ученого майстерства, і сенат венецький 
прихилився до проекту Антонія да Понтес, що взявся зреставрувати палату 
в її давнішім виді, і справді майстерно зробив се. Дорогоцінна пам’ятка 
була таким чином вирятувана. Ренесансове майстерство наділило її тільки 
ріжними другорядними додатками, головне спаслося.

Старша фасада палати — полуднева, звернена на канал, вибудувана була 
в XIV в. і потім, в XV в., в тім же стилі збудована була західна фасада, звер-
нена на п’яцетту. Нижню частину її становить галерея (лоджія), що оббігає 
палату з обох сторін (від п’яцетти й каналу). Вона зложена з двох поясів 
(поверхів): нижній тяжчий, з масивними коротшими колонами без баз, але 
з розкішними готицькими капітелями (кожда інакша), верхній легший, з тон-
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Коли приступаєте ближче до св. Марка, обіймає вас вражіння чогось 
фантастичного, казкового: се наслідок нечуваного накопичення всякого роду 
оздоб і мішанини найріжнорідніших стилів в його фасаді. Уже сама будова 
церкви мішає конструкцію базилічну з центральною “банною”, кажучи 
нашим старим терміном; конструкція порталів відхиляється від чисто візан-
тійського типу, колони збірні, позбирані з різних будов Візантії і Сходу, 
з найріжноріднішими типами капітелів; форми арок дуже ріжнорідні, від 
півкруглих до гостроверхих — місцями гладкі, місцями багато декоровані; 
мозаїки з ріжних часів: крайня ліва — прегарної візантійської техніки кінця 
ХІІ в., як думають, інші пізніші, ренесансові, коли затратилося вже властиве 
розуміння мозаїчної декорації й вона перейшла на просту імітацію малярства 
в шклі. Кінцем ХІІ в. датують також найстарші різьби (рельєфи) порталів; 
віком пізніше — різьблені обрамування портальних ніш рослинними орна-
ментами і фігурами; нарешті, звісний Бартоломео Боно прикрасив зверху 
портали багатим рослинним орнаментом з статуями ангелів і святих, і між 
ними розставив гостроверхі вежички-балдахини з статуями всередині. 
В ріжних місцях вмуровані мармуряні різьблені плити ріжних часів, ріжних 
типів, ріжного походження. Нарешті, “Коні св. Марка” — римська ква-
дрига, перевезена Константином до Царгорода з Рима (як думають, вона 
була зроблена для тріумфальної арки Нерона, потім стояла на Траяновій), 
і потім у 1204 р. забрана звідси венеціанами до Венеції, уставлена в середній 
аркаді фасаду, збільшає сей хаос ріжнорідних і ріжностильових декорацій, 
викликаючи вражіння, як я сказав, якоїсь фантастичної, казкової розкоші.

Всі сі декорації, розуміється, дуже неоднакової артистичної вартості; 
комбінації їх часом дуже недоречні; з архітектонічного становища цілість 
не видержала б ніякої критики — архітект видер би на собі волосся, якби 
щось подібного від нього зажадали — в теорії. Але в сфері ірраціонального 
лежить джерело поезії і краси, і в цілому сей декораційний хаос, сей артис-
тичний абсурд належить до найбільш гарних річей, які коли-небудь бачив світ. 

Більш одностайний характер має внутрішність базиліки. І тут теж навіть 
первісна візантійська конструкція розмішана ріжними сторонніми елементами. 
Вони переважно достроюються до цілості, особливо в півтіні освітлення, яке 
дають малі віконця бань. Мозаїки в візантійськім стилі, на золотім тлі — 
старші з X в. і пізніші з XII–XIII в. покривають бані і аркади і задають 
тон декорації церкви; недавно відчищені, вони визначаються дуже сильним 
блиском і колоритом. До сього тону “старого золота” (vieі or), який дають 
вони, достроюються темні бронзи олтаря, темно-жовтаві мармури стін, 
сірі тони старої мозаїкової мармурової підлоги, що заціліла в значній мірі 
також. Загальний колорит темнавої, багато декорованої святині виходить 
незвичайно гарний і суцільний. 

В подробицях декорацій і тут, як і зверху, — цілий музей. Можете 
студіювати старі мармури — позбирані знов з різних місць, з різних часів: 

античні, візантійські, орієнтальні, середньовічні; колони, капітелі, не раз 
незвичайно оригінальні, не раз дуже наївно і механічно приладжені до нової 
цілості; можете любуватися прегарними мозаїками підлог, нерівними, поскла-
даними місцями, але непорушеними в своїх цікавих взорах. У лівій колонаді 
бачите середньовічну капличку, перенесену до церкви з площі з нагоди, що її 
спрофанував якийсь нещасливець; олтар, скрашений знаменитою золотою 
таблицею (Pala d’Оro)* з візантійськими емалями, накритий готицьким 
балдахином, балюстрада, прикрашена різьбами кінця ХІV в., до котрих потім 
додав свої бронзи Сан-Совіно; на дверях сакристії його роботи в наріжних 
головках пізнають портрети його самого і його найближчих приятелів — Тіці-
ана і письменника Аретіно. Старі мозаїки ХІ–ХІІІ в. можете порівнювати 
з пізнішими ХVІ–ХVІІІ в. — є кілька, зроблених по рисункам Тіціана, 
але в сумі сі пізніші мозаїки становлять, може, найгірше між ріжнорідними 
декораціями старої святині. 

Крім того всього, в “скарбниці”, яка міститься позаду головного олтаря, 
багата колекція ріжних взірців ювелірського майстерства, емалі, посуду, 
розкішні оправи книг. Все се свого часу з великим замилуванням скопійоване 
й видане венецькими археологами в старім виданні “La Basilique de Saint 
Marc à Venise” (сім томів рисунків і кілька томів тексту і документів).

Дожі
З правого боку, від полудня, безпосередньо притикає до св. Марка друга 

історична святиня Венеції, друга окраса, другий музей її штуки й історії — 
палата дожів (Palazzo ducale). В теперішнім своїм виді вона була закінчена 
будовою в XIV–XV в. Будови, розпочаті на місці старого оборонного замку, 
з вежами й ровами, що тяглися з кінця X в. і поволі перетворяли сей укріплений 
замок в розкішну палату, були закінчені в XV в., і хоч потім підновлялись, але 
характер, наданий палаті конструкційними і декораційними роботами XIV–
XV в., був захований нею. Найбільша небезпека була нависла над нею в 
1570-х рр., коли пожежі, одна за одною, знищили палату, і з тої нагоди 
Палладіо радив перебудувати наново її в стилі строгого Ренесансу, в його 
дусі. На щастя, одначе, прив’язання до старої “варварської” традиції взяло 
гору над побожністю для нового ученого майстерства, і сенат венецький 
прихилився до проекту Антонія да Понтес, що взявся зреставрувати палату 
в її давнішім виді, і справді майстерно зробив се. Дорогоцінна пам’ятка 
була таким чином вирятувана. Ренесансове майстерство наділило її тільки 
ріжними другорядними додатками, головне спаслося.

Старша фасада палати — полуднева, звернена на канал, вибудувана була 
в XIV в. і потім, в XV в., в тім же стилі збудована була західна фасада, звер-
нена на п’яцетту. Нижню частину її становить галерея (лоджія), що оббігає 
палату з обох сторін (від п’яцетти й каналу). Вона зложена з двох поясів 
(поверхів): нижній тяжчий, з масивними коротшими колонами без баз, але 
з розкішними готицькими капітелями (кожда інакша), верхній легший, з тон-
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кими і узькими аркадами (на одну долішню аркаду припадає дві горішніх), 
з гарними хрестовидними прорізами-розетами, що характеризують сю будову 
і повторяються, як улюблений і традиційний декораційний мотив, безліч 
разів на ріжних приватних палатах Венеції. На сій ажурній галереї спочиває 
масивний великий верхній поверх, з гладкими стінами, оживленими лише 
кольоровою мармуровою обкладкою з білих і жовто-гарячих плиток, дуже 
влучно положених не в якийсь хитрий взір, а скісними одностайними рядками, 
що творять квадратові касети. Ся комбінація легкої, ажурової, незвичайно 
багато декорованої долішньої часті (колись ще й позолоченої) з масивним 
високим і гладким горішнім поверхом суперечить всім елементарним правилам 
архітектоніки — і блискуче розбиває їх; недурно ходячий анекдот оповідає, 
що план палати, з котрого вона будувалася, був припадком перевернений 
догори ногами при потвердженні, і так догори ногами збудовано її. Гладка 
масивна стіна перервана тільки широкими вікнами з розкішно декорованим 
вікном-балконом всередині фасади, вгорі вінчана такою ж простою, гладкою 
короною з одностайних біломармуряних зубців — незвичайно оригінальна 
й ефектна на своїй ажурній підставі. Вона надає палаті свій власний, ніде 
більше не повторений вид, який врізується в пам’ять назавсіди.

Розкішно декорована брама між фасадою палати й північним крилом 
катедри св. Марка, так звана Porta della Carta, роботи Бартоломео і Джованні 
Бонів, серед. ХV в., в готицькім упадочнім стилі, зачепленім зм’ягченими 
впливами Ренесансу, веде у внутрішнє подвір’я палати через масивний 
склеплений коридор. Над брамою традиційний лев св. Марка й перед ним 
на колінах в покірній позі дож Фоскарі — символ повного піддання дожів-
ської власті власті республіки. Під час демократичного повстання в Венеції 
в 1797 р., в переддень кінця її самостійності, сей символ старого венецького 
устрою знищено, і тепер його останки в музеї, а фігуру зроблено нову. Сей 
епізод — епілог самостійного державного життя Венеції. У входовій галереї 
бронзова таблиця на пам’ять прилучення Венеції до єдиної Італії — епілог 
її державної окремішності. На ній вписаний результат загального голосування 
(плебісциту) 27 жовтня 1866 р. в провінціях Венеції й Мантуї: за прилучення 
до Італії віддано 641758 голосів, проти 69, а 273 карток віддано чистих.

В противність благородній простоті зверхньої фасади, внутрішні стіни 
палати, що виходять на подвір’я, мали бути розкішно декоровані. З них, 
одначе, тільки одна стіна, східна, зроблена вповні й виповнена дрібною, дуже 
багатою мармуровою декорацією, в стилі Відродження вже, при кінці XV в.; 
друга стіна недокінчена, третя ані зачата. За всім тим подвір’я незвичайно 
гарне. Галереї оббігають його навколо, а середину оживлюють дві брон-
зові цистерни, пам’ятки тих часів, коли Венеція мусила пити дощову воду 
(ще не так давно). Монументальні сходи, прикрашені двома гігантськими 
фігурами і тому звані “сходами гігантів” (роботи Сан-Совіно, доста лихої), 
ведуть у верхню галерею і звідти — у властиві апартаменти, їх внутрішнє 

убрання походить з кінця XVI в., коли по великій пожежі 1577 р. їх наново 
убрано і помальовано. З тої внутрішньої обстанови, одначе, багато постя-
гав Наполеон*, забравши до паризьких музеїв; дещо забрано до музею, 
що займає одно крило сеї палати; так що апартаменти виглядають дещо 
пусто й сумно, при всій величавості й розкоші. Найбільша й найвеличавіша 
саля — загальних зборів нобілів (Sala del Magior Consiglіo) — кілька літ 
стояла в направі. Зсунені з місця тронні сидження дожа і його совітників 
і знятий великий образ “раю”, що покривав стіну над ними, відкрили інте-
ресні останки старої розписі палати, другої половини ХІV в. (коронації 
Богородиці, роботи Ґваріенто). Вгорі в виді гзимза оббігають салю порт-
рети дожів в хронологічнім порядку, і серед них на своїм місці чорна хустка 
з короткою зловіщою написсю: Hic est locus Marini Falіeri decapitati pro 
criminibus (“Се місце Маріно Фалієрі, стятого за провини”).

Провідник, що водить форестьєрів по палаті, звертає їх увагу на ріжні 
інші характеристичні подробиці старого побуту: отвори для подавання 
доносів правительству; віконечко в стелі дожівської спальні, через яке 
можна було слідити за дожем — чи спить благонаміренно, чи, може, щось 
задумує, з кимсь радиться потайки... Дож, одначе, був тільки найбільш 
пишним і блискучим в’язнем, під вічним доглядом своїх дорадників-нагля-
дачів і інших приставників. В’язнів було більше. Блискуча палата служила 
заразом і в’язницею; камери в’язничі були нагорі і вдолині, і через гарний 
міст, т. зв. міст зітхань (Ponte dei sospiri) лучився з сусідньою в’язницею — 
гарним мармуряним будинком, що й досі сповняє своє невеселе призначення. 
Венецькі в’язні мали ту приємність, що їх тримано в будинках артистично 
побудованих (бодай на зверх), а не яких-небудь нефоремних касарнях. 
Чи відчували з того вдоволення, не знати. 

Венецьке малярство — доба Белліні
Як св. Марко зістався музеєм архітектурної декораційної штуки — 

різьби, мозаїки, так палата дожів, по імені її старих хазяїв, мала стати музеєм 
венецького малярства, і якби лиха доля — пожежі і інші пригоди не стали 
на перешкоді, ми мали б в ній дійсно живу і незвичайно інтересну літопись 
його розвою. Навіть по тім всім, що сталося, ся палата і тепер являється 
єдиною в своїм роді галереєю венецького малярства в другій половині, в добі 
найвищого розцвіту того мистецтва, яким Венеція найславніше вписала себе 
в історію розвою світової артистичної творчості.

Як не цінити високомонументальні пам’ятки Венеції, все-таки її артис-
тичний доробок в архітектурі, і тим більше в скульптурі має досить збірний 
і припадковий характер. Ріжні впливи, ріжні артистичні течії перехрещу-
валися на венецькім ґрунті, з їх комбінацій повставали часом гарні річі, 
навіть дійсні перлини світової краси, як св. Марко або палата дожів. Але 
тут не було того, що з повним правом можна було б назвати венецьким 
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кими і узькими аркадами (на одну долішню аркаду припадає дві горішніх), 
з гарними хрестовидними прорізами-розетами, що характеризують сю будову 
і повторяються, як улюблений і традиційний декораційний мотив, безліч 
разів на ріжних приватних палатах Венеції. На сій ажурній галереї спочиває 
масивний великий верхній поверх, з гладкими стінами, оживленими лише 
кольоровою мармуровою обкладкою з білих і жовто-гарячих плиток, дуже 
влучно положених не в якийсь хитрий взір, а скісними одностайними рядками, 
що творять квадратові касети. Ся комбінація легкої, ажурової, незвичайно 
багато декорованої долішньої часті (колись ще й позолоченої) з масивним 
високим і гладким горішнім поверхом суперечить всім елементарним правилам 
архітектоніки — і блискуче розбиває їх; недурно ходячий анекдот оповідає, 
що план палати, з котрого вона будувалася, був припадком перевернений 
догори ногами при потвердженні, і так догори ногами збудовано її. Гладка 
масивна стіна перервана тільки широкими вікнами з розкішно декорованим 
вікном-балконом всередині фасади, вгорі вінчана такою ж простою, гладкою 
короною з одностайних біломармуряних зубців — незвичайно оригінальна 
й ефектна на своїй ажурній підставі. Вона надає палаті свій власний, ніде 
більше не повторений вид, який врізується в пам’ять назавсіди.

Розкішно декорована брама між фасадою палати й північним крилом 
катедри св. Марка, так звана Porta della Carta, роботи Бартоломео і Джованні 
Бонів, серед. ХV в., в готицькім упадочнім стилі, зачепленім зм’ягченими 
впливами Ренесансу, веде у внутрішнє подвір’я палати через масивний 
склеплений коридор. Над брамою традиційний лев св. Марка й перед ним 
на колінах в покірній позі дож Фоскарі — символ повного піддання дожів-
ської власті власті республіки. Під час демократичного повстання в Венеції 
в 1797 р., в переддень кінця її самостійності, сей символ старого венецького 
устрою знищено, і тепер його останки в музеї, а фігуру зроблено нову. Сей 
епізод — епілог самостійного державного життя Венеції. У входовій галереї 
бронзова таблиця на пам’ять прилучення Венеції до єдиної Італії — епілог 
її державної окремішності. На ній вписаний результат загального голосування 
(плебісциту) 27 жовтня 1866 р. в провінціях Венеції й Мантуї: за прилучення 
до Італії віддано 641758 голосів, проти 69, а 273 карток віддано чистих.

В противність благородній простоті зверхньої фасади, внутрішні стіни 
палати, що виходять на подвір’я, мали бути розкішно декоровані. З них, 
одначе, тільки одна стіна, східна, зроблена вповні й виповнена дрібною, дуже 
багатою мармуровою декорацією, в стилі Відродження вже, при кінці XV в.; 
друга стіна недокінчена, третя ані зачата. За всім тим подвір’я незвичайно 
гарне. Галереї оббігають його навколо, а середину оживлюють дві брон-
зові цистерни, пам’ятки тих часів, коли Венеція мусила пити дощову воду 
(ще не так давно). Монументальні сходи, прикрашені двома гігантськими 
фігурами і тому звані “сходами гігантів” (роботи Сан-Совіно, доста лихої), 
ведуть у верхню галерею і звідти — у властиві апартаменти, їх внутрішнє 

убрання походить з кінця XVI в., коли по великій пожежі 1577 р. їх наново 
убрано і помальовано. З тої внутрішньої обстанови, одначе, багато постя-
гав Наполеон*, забравши до паризьких музеїв; дещо забрано до музею, 
що займає одно крило сеї палати; так що апартаменти виглядають дещо 
пусто й сумно, при всій величавості й розкоші. Найбільша й найвеличавіша 
саля — загальних зборів нобілів (Sala del Magior Consiglіo) — кілька літ 
стояла в направі. Зсунені з місця тронні сидження дожа і його совітників 
і знятий великий образ “раю”, що покривав стіну над ними, відкрили інте-
ресні останки старої розписі палати, другої половини ХІV в. (коронації 
Богородиці, роботи Ґваріенто). Вгорі в виді гзимза оббігають салю порт-
рети дожів в хронологічнім порядку, і серед них на своїм місці чорна хустка 
з короткою зловіщою написсю: Hic est locus Marini Falіeri decapitati pro 
criminibus (“Се місце Маріно Фалієрі, стятого за провини”).

Провідник, що водить форестьєрів по палаті, звертає їх увагу на ріжні 
інші характеристичні подробиці старого побуту: отвори для подавання 
доносів правительству; віконечко в стелі дожівської спальні, через яке 
можна було слідити за дожем — чи спить благонаміренно, чи, може, щось 
задумує, з кимсь радиться потайки... Дож, одначе, був тільки найбільш 
пишним і блискучим в’язнем, під вічним доглядом своїх дорадників-нагля-
дачів і інших приставників. В’язнів було більше. Блискуча палата служила 
заразом і в’язницею; камери в’язничі були нагорі і вдолині, і через гарний 
міст, т. зв. міст зітхань (Ponte dei sospiri) лучився з сусідньою в’язницею — 
гарним мармуряним будинком, що й досі сповняє своє невеселе призначення. 
Венецькі в’язні мали ту приємність, що їх тримано в будинках артистично 
побудованих (бодай на зверх), а не яких-небудь нефоремних касарнях. 
Чи відчували з того вдоволення, не знати. 

Венецьке малярство — доба Белліні
Як св. Марко зістався музеєм архітектурної декораційної штуки — 

різьби, мозаїки, так палата дожів, по імені її старих хазяїв, мала стати музеєм 
венецького малярства, і якби лиха доля — пожежі і інші пригоди не стали 
на перешкоді, ми мали б в ній дійсно живу і незвичайно інтересну літопись 
його розвою. Навіть по тім всім, що сталося, ся палата і тепер являється 
єдиною в своїм роді галереєю венецького малярства в другій половині, в добі 
найвищого розцвіту того мистецтва, яким Венеція найславніше вписала себе 
в історію розвою світової артистичної творчості.

Як не цінити високомонументальні пам’ятки Венеції, все-таки її артис-
тичний доробок в архітектурі, і тим більше в скульптурі має досить збірний 
і припадковий характер. Ріжні впливи, ріжні артистичні течії перехрещу-
валися на венецькім ґрунті, з їх комбінацій повставали часом гарні річі, 
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тут не було того, що з повним правом можна було б назвати венецьким 
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майстерством. Тільки в малярстві стара Венеція мала дійсно свою школу, 
в повнім значінні сього слова.

[Втрачено 11 сторінок автографа — згідно з авторською нумерацією. 
Далі — очевидно, новий розділ, де йдеться про учня Джованні Белліні, 
художника Джорджоне — Г.Б.]

...гостем в венецькім товаристві. Належав до тих талантів, що доспі-
вають рано; маючи яких тридцять літ, уважався вже першою артистичною 
силою в Венеції. Його новаторство, його сміла ініціатива робила глибоке 
вражіння; на творах самого Джанбелліні* замітний вплив його таланови-
того ученика, і під виразним впливом його розвивалася творчість його обох 
славних ровесників. Він був один з тих великих талантів, які творять нову 
добу на переломі ХVІ в., з раннього Ренесансу, ще не емансипованого 
від старших, середньовічних традицій, їх релігії й скромної покори перед 
усвяченими принципами й основами життя, виводять сучасного чоловіка 
в добу класичного Ренесансу, з його культом індивідуального життя, інди-
відуальної насолоди, культу щастя і краси, емансипованого з усяких обме-
жень, увільненого від усяких пут самоограничень. В Венеції сі нові течії 
знаходили ще більш податливий ґрунт, ніж де, стрічаючися з тим періодом 
політичного і суспільного епікуреїзму, викликаного зверхніми політичними 
і економічними обставинами, і сей епікуреїзм між іншим виливався в небу-
валім попиті на мистецтво, саме в його епікурейських сторонах, як релігії 
щастя і насолоди. Одним з проповідників сеї нової, епікурейської штуки 
Ренесансу й був Джорджоне. Техніка його ще досить старомодна, по техніці 
він стоїть ще на ґрунті “кватрочентистів”1, але зміст його новий і відкриває 
добу ренесансового розцвіту. Порівнюючи творчість Белліні з творчістю 
розцвіту, ми, не вважаючи на всю витончену красу її, м’якість і ніжність, 
багату гаму фарб, чуємо ще глибоку ріжницю між її скромною стидливістю 
і побожністю — і пізнішою безграничною розкішшю насолоди, свобідною 
від усякого стриму і готовою дерзати на все. Джорджоне був тим, що поста-
вив мости через сю пропасть, яка лежить між творчістю Белліні і, скажімо, 
Тіціана в епоху його розцвіту, і його сміливе дерзновення знаходило спо-
чутливий відклик, бажання перейматися ним, іти за ним. Його особиста 
творчість знайшла великий попит, розповсюднення і потягла за собою на нові 
шляхи малярів — його сучасників; його стиль і манера відбилися так сильно 
на творчості Тіціана, Пальми, Себастьяна дель Пйомбо, що їх твори раз 
у раз мішали докупи, і навіть найбільш випробувані цінителі не завсіди 
уміють між ними визначитися.

Артистична творчість Джорджоне була коротка — він умер трид-
цяти чотирьох літ, а його артистична спадщина, перехована до наших 
часів, — незвичайно бідна. Його настінні малювання в Fondaco dei Tedeschi 
і ріжних приватних палатах (в тім [числі] і в його власнім домі на Campo 

1 Quatrocento — так італійці означають п’ятнадцятий вік і його майстрів.

di San Silvestro) пропали безповоротно (кілька заховались в пізніших гра-
вюрах). З численних інших образів заховалося заледво п’ять-шість таких, 
що можуть уважатися його творами скільки-небудь певно, або принаймні 
більше-менше признаються дослідниками, і друге — стільки [ж] таких, 
що з деякою правдоподібністю вважають його творами. Джорджоне 
не мав звичаю підписувати своїх творів, а традиція, на котрій спирається 
все, незвичайно хистка і непевна: з одного боку, мішалися його образи 
з образами тих, що працювали під його впливами, з другого — під впли-
вом великої слави Джорджоне і попиту на його образи дуже рано почали 
видавати за його образи зовсім інші. І тепер що кілька років змінюються 
погляди на ріжні образи, що то уважаються Джорджоновими, то від-
суджуються від сеї честі, і на їх місце висуваються інші з претензіями 
на автентичність; і, кінець кінцем, тільки за поміччю всього того матері-
алу, що стоїть під впливами Джорджоне, можна виробити собі суд про 
характер “джорджонівського” стилю (giorgionesko) і його поступу супроти 
беллінівського (bellinesco). 

Найближче стояв Джорджоне до Белліні, очевидно, в циклі своїх мадонн, 
з котрих заховалася тільки одна: олтарний образ в його родиннім місті 
Кастелло Франко — приклад його першого періоду творчості, зовсім певний, 
високої артистичної вартості, але в манері його ще найменше оригінальній. 
Другий славний образ перехований в одній приватній колекції Венеції, т. зв. 
“Буря” (інакше — “Сім’я Джорджоне”), дає поняття про його нецерковні 
композиції, про котрі старий історик італійської штуки Вазарі*, похваляючи 
їх колорит, непохвально відзивався, що вони дуже фантастичні, так що їх 
трудно зрозуміти: “ані історії в зв’язнім порядку, ані поодинокі пригоди 
з життя визначних осіб старого або нового часу”. Дійсно, зміст сього образа 
досі зістається незвісним напевно1: серед розкішного пейзажу на переднім 
плані відокремлені людські фігури, на заднім плані далека буря. Артист, 
очевидно, трактує свою тему не як оповідач в стилі Джентіле Белліні або 
Карпаччо, а з становища мальовничості, настройовості, і людські фігури 
для нього — не більше, як гарні плями, так само, як купа дерев, контури 
будинків або хмар. Замилування до пейзажу являється одним з характерних 
впливів Джакопо Белліні, у Джорджоне він був розвинений до самостійного 
значіння, як от на сім образі: він дає поняття про його пасторальні і мітологічні 
образи, що мали велику славу. Нарешті, “Спляча Венера” Дрезденської 
галереї, котру останніми часами вважають знов Джорджоновою*, — про-
тотип всіх тих пізніших “голих” венецької школи — дає поняття про нову 
область, сміло відкриту Джорджоне: любування красою голого жіночого 
тіла. Незалежно від того, чи вважати Дрезденську “Венеру” його твором, 
чи ні, нема сумніву, що сей культ голого тіла веде від неї свій початок, і під 

1 Тепер досить популярне пояснення його сцени з Тебаїди Стація — історія Абраста 
і Гіпсіпіли.
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в повнім значінні сього слова.
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Далі — очевидно, новий розділ, де йдеться про учня Джованні Белліні, 
художника Джорджоне — Г.Б.]

...гостем в венецькім товаристві. Належав до тих талантів, що доспі-
вають рано; маючи яких тридцять літ, уважався вже першою артистичною 
силою в Венеції. Його новаторство, його сміла ініціатива робила глибоке 
вражіння; на творах самого Джанбелліні* замітний вплив його таланови-
того ученика, і під виразним впливом його розвивалася творчість його обох 
славних ровесників. Він був один з тих великих талантів, які творять нову 
добу на переломі ХVІ в., з раннього Ренесансу, ще не емансипованого 
від старших, середньовічних традицій, їх релігії й скромної покори перед 
усвяченими принципами й основами життя, виводять сучасного чоловіка 
в добу класичного Ренесансу, з його культом індивідуального життя, інди-
відуальної насолоди, культу щастя і краси, емансипованого з усяких обме-
жень, увільненого від усяких пут самоограничень. В Венеції сі нові течії 
знаходили ще більш податливий ґрунт, ніж де, стрічаючися з тим періодом 
політичного і суспільного епікуреїзму, викликаного зверхніми політичними 
і економічними обставинами, і сей епікуреїзм між іншим виливався в небу-
валім попиті на мистецтво, саме в його епікурейських сторонах, як релігії 
щастя і насолоди. Одним з проповідників сеї нової, епікурейської штуки 
Ренесансу й був Джорджоне. Техніка його ще досить старомодна, по техніці 
він стоїть ще на ґрунті “кватрочентистів”1, але зміст його новий і відкриває 
добу ренесансового розцвіту. Порівнюючи творчість Белліні з творчістю 
розцвіту, ми, не вважаючи на всю витончену красу її, м’якість і ніжність, 
багату гаму фарб, чуємо ще глибоку ріжницю між її скромною стидливістю 
і побожністю — і пізнішою безграничною розкішшю насолоди, свобідною 
від усякого стриму і готовою дерзати на все. Джорджоне був тим, що поста-
вив мости через сю пропасть, яка лежить між творчістю Белліні і, скажімо, 
Тіціана в епоху його розцвіту, і його сміливе дерзновення знаходило спо-
чутливий відклик, бажання перейматися ним, іти за ним. Його особиста 
творчість знайшла великий попит, розповсюднення і потягла за собою на нові 
шляхи малярів — його сучасників; його стиль і манера відбилися так сильно 
на творчості Тіціана, Пальми, Себастьяна дель Пйомбо, що їх твори раз 
у раз мішали докупи, і навіть найбільш випробувані цінителі не завсіди 
уміють між ними визначитися.

Артистична творчість Джорджоне була коротка — він умер трид-
цяти чотирьох літ, а його артистична спадщина, перехована до наших 
часів, — незвичайно бідна. Його настінні малювання в Fondaco dei Tedeschi 
і ріжних приватних палатах (в тім [числі] і в його власнім домі на Campo 
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di San Silvestro) пропали безповоротно (кілька заховались в пізніших гра-
вюрах). З численних інших образів заховалося заледво п’ять-шість таких, 
що можуть уважатися його творами скільки-небудь певно, або принаймні 
більше-менше признаються дослідниками, і друге — стільки [ж] таких, 
що з деякою правдоподібністю вважають його творами. Джорджоне 
не мав звичаю підписувати своїх творів, а традиція, на котрій спирається 
все, незвичайно хистка і непевна: з одного боку, мішалися його образи 
з образами тих, що працювали під його впливами, з другого — під впли-
вом великої слави Джорджоне і попиту на його образи дуже рано почали 
видавати за його образи зовсім інші. І тепер що кілька років змінюються 
погляди на ріжні образи, що то уважаються Джорджоновими, то від-
суджуються від сеї честі, і на їх місце висуваються інші з претензіями 
на автентичність; і, кінець кінцем, тільки за поміччю всього того матері-
алу, що стоїть під впливами Джорджоне, можна виробити собі суд про 
характер “джорджонівського” стилю (giorgionesko) і його поступу супроти 
беллінівського (bellinesco). 

Найближче стояв Джорджоне до Белліні, очевидно, в циклі своїх мадонн, 
з котрих заховалася тільки одна: олтарний образ в його родиннім місті 
Кастелло Франко — приклад його першого періоду творчості, зовсім певний, 
високої артистичної вартості, але в манері його ще найменше оригінальній. 
Другий славний образ перехований в одній приватній колекції Венеції, т. зв. 
“Буря” (інакше — “Сім’я Джорджоне”), дає поняття про його нецерковні 
композиції, про котрі старий історик італійської штуки Вазарі*, похваляючи 
їх колорит, непохвально відзивався, що вони дуже фантастичні, так що їх 
трудно зрозуміти: “ані історії в зв’язнім порядку, ані поодинокі пригоди 
з життя визначних осіб старого або нового часу”. Дійсно, зміст сього образа 
досі зістається незвісним напевно1: серед розкішного пейзажу на переднім 
плані відокремлені людські фігури, на заднім плані далека буря. Артист, 
очевидно, трактує свою тему не як оповідач в стилі Джентіле Белліні або 
Карпаччо, а з становища мальовничості, настройовості, і людські фігури 
для нього — не більше, як гарні плями, так само, як купа дерев, контури 
будинків або хмар. Замилування до пейзажу являється одним з характерних 
впливів Джакопо Белліні, у Джорджоне він був розвинений до самостійного 
значіння, як от на сім образі: він дає поняття про його пасторальні і мітологічні 
образи, що мали велику славу. Нарешті, “Спляча Венера” Дрезденської 
галереї, котру останніми часами вважають знов Джорджоновою*, — про-
тотип всіх тих пізніших “голих” венецької школи — дає поняття про нову 
область, сміло відкриту Джорджоне: любування красою голого жіночого 
тіла. Незалежно від того, чи вважати Дрезденську “Венеру” його твором, 
чи ні, нема сумніву, що сей культ голого тіла веде від неї свій початок, і під 

1 Тепер досить популярне пояснення його сцени з Тебаїди Стація — історія Абраста 
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її впливом з’явилися Тіціанові голі (Тіціановою вважалася і Дрезденська 
“Венера”). Джакомо Пальма, званий звичайно “старим” (Palma Vecchio) 
для відріжнення від його внука в перших Джованні Пальма, також славного 
маляра, умер також в розгарі своєї діяльності (1480–1528). Думають, 
що чума захопила його розгостившимся по Італії й вихопила з-поміж роз-
початих робіт, котрих посмертний інвентар нараховує кільканадцять. Але 
він жив все-таки довше від Джорджоне і зіставив значно більшу артистичну 
спадщину, з котрої й до нас дійшло кілька десятків образів; на жаль, деякі 
з них мають виразні сліди роботи учеників його робітні: як незвичайно 
популярний, модний майстер, по смерті Джорджоне він діставав таку масу 
замовлень, що сам не міг її подолати і уживав до помочі своїх учеників.

Сю славу Пальмі дала головна його спеціальність — апотеоза жіночої 
краси, сучасної венецької аристократки, з її розкішним тілом, білою блиску-
чою шкірою, виплеканою всякими косметиками, і золотистим волоссям — 
також осягненою довгою і тяжкою мучащою працею сих мучениць своєї 
краси. На ріжних портретах, образах і церковних композиціях переходять 
перед нами сі біляві красуні, виписані з незвичайним майстерством, з усіма 
їх красами прирожденними і добренабутими, з усіма прикрасами моди і юве-
лірства, що грають тут також не послідню ролю. Майстер дає пізнати тут 
себе, як незвичайний колорист, — волосся грає і горить, делікатна шкіра 
блистить емальовим полиском, але й він не годен дати того, чого їм бракує: 
милий вигляд, приємна манера не покриває повного браку якого глибшого 
людського змісту, якоїсь духової культури в сих масивних, тілистих венецьких 
богинях. Життя венецьких жінок дійсно небагате було яким-небуть культур-
ним чи громадським змістом — в нім багато було орієнтального, гаремного 
елементу: не тільки дівчата, котрі не виходили з домового затишку деінде, 
окрім церкви, і то густо завішані покривалами, що ховали їх від стороннього 
ока, але і дами жили півгаремним життям, зайняті тільки туалетами, убо-
рами і заходами коло своїх шкіри та волосся: цілими днями, як описують 
їх сучасні письменники, сиділи вони на вершках своїх палат, під гарячим 
сонцем, мастячи неустанно своє волосся і тримаючи його на сонці, — і тим 
досягали модної тоді золотистої краски волосся. Не вважаючи на ту славу, 
яку мали образи Пальми у сучасників і у пізніших поколінь, на нинішній 
погляд вони малоінтересні: повний брак життя, темпераменту, якогось іде-
альнішого характеру сеї краси знуджує глядача. Рідко коли удається йому 
подати якийсь благородніший характер сим тілистим богиням — до таких 
виїмків належить найголосніший його образ св. Варвари на олтарі в церкві 
св. Орто — “дійсно сконцентрована венецька краса”, як називає її Бур-
кхардт*. А навіть і на мужеських портретах Пальми повний брак темпе-
раменту, глибшого змісту поза зверхньою красою. Бракувало, видно, того 
в самім характері майстра, і не видно в тім якогось поступу, степенування 
в його пізніших образах в порівнянні з ранішими. 

Гідно продовжує натомість смілі пориви Джорджоне і розвиває нові 
артистичні прямування його другий адепт Тіціан. Незвичайно довгий вік 
(він жив без кількох місяців сто літ, 1477–1576) при нечувано сильній 
організації, яка до останку заховала його творчі сили, при тім незвичайно 
роботящий, плідний, амбітний, жадний слави, гроша, популярності, він 
розвинув незвичайно велику і многосторонню творчість, сотворив величезну 
масу творів високої артистичної вартості, так що не тільки зі становища сеї 
вартості, а навіть просто оцінюючи з погляду кількості, він дав величезний 
артистичний капітал, який венецьке малярство і ширше — венецьку куль-
туру поставив нарівні з найвищими проявами, найціннішими здобутками 
сучасності, культурного життя, і осяяв свою отчину проміннями нової слави, 
тривкішої і ціннішої від утраченої воєнної й політичної. Венеція і Тіціан — 
сі два ймення сплелися нерозривно в пам’яті, в уяві культурної людини. 

Перші стадії діяльності Тіціана зістаються поза нашою відомістю. 
Роджений в містечку П’єве ді Кадоре, на північнім пограниччі венецької 
території, в місцевій патриціанській родині Вечеллі в 1477 р., він замолоду 
перенісся до Венеції, щоб тут віддатися студіям малярським. Традиція зве 
його учеником Джанбелліно, і вповні правдоподібно, але безпосередніх 
впливів його на творчість Тіціана не помітно, натомість дуже сильно від-
билася на всім раннім періоді його діяльності і потім своїми рефлексіями 
переходить, можна сказати, через всю його творчість творчість Джорджоне. 
Уже сучасники, в середині ХVІ в., не вміли часто розріжнити образів Тіці-
ана від Джорджоне і мішали, називаючи Тіціановими образи Джорджоне, 
і навпаки, як ми вже то бачили почасти. 

Перші твори Тіціана йдуть з перших років п’ятисотих. По смерті 
Джорджоне він висувається скоро на перше місце в венецькім артистич-
нім світі, добивається від синьйорії позиції урядового маляра, яке займали 
оба Белліні, і дістає його, але тільки по смерті Джанбелліно. Слава його 
йде за рамці його вітчини, ріжні італійські потентати звертаються до нього 
з замовленнями, він пробуває зчаста на дворі сусідніх герцогів феррарських 
і мантуанських, портретує ріжних сучасних володарів, до цісаря Карла 
V включно. Жадний слави і заробітку, він, зрештою, сам безпосередньо 
і через свого приятеля, звісного літературного бандита П’єтро Аретіно*, 
пильнує якнайширших зв’язків з сучасними дворами і потентатами, нагаду-
ючи їм про себе, випрошуючи субсидій і відзнак. Сей тріумвірат — Тіціан, 
Сан-Совіно і Аретіно, зв’язаний тісною приязню і спільними інтересами, 
підтримуючи один другого на висоті сучасної популярності і моди, в середні 
десятиліття ХVІ в. панував всевласно в артистичних кругах Венеції, сіючи 
і збираючи компліменти, відзначення і високі гонорари. Тіціан любив розкіш 
і виставність, жив, як князь, у власній віллі (в сусідстві церкви Джованні 
і Паоло), потрібував [коштів] для свого виставного життя, і мусив не тільки 
неустанно працювати, але і неустанно шукати дорогих замовлень, нагадуючи 
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її впливом з’явилися Тіціанові голі (Тіціановою вважалася і Дрезденська 
“Венера”). Джакомо Пальма, званий звичайно “старим” (Palma Vecchio) 
для відріжнення від його внука в перших Джованні Пальма, також славного 
маляра, умер також в розгарі своєї діяльності (1480–1528). Думають, 
що чума захопила його розгостившимся по Італії й вихопила з-поміж роз-
початих робіт, котрих посмертний інвентар нараховує кільканадцять. Але 
він жив все-таки довше від Джорджоне і зіставив значно більшу артистичну 
спадщину, з котрої й до нас дійшло кілька десятків образів; на жаль, деякі 
з них мають виразні сліди роботи учеників його робітні: як незвичайно 
популярний, модний майстер, по смерті Джорджоне він діставав таку масу 
замовлень, що сам не міг її подолати і уживав до помочі своїх учеників.
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краси, сучасної венецької аристократки, з її розкішним тілом, білою блиску-
чою шкірою, виплеканою всякими косметиками, і золотистим волоссям — 
також осягненою довгою і тяжкою мучащою працею сих мучениць своєї 
краси. На ріжних портретах, образах і церковних композиціях переходять 
перед нами сі біляві красуні, виписані з незвичайним майстерством, з усіма 
їх красами прирожденними і добренабутими, з усіма прикрасами моди і юве-
лірства, що грають тут також не послідню ролю. Майстер дає пізнати тут 
себе, як незвичайний колорист, — волосся грає і горить, делікатна шкіра 
блистить емальовим полиском, але й він не годен дати того, чого їм бракує: 
милий вигляд, приємна манера не покриває повного браку якого глибшого 
людського змісту, якоїсь духової культури в сих масивних, тілистих венецьких 
богинях. Життя венецьких жінок дійсно небагате було яким-небуть культур-
ним чи громадським змістом — в нім багато було орієнтального, гаремного 
елементу: не тільки дівчата, котрі не виходили з домового затишку деінде, 
окрім церкви, і то густо завішані покривалами, що ховали їх від стороннього 
ока, але і дами жили півгаремним життям, зайняті тільки туалетами, убо-
рами і заходами коло своїх шкіри та волосся: цілими днями, як описують 
їх сучасні письменники, сиділи вони на вершках своїх палат, під гарячим 
сонцем, мастячи неустанно своє волосся і тримаючи його на сонці, — і тим 
досягали модної тоді золотистої краски волосся. Не вважаючи на ту славу, 
яку мали образи Пальми у сучасників і у пізніших поколінь, на нинішній 
погляд вони малоінтересні: повний брак життя, темпераменту, якогось іде-
альнішого характеру сеї краси знуджує глядача. Рідко коли удається йому 
подати якийсь благородніший характер сим тілистим богиням — до таких 
виїмків належить найголосніший його образ св. Варвари на олтарі в церкві 
св. Орто — “дійсно сконцентрована венецька краса”, як називає її Бур-
кхардт*. А навіть і на мужеських портретах Пальми повний брак темпе-
раменту, глибшого змісту поза зверхньою красою. Бракувало, видно, того 
в самім характері майстра, і не видно в тім якогось поступу, степенування 
в його пізніших образах в порівнянні з ранішими. 

Гідно продовжує натомість смілі пориви Джорджоне і розвиває нові 
артистичні прямування його другий адепт Тіціан. Незвичайно довгий вік 
(він жив без кількох місяців сто літ, 1477–1576) при нечувано сильній 
організації, яка до останку заховала його творчі сили, при тім незвичайно 
роботящий, плідний, амбітний, жадний слави, гроша, популярності, він 
розвинув незвичайно велику і многосторонню творчість, сотворив величезну 
масу творів високої артистичної вартості, так що не тільки зі становища сеї 
вартості, а навіть просто оцінюючи з погляду кількості, він дав величезний 
артистичний капітал, який венецьке малярство і ширше — венецьку куль-
туру поставив нарівні з найвищими проявами, найціннішими здобутками 
сучасності, культурного життя, і осяяв свою отчину проміннями нової слави, 
тривкішої і ціннішої від утраченої воєнної й політичної. Венеція і Тіціан — 
сі два ймення сплелися нерозривно в пам’яті, в уяві культурної людини. 

Перші стадії діяльності Тіціана зістаються поза нашою відомістю. 
Роджений в містечку П’єве ді Кадоре, на північнім пограниччі венецької 
території, в місцевій патриціанській родині Вечеллі в 1477 р., він замолоду 
перенісся до Венеції, щоб тут віддатися студіям малярським. Традиція зве 
його учеником Джанбелліно, і вповні правдоподібно, але безпосередніх 
впливів його на творчість Тіціана не помітно, натомість дуже сильно від-
билася на всім раннім періоді його діяльності і потім своїми рефлексіями 
переходить, можна сказати, через всю його творчість творчість Джорджоне. 
Уже сучасники, в середині ХVІ в., не вміли часто розріжнити образів Тіці-
ана від Джорджоне і мішали, називаючи Тіціановими образи Джорджоне, 
і навпаки, як ми вже то бачили почасти. 

Перші твори Тіціана йдуть з перших років п’ятисотих. По смерті 
Джорджоне він висувається скоро на перше місце в венецькім артистич-
нім світі, добивається від синьйорії позиції урядового маляра, яке займали 
оба Белліні, і дістає його, але тільки по смерті Джанбелліно. Слава його 
йде за рамці його вітчини, ріжні італійські потентати звертаються до нього 
з замовленнями, він пробуває зчаста на дворі сусідніх герцогів феррарських 
і мантуанських, портретує ріжних сучасних володарів, до цісаря Карла 
V включно. Жадний слави і заробітку, він, зрештою, сам безпосередньо 
і через свого приятеля, звісного літературного бандита П’єтро Аретіно*, 
пильнує якнайширших зв’язків з сучасними дворами і потентатами, нагаду-
ючи їм про себе, випрошуючи субсидій і відзнак. Сей тріумвірат — Тіціан, 
Сан-Совіно і Аретіно, зв’язаний тісною приязню і спільними інтересами, 
підтримуючи один другого на висоті сучасної популярності і моди, в середні 
десятиліття ХVІ в. панував всевласно в артистичних кругах Венеції, сіючи 
і збираючи компліменти, відзначення і високі гонорари. Тіціан любив розкіш 
і виставність, жив, як князь, у власній віллі (в сусідстві церкви Джованні 
і Паоло), потрібував [коштів] для свого виставного життя, і мусив не тільки 
неустанно працювати, але і неустанно шукати дорогих замовлень, нагадуючи 

368 ПО СВІТУ З подорожніх вражінь 369



[про себе] листами і дарунками сильним мира сього, пропонуючи їм ріжні 
плани робіт і т. ін. — се робить неприємне вражіння низькопоклонства 
і понищення на теперішнього чоловіка, але, мабуть, не було негідним в очах 
тодішніх артистичних звичок і понять.

Як маляр, уже з кінцем другого десятиліття Тіціан стає на висоті сучас-
ної творчості Італії, що пишалася тоді іменами Вінчі, Рафаеля і Мікельа-
нджело. Такі образи сього першого періоду його творчості, як “Amor sacro 
a profano”, “Воскресеніє Божої матері” (“Assunta”), “Христос і фарисей”, 
дають міру його артистичних сил в різних напрямах його творчості. “Amor 
sacro a profano” — “Любов небесна і світська” в римській галереї Боргезе* 
датується роками 1512–1515, коли Тіціан був в четвертім десятку. Але-
горичний образ, дійсний зміст котрого зістається нерозгаданим, нагадує 
ті композиції Джорджоне, що так не подобалися Вазарі своєю незрозумі-
лістю, але артист мав на гадці контраст двох жіночих фігур: одної оголеної, 
другої модно вбраної до кінців пальців, одної в руху і пориві, другої урівно-
важеної, і ми, не знаючи укритого значіння цієї алегорії, відчуваємо вповні 
красу і мальовничість сих гарних образів. “Христос і фарисей” (“Кесарево 
кесареві”), написана коло р. 1515, має за собою легенду про суперництво 
Тіціана з Дюрером, належить до благородніших і глибоких в своїй про-
стоті композицій: погрудний образ Христа і збоку профіль фарисея (тепер 
в Дрезденській галереї). “Assunta” — величезний непрестольний образ, 
намальований був для церкви Frari* 1518 року (теп[ер] в Венецькій акаде-
мії), робить сильне вражіння своєю величиною композиції і повного руху 
і блаженної екстази Марії, що летить над групою збентежених учеників.

Переходити, одначе, хоч би головніші твори в величезній спадщині Тіціана 
було б занадто довго: автентичних образів Тіціана переховується тепер звиш 
двохсот, вони розкидані по всіх важніших галереях цілого світу, а переважно 
се річі високої вартості: Тіціан чого-будь не випускав зі своєї робітні. 

Трохи не цілу сотню в тім є портретів звісних і незвісних людей, між 
ними багато незвичайно інтересних, визначних своєю силою і красою (папи 
Павла ІІІ, Карла V, Аретіно, самого Тіціана й ін.). Серед мітологічних тем 
визначне місце займають його “голі” (“Даная”, “Венера”), декотрі овіяні 
дійсно високою красою, а декотрі дещо занадто земні, зближені до богинь 
Пальми. Єсть кілька гарних пейзажних образів на мітологічні і жанрові 
мотиви, єсть дуже інтересний чистий пейзаж — перший в своїм роді, зда-
ється (тепер — [у] Букінгемській палаті), — стадо в дощовий день. Але сій 
стороні Тіціан менше уділював уваги; його спеціальність — людська фігура, 
і головно — погруддя: характерні голови, настройові фізіономії. Композиції 
многофігурні його, очевидно, інтересували мало, оповідачем він був также 
мало, як і Джорджоне. Теми і ситуації драматичні також не вабили його, хоч 
трагічний патос змалювати вмів він при нагоді також добре. Його спеціаль-
ність — сибаритизм, тиха епікурейська краса, не позбавлена темпераменту, як у 
Пальми, навпаки, часто повна внутрішньої сили, при тім легко ідеалізована, 

далека від вульгарності. Нерідко теми драматичні і трагічні по своїй природі 
розпускаються в сім сибаритизмі і тратять свою силу і гострість, перепущені 
через призму сього нахилу до тихої, гармонійної краси.

Притім повний високої краси зміст у Тіціана втілений в чудову кольорову 
форму, котра сама собою становить високу вартість. Тіціан зістався найви-
щим кольористом не тільки венецького, але і всього італійського малярства. 
Той славний венецький “золотий” тон, навіяний повітрям Венеції, м’якість 
і невиразність контурів, багатство рефлексів, котрими так багаті дрімотні 
поверхні каналів під блискучим сонцем і котрими славиться венецьке маляр-
ство, знайшли свій найвищий розвій, свою розкіш і блиск в творах Тіціана. 
І коли флорентійські критики в докір венецьким малярам ставили, що вони 
в погоні за фарбою занедбують лінію, рисунок, і сей закид, — як оповідає 
Вазарі, — він чув на адресу Тіціана з уст самого Мікельанджело, то сучасні 
цінителі готові бачити в сім осуді певну односторонність невблаганного 
фанатика рисунка, котрий поза ним не бачив повної вартості колористики 
Тіціана. 

Веронезе і Тінторетто
Тіціанове майстерство вважається найвищою, кульмінаційною точкою 

розцвіту венецького малярства — сього культу сибаритської, епікурейської 
краси, втіленої в розкішну, блискучу форму, яка своєю зверхньою красою 
змушує нас забувати часом і свою внутрішню плиткість, брак глибшого 
змісту, сильнішого чуття і певні елементи розкладові, які лежать уже в сім 
одностороннім любуванні розкішшю і насолодою життя. І наче щоб під-
черкнути сю внутрішню бідність, небезпеку упадку і розкладу, коло Тіціана 
стоїть інший блискучий майстер, що вважається представником розцвіту 
венецького малярства, його блискучої доби, але своєю блискучою зверхністю, 
своєю віртуозною технікою підчеркує виразніше те внутрішнє збіднення, 
яке не виступає так виразно у далеко більш глибокого і різностороннього 
Тіціана. Се Паоло Кальярі, з місця свого походження званий веронянином, 
Веронезе, і під сим іменем звісний звичайно. 

Не тільки уродженням, але і своїм малярським вишколенням він не був 
венеціанином. Роджений в Вероні 1528 р., в родині різьбярів і малярів, він 
виховувався під впливами свого вуйка Баділе, досить визначного веронського 
маляра, працював і бував по ріжних місцях, поки 1555 р. [не] подався до Вене-
ції і тут осівся, потрапивши знайти ласку у всевладної артистичної компанії 
Тіціана — Сан-Совіно — Аретіно, і своїми першими працями в монастирі св. 
Себастіана ввійшов в моду і популярність у венецької публіки. Тут дає перші 
композиції в тім стилі, який потім стає його спеціальністю, дає йому славу 
і розголос, робить, так сказати, його фізіономію: історію Естер* в кількох 
образах в розкішній обстанові сучасного венецького життя, в благородних 
постатях патриціїв і патриціанок. В сім роді майстер знайшов і потім розробляє 
його в цілім ряді інших грандіозних фресок, котрі заразом повторяє в великих 
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[про себе] листами і дарунками сильним мира сього, пропонуючи їм ріжні 
плани робіт і т. ін. — се робить неприємне вражіння низькопоклонства 
і понищення на теперішнього чоловіка, але, мабуть, не було негідним в очах 
тодішніх артистичних звичок і понять.

Як маляр, уже з кінцем другого десятиліття Тіціан стає на висоті сучас-
ної творчості Італії, що пишалася тоді іменами Вінчі, Рафаеля і Мікельа-
нджело. Такі образи сього першого періоду його творчості, як “Amor sacro 
a profano”, “Воскресеніє Божої матері” (“Assunta”), “Христос і фарисей”, 
дають міру його артистичних сил в різних напрямах його творчості. “Amor 
sacro a profano” — “Любов небесна і світська” в римській галереї Боргезе* 
датується роками 1512–1515, коли Тіціан був в четвертім десятку. Але-
горичний образ, дійсний зміст котрого зістається нерозгаданим, нагадує 
ті композиції Джорджоне, що так не подобалися Вазарі своєю незрозумі-
лістю, але артист мав на гадці контраст двох жіночих фігур: одної оголеної, 
другої модно вбраної до кінців пальців, одної в руху і пориві, другої урівно-
важеної, і ми, не знаючи укритого значіння цієї алегорії, відчуваємо вповні 
красу і мальовничість сих гарних образів. “Христос і фарисей” (“Кесарево 
кесареві”), написана коло р. 1515, має за собою легенду про суперництво 
Тіціана з Дюрером, належить до благородніших і глибоких в своїй про-
стоті композицій: погрудний образ Христа і збоку профіль фарисея (тепер 
в Дрезденській галереї). “Assunta” — величезний непрестольний образ, 
намальований був для церкви Frari* 1518 року (теп[ер] в Венецькій акаде-
мії), робить сильне вражіння своєю величиною композиції і повного руху 
і блаженної екстази Марії, що летить над групою збентежених учеників.

Переходити, одначе, хоч би головніші твори в величезній спадщині Тіціана 
було б занадто довго: автентичних образів Тіціана переховується тепер звиш 
двохсот, вони розкидані по всіх важніших галереях цілого світу, а переважно 
се річі високої вартості: Тіціан чого-будь не випускав зі своєї робітні. 

Трохи не цілу сотню в тім є портретів звісних і незвісних людей, між 
ними багато незвичайно інтересних, визначних своєю силою і красою (папи 
Павла ІІІ, Карла V, Аретіно, самого Тіціана й ін.). Серед мітологічних тем 
визначне місце займають його “голі” (“Даная”, “Венера”), декотрі овіяні 
дійсно високою красою, а декотрі дещо занадто земні, зближені до богинь 
Пальми. Єсть кілька гарних пейзажних образів на мітологічні і жанрові 
мотиви, єсть дуже інтересний чистий пейзаж — перший в своїм роді, зда-
ється (тепер — [у] Букінгемській палаті), — стадо в дощовий день. Але сій 
стороні Тіціан менше уділював уваги; його спеціальність — людська фігура, 
і головно — погруддя: характерні голови, настройові фізіономії. Композиції 
многофігурні його, очевидно, інтересували мало, оповідачем він був также 
мало, як і Джорджоне. Теми і ситуації драматичні також не вабили його, хоч 
трагічний патос змалювати вмів він при нагоді також добре. Його спеціаль-
ність — сибаритизм, тиха епікурейська краса, не позбавлена темпераменту, як у 
Пальми, навпаки, часто повна внутрішньої сили, при тім легко ідеалізована, 

далека від вульгарності. Нерідко теми драматичні і трагічні по своїй природі 
розпускаються в сім сибаритизмі і тратять свою силу і гострість, перепущені 
через призму сього нахилу до тихої, гармонійної краси.

Притім повний високої краси зміст у Тіціана втілений в чудову кольорову 
форму, котра сама собою становить високу вартість. Тіціан зістався найви-
щим кольористом не тільки венецького, але і всього італійського малярства. 
Той славний венецький “золотий” тон, навіяний повітрям Венеції, м’якість 
і невиразність контурів, багатство рефлексів, котрими так багаті дрімотні 
поверхні каналів під блискучим сонцем і котрими славиться венецьке маляр-
ство, знайшли свій найвищий розвій, свою розкіш і блиск в творах Тіціана. 
І коли флорентійські критики в докір венецьким малярам ставили, що вони 
в погоні за фарбою занедбують лінію, рисунок, і сей закид, — як оповідає 
Вазарі, — він чув на адресу Тіціана з уст самого Мікельанджело, то сучасні 
цінителі готові бачити в сім осуді певну односторонність невблаганного 
фанатика рисунка, котрий поза ним не бачив повної вартості колористики 
Тіціана. 

Веронезе і Тінторетто
Тіціанове майстерство вважається найвищою, кульмінаційною точкою 

розцвіту венецького малярства — сього культу сибаритської, епікурейської 
краси, втіленої в розкішну, блискучу форму, яка своєю зверхньою красою 
змушує нас забувати часом і свою внутрішню плиткість, брак глибшого 
змісту, сильнішого чуття і певні елементи розкладові, які лежать уже в сім 
одностороннім любуванні розкішшю і насолодою життя. І наче щоб під-
черкнути сю внутрішню бідність, небезпеку упадку і розкладу, коло Тіціана 
стоїть інший блискучий майстер, що вважається представником розцвіту 
венецького малярства, його блискучої доби, але своєю блискучою зверхністю, 
своєю віртуозною технікою підчеркує виразніше те внутрішнє збіднення, 
яке не виступає так виразно у далеко більш глибокого і різностороннього 
Тіціана. Се Паоло Кальярі, з місця свого походження званий веронянином, 
Веронезе, і під сим іменем звісний звичайно. 

Не тільки уродженням, але і своїм малярським вишколенням він не був 
венеціанином. Роджений в Вероні 1528 р., в родині різьбярів і малярів, він 
виховувався під впливами свого вуйка Баділе, досить визначного веронського 
маляра, працював і бував по ріжних місцях, поки 1555 р. [не] подався до Вене-
ції і тут осівся, потрапивши знайти ласку у всевладної артистичної компанії 
Тіціана — Сан-Совіно — Аретіно, і своїми першими працями в монастирі св. 
Себастіана ввійшов в моду і популярність у венецької публіки. Тут дає перші 
композиції в тім стилі, який потім стає його спеціальністю, дає йому славу 
і розголос, робить, так сказати, його фізіономію: історію Естер* в кількох 
образах в розкішній обстанові сучасного венецького життя, в благородних 
постатях патриціїв і патриціанок. В сім роді майстер знайшов і потім розробляє 
його в цілім ряді інших грандіозних фресок, котрі заразом повторяє в великих 
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образах на полотні — “Родина Дарія перед Олександром Македонським”, 
“Христос в Емаусі”, обставлений фігурами з родини Веронезе, і особливо 
славні його “вечері”-пири: “Весілля в Кані Галілейській”, намальоване спочатку 
в монастирі Giorgio Maggiore, “Вечеря у Симона прокаженого”, “Вечеря у домі 
Левія”, на ріжні способи построювані самим майстром і його учениками. Фігура 
Христа і його близьких звичайно тоне тут серед грандіозної, многофігурної 
композиції в 100–200 голів, в архітектурній обстанові розкішного Ренесансу 
(його виписував для нього звичайно його брат Бенедетто, архітектурний маляр 
по спеціальності), серед порівну блискучих фігур — найкращих взірців сучас-
ної венецької краси мужеської і особливо жіночої, котру Веронезе вмів дійсно 
вистудіювати і довести до найвищої досконалості, так що кожду з тих сотенних 
голів можна викроїти і любуватися нею, як скінченою картиною самою для 
себе. Ся весела, але гармонійна, не шумлива, позбавлена всякого різкішого 
руху товпа, гарно і ритмічно розміщена, оживлена ріжними вибагливими 
аксесоріями, — тут звичайно знайдуться ще і сцени звірячі: коти, пси, мавпи, 
екзотичні птиці, і ріжні забавні фігури: карли, блазні й т.д. Тема, яка б вона 
не була, незмінно розпускається в сій веселій панській панорамі, котрої інтерес 
і піканція для сучасників ще побільшалася тим, що в сих фігурах пізнавали ріжні 
реальні постаті — сучасних володарів Європи, визначних діячів венецького 
світу, ріжних знайомих артиста чи тих, що замовлювали образ. Але ніякої 
глибшої думки, глибшого змісту, якогось внутрішнього життя не знайдеться 
в сих розкішних композиціях. Майстер не підноситься над рівнем сеї розкіш-
ної, сибаритської юрби, не панує над сею епікурейською розкішшю, він стоїть 
нарівні з нею. Веронезе виступає тут як незрівнянний декоративний майстер, 
найвизначніший з усіх, яких бачив світ, але не вносить якоїсь глибшої гадки 
в сю зверхню розкіш. Се незрівнянний віртуоз, але не творець, еклектики, 
що дав синтез італійського ренесансового майстерства, але не витиснув на нім 
глибшого індивідуального п’ятна. 

Те небагате, що знаємо про особу майстра, в повній мірі достроюється 
до вражіння, яке роблять на нас його образи. Він мав ласку можних, попу-
лярність в артистичних кругах, жив у згоді з гуртком Тіціана, під манеру 
котрого близько підходить у перших своїх венецьких творах, мав, очевидно, 
вдачу згідливу, спокійну, індивідуальність не визначну. Одинокий лист 
його, який дійшов наших рук, не зраджує навіть середньої освіти; його від-
повіді перед трибуналом святої інквізиції, що покликала 1573 р., ставлячи 
йому в вину, що він занадто мало побожності виявляє в своїх побожних 
темах, — дають малопохвальне свідоцтво його інтелігенції. На закиди 
інквізиторів він боронився тим, що маляри, як і поети, і блазні, тішаться 
певною поблажливістю в сім, і взагалі виявив повний брак якогось вищого 
погляду на свої завдання яко артиста. Натура, очевидно, дуже обмежена 
і заразом по-філістерському урівноважена і мудра. 

Повний контраст до нього дає його сучасник і дійсно останній великий 
представник венецького майстерства, або, може, властиво — найвищий його 

представник — Тінторетто, настільки ж сильна і могутня індивідуальність, 
наскільки малозамітною був його популярний сучасник і суперник Веронезе.

До останніх часів його переважно сильно недооцінювали — дивилися 
на нього, як на капризного штукаря, tour de forse-pa, талановитого акробата 
малярства, представника упадку венецької штуки. Він не був люблений 
в сучасних малярських кругах за свою незвичайну продуктивність, за те, 
що він збивав ціну, приймаючи замовлення за яку-небудь ціну, за те, що він 
не шукав популярності в сих кругах, не добивався тих звичайних гонорів 
і відзнак, які цінилися в них, за те, вкінці, що він ішов своєю дорогою 
в малярстві, зриваючи з традиціями венецької школи, котрими вона пиша-
лася, і йшов новими дорогами, стаючи живим докором своїм сучасникам, 
не маючи ні попередників, не лишаючи наступників свого майстерства 
і манери. Вазарі, сей оракул артистичних відносин ХVІ в., передав непри-
хильні настрої й оцінки сучасних артистичних кругів і його Vite [життя]. 
Зіставшися основою здебільшого всіх пізніших артистичних оцінок і поглядів 
до самого кінця ХІХ в., сі мемуари передали пізнішим поколінням погляди 
на Тінторетто і його майстерство. Вазарі хвалить його многосторонні таланти 
(між іншим, як і Джорджоне, був він многосторонній музика, що грав 
на ріжних інструментах), але в малярстві докоряє за його забаганки, нахил 
до чогось незвичайного, капризного, небувалого, несерйозне трактування 
штуки, безсистемність і безплановість, імпонування швидкою роботою 
на шкоду її викінчення, скороспішність, з котрою він засипає Венецію своєю 
роботою, і т. ін. Незважаючи на те, що пізніші венецькі письменники, які 
займалися венецькою штукою, — як Рідольфі в своїх “Meraviglie dell’arte” 
(XVII в.) або Боскіні в “Carta del navegar”*, старалися якнайвище підне-
сти славу його майстерства як одної з найвищих окрас Венеції; у пізніших 
критиків і спеціалістів від історії малярства переважили сі в’їдливі закиди 
Вазарі, викликаючи різкі осуди то за неурівноваженість і нездержливість, 
то [за] плиткість і поверховість, а навіть грубість і несмачність його манери. 
На оправдання сих тяжких пересудів можна піднести деякі обставини, які 
дійсно утрудняли справедливу оцінку Тінтореттової творчості: величезну масу 
його артистичної спадщини (тепер рахують до 600 його образів певних!), 
помішання його власних образів з малюваннями його синів, що потрапляли 
під його манеру, впливами часу (Тінторетто мало дбав за тривалість своїх 
образів, а кліматичні і всякі інші обставини дуже неприхильні були їм, особ-
ливо фрескам), або перемальованих до непізнання ріжними реставраторами, 
котрих майстерство ішло на рахунок самого Тінторетто, — все се справді 
дуже утрудняло справедливу оцінку творчості майстра, взагалі нелегкої 
до зрозуміння і оцінення, особливо при певних традиційних упередженнях 
против неї. Доперва Раскін в своїх “The Stones of Venice”, визволившися 
з впливів традиційних поглядів, глянув більш свобідно і об’єктивно на його 
творчість, і в останніх часах дослідники творчості Тінторетто щиро ста-
раються нагородити вікову кривду, проголошуючи його не тільки одним 
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образах на полотні — “Родина Дарія перед Олександром Македонським”, 
“Христос в Емаусі”, обставлений фігурами з родини Веронезе, і особливо 
славні його “вечері”-пири: “Весілля в Кані Галілейській”, намальоване спочатку 
в монастирі Giorgio Maggiore, “Вечеря у Симона прокаженого”, “Вечеря у домі 
Левія”, на ріжні способи построювані самим майстром і його учениками. Фігура 
Христа і його близьких звичайно тоне тут серед грандіозної, многофігурної 
композиції в 100–200 голів, в архітектурній обстанові розкішного Ренесансу 
(його виписував для нього звичайно його брат Бенедетто, архітектурний маляр 
по спеціальності), серед порівну блискучих фігур — найкращих взірців сучас-
ної венецької краси мужеської і особливо жіночої, котру Веронезе вмів дійсно 
вистудіювати і довести до найвищої досконалості, так що кожду з тих сотенних 
голів можна викроїти і любуватися нею, як скінченою картиною самою для 
себе. Ся весела, але гармонійна, не шумлива, позбавлена всякого різкішого 
руху товпа, гарно і ритмічно розміщена, оживлена ріжними вибагливими 
аксесоріями, — тут звичайно знайдуться ще і сцени звірячі: коти, пси, мавпи, 
екзотичні птиці, і ріжні забавні фігури: карли, блазні й т.д. Тема, яка б вона 
не була, незмінно розпускається в сій веселій панській панорамі, котрої інтерес 
і піканція для сучасників ще побільшалася тим, що в сих фігурах пізнавали ріжні 
реальні постаті — сучасних володарів Європи, визначних діячів венецького 
світу, ріжних знайомих артиста чи тих, що замовлювали образ. Але ніякої 
глибшої думки, глибшого змісту, якогось внутрішнього життя не знайдеться 
в сих розкішних композиціях. Майстер не підноситься над рівнем сеї розкіш-
ної, сибаритської юрби, не панує над сею епікурейською розкішшю, він стоїть 
нарівні з нею. Веронезе виступає тут як незрівнянний декоративний майстер, 
найвизначніший з усіх, яких бачив світ, але не вносить якоїсь глибшої гадки 
в сю зверхню розкіш. Се незрівнянний віртуоз, але не творець, еклектики, 
що дав синтез італійського ренесансового майстерства, але не витиснув на нім 
глибшого індивідуального п’ятна. 

Те небагате, що знаємо про особу майстра, в повній мірі достроюється 
до вражіння, яке роблять на нас його образи. Він мав ласку можних, попу-
лярність в артистичних кругах, жив у згоді з гуртком Тіціана, під манеру 
котрого близько підходить у перших своїх венецьких творах, мав, очевидно, 
вдачу згідливу, спокійну, індивідуальність не визначну. Одинокий лист 
його, який дійшов наших рук, не зраджує навіть середньої освіти; його від-
повіді перед трибуналом святої інквізиції, що покликала 1573 р., ставлячи 
йому в вину, що він занадто мало побожності виявляє в своїх побожних 
темах, — дають малопохвальне свідоцтво його інтелігенції. На закиди 
інквізиторів він боронився тим, що маляри, як і поети, і блазні, тішаться 
певною поблажливістю в сім, і взагалі виявив повний брак якогось вищого 
погляду на свої завдання яко артиста. Натура, очевидно, дуже обмежена 
і заразом по-філістерському урівноважена і мудра. 

Повний контраст до нього дає його сучасник і дійсно останній великий 
представник венецького майстерства, або, може, властиво — найвищий його 

представник — Тінторетто, настільки ж сильна і могутня індивідуальність, 
наскільки малозамітною був його популярний сучасник і суперник Веронезе.

До останніх часів його переважно сильно недооцінювали — дивилися 
на нього, як на капризного штукаря, tour de forse-pa, талановитого акробата 
малярства, представника упадку венецької штуки. Він не був люблений 
в сучасних малярських кругах за свою незвичайну продуктивність, за те, 
що він збивав ціну, приймаючи замовлення за яку-небудь ціну, за те, що він 
не шукав популярності в сих кругах, не добивався тих звичайних гонорів 
і відзнак, які цінилися в них, за те, вкінці, що він ішов своєю дорогою 
в малярстві, зриваючи з традиціями венецької школи, котрими вона пиша-
лася, і йшов новими дорогами, стаючи живим докором своїм сучасникам, 
не маючи ні попередників, не лишаючи наступників свого майстерства 
і манери. Вазарі, сей оракул артистичних відносин ХVІ в., передав непри-
хильні настрої й оцінки сучасних артистичних кругів і його Vite [життя]. 
Зіставшися основою здебільшого всіх пізніших артистичних оцінок і поглядів 
до самого кінця ХІХ в., сі мемуари передали пізнішим поколінням погляди 
на Тінторетто і його майстерство. Вазарі хвалить його многосторонні таланти 
(між іншим, як і Джорджоне, був він многосторонній музика, що грав 
на ріжних інструментах), але в малярстві докоряє за його забаганки, нахил 
до чогось незвичайного, капризного, небувалого, несерйозне трактування 
штуки, безсистемність і безплановість, імпонування швидкою роботою 
на шкоду її викінчення, скороспішність, з котрою він засипає Венецію своєю 
роботою, і т. ін. Незважаючи на те, що пізніші венецькі письменники, які 
займалися венецькою штукою, — як Рідольфі в своїх “Meraviglie dell’arte” 
(XVII в.) або Боскіні в “Carta del navegar”*, старалися якнайвище підне-
сти славу його майстерства як одної з найвищих окрас Венеції; у пізніших 
критиків і спеціалістів від історії малярства переважили сі в’їдливі закиди 
Вазарі, викликаючи різкі осуди то за неурівноваженість і нездержливість, 
то [за] плиткість і поверховість, а навіть грубість і несмачність його манери. 
На оправдання сих тяжких пересудів можна піднести деякі обставини, які 
дійсно утрудняли справедливу оцінку Тінтореттової творчості: величезну масу 
його артистичної спадщини (тепер рахують до 600 його образів певних!), 
помішання його власних образів з малюваннями його синів, що потрапляли 
під його манеру, впливами часу (Тінторетто мало дбав за тривалість своїх 
образів, а кліматичні і всякі інші обставини дуже неприхильні були їм, особ-
ливо фрескам), або перемальованих до непізнання ріжними реставраторами, 
котрих майстерство ішло на рахунок самого Тінторетто, — все се справді 
дуже утрудняло справедливу оцінку творчості майстра, взагалі нелегкої 
до зрозуміння і оцінення, особливо при певних традиційних упередженнях 
против неї. Доперва Раскін в своїх “The Stones of Venice”, визволившися 
з впливів традиційних поглядів, глянув більш свобідно і об’єктивно на його 
творчість, і в останніх часах дослідники творчості Тінторетто щиро ста-
раються нагородити вікову кривду, проголошуючи його не тільки одним 
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з найбільших артистичних геніїв італійської штуки, а й всього людства, 
найбільшого товариша Мікельанджело, провозвісника нових течій в маляр-
стві, які відбивалися потім в творчості віків. 

Завдяки Рідольфі, що в своїй книжці за свіжої ще пам’яті зібрав відо-
мості не тільки про твори Тінторетто, але й про його життя, ті оповідання 
і анекдоти, які ще ходили в Венеції по нім, ми маємо змогу, навіть вилучаючи 
набік всякі непевності і легенди, виробити поняття про індивідуальність 
сього великого творця, а величезна артистична спадщина дає змогу слідити 
за розвоєм і напрямами його творчості. 

Джакопо Робусті, прозваний Тінторетто (родж[ений] 1518, ум[ер] 1594), 
був сином венецького ремісника, що займався крашенням тканин (tintore); 
кажуть, що й малий Джакопо замолоду займався тим і за те дістав своє 
прозвище (здрібніле від tintore), що й зісталося його артистичним іменем: 
його автопортрет в флорентійських Уфіціях* носить сю напись: “Jacopus 
Tentoretus pictor venetus”. Здібності до малярства, завважені за ним, при-
вели його до робітні Тіціана, але старому майстрові сей талановитий ученик 
не подобався і він відправив його; оповідається і в сім разі, як так часто про 
інші, що Тіціан позавидував талантові свого ученика, але коли ми бачимо, 
як взагалі різко пориває Тінторетто з венецькими традиціями, заступле-
ними Тіціаном, то се одно дає зрозуміти, що в робітні Тіціана йому не було 
місця. Далеко сильніше, ніж Тіціан і деякі інші сучасні венецькі майстри (як 
Андрій Ск’явоні), на нього вплинув великий флорентинець Мікельанджело. 
Про Тінторетто оповідають, що він на стіні своєї робітні як своє гасло 
і програму написав: “Рисунок Мікельанджело і колорит Тіціана”. Чи була 
така напись, чи це тільки характеристика Тінтореттового майстерства, дана 
кимсь стороннім, ходяча оцінка його манери — вона в кождім разі дуже 
влучна, особливо для перших періодів його творчості. Як ми вже знаємо, 
флорентинці ставили в докір венецьким малярам, що вони занедбують 
рисунок, пильнуючи колориту; Тінторетто вирівнював сю хибу, являючися 
гарячим прихильником рисункових орудій. “Рисувати, рисувати і ще раз 
рисувати” — таку мав він дати програму молодому маляреві, що питав 
поради, чого він має пильнувати, аби виробитися на доброго артиста. 
Як оповідає Рідольфі, Тінторетто замолоду роздобув гіпсові відливи статуй 
Мікельанджело і не переставав їх рисувати в ріжних положеннях, при ріж-
них освітленнях, і пізніше, в старості, навіть всі свої свобідні часи віддавав 
рисуванню. Змагання до можливої пластичності характеризує його манеру. 
Заразом проявляється нахил до можливої експресії психологічної, сильних 
психічних рухів, духових поривів. Притім в перших стадіях любується він 
в ріжнобарвній, яскравій кольористості, пізніше гама фарб його стає все 
простішою, він відкидає сі зверхні кольорові ефекти і шукає виразу своїм 
образам за поміччю можливо простих кольорових засобів. “Найгарніші 
фарби, — мав він казати, — чорна і біла, бо чорна дає силу фігурам гли-

биною тіні, а біла — пластичність”. Заразом глибокі зміни заходять і в 
самім способі представлення — від чисто реалістичної манери він все більше 
переходить до ефектів містичних, надприродних, до певного візіонерства 
в штуці, яке характеризує останні стадії його творчості. Взагалі Тінторетто 
належав до геніїв неустанного розвою, неустанного шукання і розв’язування 
проблем творчості. Його титанічна творчість, неймовірна продуктивність 
були виразом сих неустанних шукань, сього пориву в сферу неможливого, 
які в сучасних малярських кругах викликáли невдоволення і нарікання 
на “капризи”, на погоню за сенсацією, на штукарство, але в дослідниках 
уважних, свобідних від традиційних упереджень викликають глибокий піє-
тизм перед глибиною замислів і смілістю поривів сього титанічного, повного 
“святого невдоволення” духу. 

Перший твір, який викликав великі загальні похвали і відкриває собою 
пору артистичної дозрілості Тінторетто, було славне “Визволення невіль-
ника св. Марком від смерті” (коротше — “Чудо св. Марка”), виставлене 
Тінторетто в 1548 р., коли йому було тридцять літ. Воно й донині має своїх 
великих прихильників — Тен, наприклад, називав сей образ найбільшим 
утвором італійського малярства*. В сім образі дійсно було багато чудового, 
до Тінторетто невиданого: се незвичайне оживлення, рух в зібраній юрбі, 
вирази в лицях, хоч цілість розстроює фігура св. Марка, що злітає з неба 
в смілій, але таки невдатній позі, занадто масивний і реальний, при своїй 
невидимості для всеї юрби. Се був перший образ з серії “Легенди св. Марка”, 
замовленої Тінторетто школою св. Марка, інші також визначаються висо-
кими артистичними прикметами (“Св. Марко рятує на морі”, “Віднайдення 
мощей св. Марка”). Крім сього циклу на се четверте десятиліття його життя 
кладуть кілька окремих дуже замітних композицій: “Адам і Єва” і “Смерть 
Авеля” — тепер в Академії — образи, високо цінені Раскіним, “Повстання 
Молочної Дороги” [“Народження Молочного Шляху”] в лондонській 
національній галереї, “Битва св. Юрія з драконом”, там же, — образи, 
що виявляють повну дозрілість і велику многосторонність Тінтореттової 
творчості. Потім, з кінця 1550-х рр., починається його робота для школи 
св. Роха (Scuola di San Rocco) — починається образами для церкви, потім 
йому ж поручено прикрашення зал, і ся робота, можна сказати, стала ділом 
життя Тінторетто, що сам вступив в число членів сього братства і займався 
декоруванням його саль аж до самої смерті за рід певної доживотної ренти, 
яка виплачувалася йому щорічно з доходів братства. Почав серією настінних 
образів в салі засідань (в 1550-х рр.), потім (в 1570-х) дав цикл образів 
з історії старозавітньої, від Адама і Єви до пророків, на стелі горішньої 
великої салі, потім перейшов до історії Христа, котру представив (в 1580-х 
і 1590-х рр.) в ряді настінних образів в нижній й верхній салі школи. В сумі 
маємо таким чином кількадесят великих композицій, захованих на місці 
до нинішнього дня, в розмірно добрім стані і найбільше автентичних — 
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з найбільших артистичних геніїв італійської штуки, а й всього людства, 
найбільшого товариша Мікельанджело, провозвісника нових течій в маляр-
стві, які відбивалися потім в творчості віків. 

Завдяки Рідольфі, що в своїй книжці за свіжої ще пам’яті зібрав відо-
мості не тільки про твори Тінторетто, але й про його життя, ті оповідання 
і анекдоти, які ще ходили в Венеції по нім, ми маємо змогу, навіть вилучаючи 
набік всякі непевності і легенди, виробити поняття про індивідуальність 
сього великого творця, а величезна артистична спадщина дає змогу слідити 
за розвоєм і напрямами його творчості. 
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вели його до робітні Тіціана, але старому майстрові сей талановитий ученик 
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така напись, чи це тільки характеристика Тінтореттового майстерства, дана 
кимсь стороннім, ходяча оцінка його манери — вона в кождім разі дуже 
влучна, особливо для перших періодів його творчості. Як ми вже знаємо, 
флорентинці ставили в докір венецьким малярам, що вони занедбують 
рисунок, пильнуючи колориту; Тінторетто вирівнював сю хибу, являючися 
гарячим прихильником рисункових орудій. “Рисувати, рисувати і ще раз 
рисувати” — таку мав він дати програму молодому маляреві, що питав 
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бо тут все рука самого Тінторетто, не помітно, аби виручався він своїми 
учениками або своїми дітьми, як в малюваннях палати дожів. Очевидно, 
сі теми, — може, вибирані ним самим, ближчі були його почуттю й уяві, 
ніж декораційні образи палати, диктовані йому, правдоподібно, сенаторією; 
він вкладав у них усі сили свого генія, і ся незрівнянна галерея дає єдиний 
перегляд його творчості, розвою його майстерства, зміни в його техніці. 
Вони характеризують його як релігійного маляра над усе — тут знаходив 
він передусім поле для втілення тих ідей і образів, які опановували його дух. 
Поруч з ними має все-таки лише другорядне значіння безконечна галерея 
його портретів — маємо їх коло сотні, одиничних і колективних, і вони 
характеризують його як високого портретиста, психолога, що стоїть нарівні 
з Тіціаном, часто підходячи до нього навіть дуже близько, але заразом 
відзначаючися незвичайною простотою і невимушеністю, тимчасом як у 
Тіціана все ж є певна штучність, певне парадування. Батальні сцени, міто-
логічні сцени мають ще більше підрядну ролю, теми на голе тіло удавалися 
йому надзвичайно, але він, очевидно, не хотів спекулювати на попит в сій 
сфері, зовсім не йшов на декоративне малярство, на котрім доробився слави 
і маєтку його сучасник Веронезе.

1574 р., коли догорав Тіціан, Тінторетто подався на місце урядового 
маляра, з котрим була зв’язана річна пенсія з Fondacо dei Tedeschi, і одер-
жав її. В зв’язку з сим на нього спала перша роля при розписі палати дожів 
після пожеж 1574 і 1576 рр. Велика сила образів носить тут його ім’я, але 
переважно мальована його сином або учениками, щонайбільше по його 
начеркам і по його вказівкам; можна сказати, що сим псевдо-тінтореттовим 
образам багато завдячуємо тих ходячих фальшивих судів про його майстер-
ство, з якими приходиться і досі сперечатися. Розмірно небагато тут його 
автентичних образів, але серед них — його найвищий витвір, завершення 
його артистичного труду — гігантський “Рай”, що займає стіни великої 
салі Maggior Consiglio — найбільший образ на світі (22 метри довгості, 
7 метрів високості), мальований Тінторетто в робітні частями (поясами) від 
1588 р., і потім уже на місце злучений і зв’язаний його сином, бо старому 
вже тяжко було ходити по риштованнях. 

Скоро по скінченні сього образа великий майстер скінчив труд свого 
життя, на 76 році від уродження. Похований в своїй парафіяльній церкві 
Santa Maria dell Orto, котру прикрасив він гарними образами, на жаль, 
в значній мірі знищеними від часу. В пам’яті венецької людності зістався 
довго симпатичний образ сього артиста в повнім значінні слова, що жив 
тільки в сфері своїх артистичних образів, не жадний блиску, багатства, 
почестей, — він не підтримував зносин з потентатами, не шукав розкішних 
замовлень, приймав всяку роботу, за всяку ціну, не прийняв рицарської 
гідності, пропонованої йому Генріхом ІІІ Валуа (польським і французьким 
королем), але і не понижався ні перед ким, вдоволений своїм скромним 

заробком і невеличким добробутом заможного ремісника. Славився його 
добрий гумор і дотепність, за котрий любили його в товаристві, оберталися 
в суспільстві його дотепи, зібрані потім Рідольфі. 

По Венеції
Як я вже сказав, палата дожів по мислі венецької синьйорії, мала 

бути повістею венецької слави, оповідженою пензлем венецького маляр-
ства, отже, заразом — величною історією його розвою. Перші малю-
вання були замовлені чужим майстрам, коли ще не було свого домашнього 
майстерства, і ділом місцевих малярів (в ХV в.) було підтримування сих 
малювань, що дуже нищилися від вогкого, туманного повітря Венеції. 
Коли з кінцем ХV в. наростає своя місцева малярська штука, ділом сих 
майстрів, в першій лінії — тих, так би сказати, державних пенсіонерів, 
котрих ряд розпочинає Джентіле Белліні, було се живе літописання венець-
кої історії в портретах дожів, в сценах з венецької минувшини, в апоте-
озах її слави. Пожежі 1574 і ще більше — 1576 рр. знищили, одначе, 
сі малярські скарби, придбані за перше століття венецького малярства, і з 
кінцем 1570-х рр. починається нова розпись стель і декорація стін пра-
цею Тінторетто, Веронезе і ріжних поменших майстрів (Пальми молод-
шого, Марко Вечелліо — свояка Тіціана, Франческо і Леандро Бассано, 
Андреа Вічентіно й ін.). Образи Тінторетто і Веронезе і становлять тепер 
головну окрасу палати.

Перше місце між ними займає згаданий гігантський “Рай” Тінторетто, 
досить добре захований (на жаль, останніми роками “реставрований” венець-
кими майстрами, і яка б не була зручна ся реставрація, вона вже ставить 
певний знак запитання над автентичною формою дорогоцінного образа). 
Се не тільки найбільший образ на світі, але, мабуть-таки, й найбільш цін-
ний і інтересний. Ніхто не дав досі собі труду простудіювати се море фігур, 
котрих тут може бути щось до п’ятсот, величезне полотно заповнено все 
щільно, і кождий признавав, що та частина образа, яку він простудіював 
ближче, містить прекрасні фігури. Фігури йдуть концентричними рядами 
наоколо великих центральних образів Христа і Марії; там, де відкрива-
ються прогалини між сими рядами, вони поповнені образами піввидимих 
духів. Се велична містерія — візія чоловіка, що стояв на порозі вічності, 
проживши свій вік в сфері образів величного і гарного. 

Розкішна стеля тої ж салі містить, між іншим, одну з найкращих апотеоз 
Веронезе: тріумф Венеції, котру вінчає геній вінцем побіди — дуже гарна 
фігура Венеції, окружена алегоричними фігурами, вміщена розкішна архі-
тектура, нижче — галерея з публіки, що приглядається сьому тріумфові — 
се остання велика композиція славного декоратиста, в котрій в повній силі 
розвинувся його великий талант. Другу чудову композицію його містить 
стеля салі Collegio — Венеція є на троні, що здіймається на земній кулі, 
з фігурами Миру і Справедливості; наоколо неї ряд інших його образів, 
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бо тут все рука самого Тінторетто, не помітно, аби виручався він своїми 
учениками або своїми дітьми, як в малюваннях палати дожів. Очевидно, 
сі теми, — може, вибирані ним самим, ближчі були його почуттю й уяві, 
ніж декораційні образи палати, диктовані йому, правдоподібно, сенаторією; 
він вкладав у них усі сили свого генія, і ся незрівнянна галерея дає єдиний 
перегляд його творчості, розвою його майстерства, зміни в його техніці. 
Вони характеризують його як релігійного маляра над усе — тут знаходив 
він передусім поле для втілення тих ідей і образів, які опановували його дух. 
Поруч з ними має все-таки лише другорядне значіння безконечна галерея 
його портретів — маємо їх коло сотні, одиничних і колективних, і вони 
характеризують його як високого портретиста, психолога, що стоїть нарівні 
з Тіціаном, часто підходячи до нього навіть дуже близько, але заразом 
відзначаючися незвичайною простотою і невимушеністю, тимчасом як у 
Тіціана все ж є певна штучність, певне парадування. Батальні сцени, міто-
логічні сцени мають ще більше підрядну ролю, теми на голе тіло удавалися 
йому надзвичайно, але він, очевидно, не хотів спекулювати на попит в сій 
сфері, зовсім не йшов на декоративне малярство, на котрім доробився слави 
і маєтку його сучасник Веронезе.

1574 р., коли догорав Тіціан, Тінторетто подався на місце урядового 
маляра, з котрим була зв’язана річна пенсія з Fondacо dei Tedeschi, і одер-
жав її. В зв’язку з сим на нього спала перша роля при розписі палати дожів 
після пожеж 1574 і 1576 рр. Велика сила образів носить тут його ім’я, але 
переважно мальована його сином або учениками, щонайбільше по його 
начеркам і по його вказівкам; можна сказати, що сим псевдо-тінтореттовим 
образам багато завдячуємо тих ходячих фальшивих судів про його майстер-
ство, з якими приходиться і досі сперечатися. Розмірно небагато тут його 
автентичних образів, але серед них — його найвищий витвір, завершення 
його артистичного труду — гігантський “Рай”, що займає стіни великої 
салі Maggior Consiglio — найбільший образ на світі (22 метри довгості, 
7 метрів високості), мальований Тінторетто в робітні частями (поясами) від 
1588 р., і потім уже на місце злучений і зв’язаний його сином, бо старому 
вже тяжко було ходити по риштованнях. 

Скоро по скінченні сього образа великий майстер скінчив труд свого 
життя, на 76 році від уродження. Похований в своїй парафіяльній церкві 
Santa Maria dell Orto, котру прикрасив він гарними образами, на жаль, 
в значній мірі знищеними від часу. В пам’яті венецької людності зістався 
довго симпатичний образ сього артиста в повнім значінні слова, що жив 
тільки в сфері своїх артистичних образів, не жадний блиску, багатства, 
почестей, — він не підтримував зносин з потентатами, не шукав розкішних 
замовлень, приймав всяку роботу, за всяку ціну, не прийняв рицарської 
гідності, пропонованої йому Генріхом ІІІ Валуа (польським і французьким 
королем), але і не понижався ні перед ким, вдоволений своїм скромним 

заробком і невеличким добробутом заможного ремісника. Славився його 
добрий гумор і дотепність, за котрий любили його в товаристві, оберталися 
в суспільстві його дотепи, зібрані потім Рідольфі. 

По Венеції
Як я вже сказав, палата дожів по мислі венецької синьйорії, мала 

бути повістею венецької слави, оповідженою пензлем венецького маляр-
ства, отже, заразом — величною історією його розвою. Перші малю-
вання були замовлені чужим майстрам, коли ще не було свого домашнього 
майстерства, і ділом місцевих малярів (в ХV в.) було підтримування сих 
малювань, що дуже нищилися від вогкого, туманного повітря Венеції. 
Коли з кінцем ХV в. наростає своя місцева малярська штука, ділом сих 
майстрів, в першій лінії — тих, так би сказати, державних пенсіонерів, 
котрих ряд розпочинає Джентіле Белліні, було се живе літописання венець-
кої історії в портретах дожів, в сценах з венецької минувшини, в апоте-
озах її слави. Пожежі 1574 і ще більше — 1576 рр. знищили, одначе, 
сі малярські скарби, придбані за перше століття венецького малярства, і з 
кінцем 1570-х рр. починається нова розпись стель і декорація стін пра-
цею Тінторетто, Веронезе і ріжних поменших майстрів (Пальми молод-
шого, Марко Вечелліо — свояка Тіціана, Франческо і Леандро Бассано, 
Андреа Вічентіно й ін.). Образи Тінторетто і Веронезе і становлять тепер 
головну окрасу палати.

Перше місце між ними займає згаданий гігантський “Рай” Тінторетто, 
досить добре захований (на жаль, останніми роками “реставрований” венець-
кими майстрами, і яка б не була зручна ся реставрація, вона вже ставить 
певний знак запитання над автентичною формою дорогоцінного образа). 
Се не тільки найбільший образ на світі, але, мабуть-таки, й найбільш цін-
ний і інтересний. Ніхто не дав досі собі труду простудіювати се море фігур, 
котрих тут може бути щось до п’ятсот, величезне полотно заповнено все 
щільно, і кождий признавав, що та частина образа, яку він простудіював 
ближче, містить прекрасні фігури. Фігури йдуть концентричними рядами 
наоколо великих центральних образів Христа і Марії; там, де відкрива-
ються прогалини між сими рядами, вони поповнені образами піввидимих 
духів. Се велична містерія — візія чоловіка, що стояв на порозі вічності, 
проживши свій вік в сфері образів величного і гарного. 

Розкішна стеля тої ж салі містить, між іншим, одну з найкращих апотеоз 
Веронезе: тріумф Венеції, котру вінчає геній вінцем побіди — дуже гарна 
фігура Венеції, окружена алегоричними фігурами, вміщена розкішна архі-
тектура, нижче — галерея з публіки, що приглядається сьому тріумфові — 
се остання велика композиція славного декоратиста, в котрій в повній силі 
розвинувся його великий талант. Другу чудову композицію його містить 
стеля салі Collegio — Венеція є на троні, що здіймається на земній кулі, 
з фігурами Миру і Справедливості; наоколо неї ряд інших його образів, 
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що роблять сю салю єдиною колекцією Веронезового майстерства: Віра, 
Море і Нептун, і ряд поодиноких алегоричних фігур незрівнянної краси, 
як Індустрія (або Філософія), Фортуна, Вірність і т.д. В тій же салі його 
ж славний образ: апотеоз битви під Лепанто* 1571 р. (дож Венієро з але-
горичними фігурами, і т.д.), в сусідній Anticollegio — другий, не менше 
славний [образ] — “Умичка [викрадення] Європи”. В ній також одна 
з прегарних композицій Тінторетто: “Вакх і Аріадна”, на жаль, сильно 
вигоріла від сонця, в салі Сollegio його ж “Заручини св. Катерини” з пре-
гарною фігурою святої.

“Стара бібліотека” на другім боці п’яцетти (теперішня королівська 
палата) містить кілька прегарних образів Тіціана, Веронезе, Тінторетто. 
Дорогоцінний сей куточок, де зібрано стільки незрівнянних архітектурних 
пам’яток, що розповідають всю історію сеї нової штуки, як вона розвива-
лася на руїнах пізнього античного мистецтва, котрого фрагменти розки-
дані тут наоколо, вінчається таким чином безцінними взірцями найвищої 
окраси венецького майстерства — її малярства. Від візантійської штуки св. 
Марка — не кажучи про мармуряні барельєфи і капітелі, розкидані по його 
стінах, на ріжні візантійські і орієнтальні пам’ятки, розкидані по п’яцетті, — 
до розкішної готики палати дожів і фасади св. Марка, до пишного Ренесансу 
бібліотеки і, нарешті, до останньої великої тріади венецького малярства — 
Тіціана, Веронезе і Тінторетто. І все се не згромаджено тут механічно, 
загребистою долонею завойовника або якогось мецената до припадкового 
приміщення в музеї або на виставі, а стоїть тут, як кажуть археологи, in situ, 
на тім ґрунті, на якім вони виросли, на тих стінах, до яких прибивали їх руки 
якого-небудь Веронезе або Тінторетто. 

З набережної відкривається вид на мальовничу групу San Giorgio Maggiore, 
усвячене іменами Веронезе і Тінторетто (кілька цінних образів Тінторетто досі 
прикрашають церкву). З правого боку підіймається величава, хоч і важкувата 
барокова церква Марії del Salute (XVII в.). За нею розпочинається по обох 
боках “великого каналу” (Ganal grande або Canalazzo), що в виді латинського 
S проходить поміж головними островами Венеції, розкішна галерея старих палат 
венецьких вельмож, перерваних публічними будинками* і церквами. Палати 
звернені своїми головними фасадами до каналу й виринають безпосередньо 
з поверхні води. Їх парадні входи призначені для гондол — нема під ними 
ніякого, хоч би узенечкого, пішоходу, і поріг сіней підіймається просто над 
рівнем води. Типовий уклад палат більше-менше однаковий: в центрі будинку 
на долині сіни, над ними велика в два світла саля, з рядом вікон по фасаді; 
по крилах поменші покої; за салею, всередині будинку, внутрішнє подвір’я. 
Такий уклад уложився вже в XII в., як бачимо на старших палатах, і таким 
зістається до кінця XVIII і в XIX. 

Старші палати ХІІ і XIII в. в стилі романськім або візантійсько-мав-
ританськім, як його тут називають, з круглими луками вікон і скромними 

мармуряними балюстрадами, переходять в готицькі палати XIV–ХV в., що з 
часом стають все пишніші і повторяють залюбки декораційні мотиви палати 
дожів, так наче кождий венецький вельможа хотів положити на своїй палаті 
відблиск маєстатичної величі Венеції, як член і учасник її слави і могутності. 
Старі палати романського типу заховалися тільки в більше-менше перебу-
дованім виді (як палати Лоредана і Фарзетті, теперішній магістрат), але 
вигляд їх можна собі приблизно уявити. Гарно реставровано в сім стилі т. зв. 
турецький торг, Fondaco de’Turchi (сю назву і призначення вона одержала 
пізніше, в ХVІІ в.) — два ряди аркад, нижні ширші і вищі, горішні вужчі, 
майже удвоє, вінчані вгорі зубчатою мармуряною короною і замкнені з двох 
боків стінами того ж рисунка, вищими о один поверх. 

Дуже гарний взірець готицьких палат дає на самім початку маленька 
палата Контаріні, звана домом Дездемони, — вона звичайно звертає увагу 
видців завдяки сій літературній легенді, але дуже цікава своїм архітектурним 
виглядом, не вважаючи на малі свої розміри.

Найбільш блискучий і артистично викінчений взірець сього типу дає 
палата Доро, або так звана звичайно Са d’Оro, себто Золота палата (замість 
Са Doro, палата Доро, на жаль, немудро реставрований); тепер се власність 
жидівського магната, банкіра Франкетті, що володіє також і іншою гар-
ною палатою сього типу — Каваллі. Друга половина ХV в. зазначується 
поворотом до візантійського стилю раннього Ренесансу, як палата Даріо 
з її інкрустаціями кольорового мармуру. Шістнадцятий вік приносить мар-
мурові палати Ренесансові — будови Санмікелі, Сан-Совіно, Скамоцці. 
Їх гармонія і пропорції деталів закривають собою схематичні прикмети 
фасади старшого типу, і деякі палати визначаються справді незвичайно 
благородною гармонійністю, як згадана вище палата Грімані. Сімнадцятий 
і вісімнадцятий вік — часи упадку — не приносять майже нічого замітного 
в стилі і тільки більше або менше зручно повторяють, або злегка зміняють 
старинні типи, XV–XVI в.

Так тягнеться ся галерея старих палат, перериваних церквами, музеями, 
торговими рядами, на яких п’ять кілометрів, від св. Марка до залізничного 
двірця, як жива літопись колишнього життя, гучного і славного, але безпо-
воротно вигаслого. Голосні роди, яких імена носять сі палати, вигасли давно, 
і їх палати зайняті як не ріжними урядами, то торговельними і промисловими 
конторами, фабриками, готелями, або перейшли в руки ріжних грошовитих 
чужинців, що загніздилися тут, з старого венецького життя зісталося тут 
небагато. Колишня Scuola della Carita, недалеко від Марії della Salute, одно 
з тих славних старих венецьких братств, з кінця ХVІІІ в. містить галерею 
старого венецького малярства (Accademia delle Belle Arti) — невелику 
колекцію старших венецьких майстрів, важна збірка образів обох Белліні, 
цикл св. Урсули Карпаччо. Своїми великими розмірами і ефектним умі-
щенням приковує видця над усе “Assunta” (“Успеніє”) Тіціана, перенесена 
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що роблять сю салю єдиною колекцією Веронезового майстерства: Віра, 
Море і Нептун, і ряд поодиноких алегоричних фігур незрівнянної краси, 
як Індустрія (або Філософія), Фортуна, Вірність і т.д. В тій же салі його 
ж славний образ: апотеоз битви під Лепанто* 1571 р. (дож Венієро з але-
горичними фігурами, і т.д.), в сусідній Anticollegio — другий, не менше 
славний [образ] — “Умичка [викрадення] Європи”. В ній також одна 
з прегарних композицій Тінторетто: “Вакх і Аріадна”, на жаль, сильно 
вигоріла від сонця, в салі Сollegio його ж “Заручини св. Катерини” з пре-
гарною фігурою святої.

“Стара бібліотека” на другім боці п’яцетти (теперішня королівська 
палата) містить кілька прегарних образів Тіціана, Веронезе, Тінторетто. 
Дорогоцінний сей куточок, де зібрано стільки незрівнянних архітектурних 
пам’яток, що розповідають всю історію сеї нової штуки, як вона розвива-
лася на руїнах пізнього античного мистецтва, котрого фрагменти розки-
дані тут наоколо, вінчається таким чином безцінними взірцями найвищої 
окраси венецького майстерства — її малярства. Від візантійської штуки св. 
Марка — не кажучи про мармуряні барельєфи і капітелі, розкидані по його 
стінах, на ріжні візантійські і орієнтальні пам’ятки, розкидані по п’яцетті, — 
до розкішної готики палати дожів і фасади св. Марка, до пишного Ренесансу 
бібліотеки і, нарешті, до останньої великої тріади венецького малярства — 
Тіціана, Веронезе і Тінторетто. І все се не згромаджено тут механічно, 
загребистою долонею завойовника або якогось мецената до припадкового 
приміщення в музеї або на виставі, а стоїть тут, як кажуть археологи, in situ, 
на тім ґрунті, на якім вони виросли, на тих стінах, до яких прибивали їх руки 
якого-небудь Веронезе або Тінторетто. 

З набережної відкривається вид на мальовничу групу San Giorgio Maggiore, 
усвячене іменами Веронезе і Тінторетто (кілька цінних образів Тінторетто досі 
прикрашають церкву). З правого боку підіймається величава, хоч і важкувата 
барокова церква Марії del Salute (XVII в.). За нею розпочинається по обох 
боках “великого каналу” (Ganal grande або Canalazzo), що в виді латинського 
S проходить поміж головними островами Венеції, розкішна галерея старих палат 
венецьких вельмож, перерваних публічними будинками* і церквами. Палати 
звернені своїми головними фасадами до каналу й виринають безпосередньо 
з поверхні води. Їх парадні входи призначені для гондол — нема під ними 
ніякого, хоч би узенечкого, пішоходу, і поріг сіней підіймається просто над 
рівнем води. Типовий уклад палат більше-менше однаковий: в центрі будинку 
на долині сіни, над ними велика в два світла саля, з рядом вікон по фасаді; 
по крилах поменші покої; за салею, всередині будинку, внутрішнє подвір’я. 
Такий уклад уложився вже в XII в., як бачимо на старших палатах, і таким 
зістається до кінця XVIII і в XIX. 

Старші палати ХІІ і XIII в. в стилі романськім або візантійсько-мав-
ританськім, як його тут називають, з круглими луками вікон і скромними 

мармуряними балюстрадами, переходять в готицькі палати XIV–ХV в., що з 
часом стають все пишніші і повторяють залюбки декораційні мотиви палати 
дожів, так наче кождий венецький вельможа хотів положити на своїй палаті 
відблиск маєстатичної величі Венеції, як член і учасник її слави і могутності. 
Старі палати романського типу заховалися тільки в більше-менше перебу-
дованім виді (як палати Лоредана і Фарзетті, теперішній магістрат), але 
вигляд їх можна собі приблизно уявити. Гарно реставровано в сім стилі т. зв. 
турецький торг, Fondaco de’Turchi (сю назву і призначення вона одержала 
пізніше, в ХVІІ в.) — два ряди аркад, нижні ширші і вищі, горішні вужчі, 
майже удвоє, вінчані вгорі зубчатою мармуряною короною і замкнені з двох 
боків стінами того ж рисунка, вищими о один поверх. 

Дуже гарний взірець готицьких палат дає на самім початку маленька 
палата Контаріні, звана домом Дездемони, — вона звичайно звертає увагу 
видців завдяки сій літературній легенді, але дуже цікава своїм архітектурним 
виглядом, не вважаючи на малі свої розміри.

Найбільш блискучий і артистично викінчений взірець сього типу дає 
палата Доро, або так звана звичайно Са d’Оro, себто Золота палата (замість 
Са Doro, палата Доро, на жаль, немудро реставрований); тепер се власність 
жидівського магната, банкіра Франкетті, що володіє також і іншою гар-
ною палатою сього типу — Каваллі. Друга половина ХV в. зазначується 
поворотом до візантійського стилю раннього Ренесансу, як палата Даріо 
з її інкрустаціями кольорового мармуру. Шістнадцятий вік приносить мар-
мурові палати Ренесансові — будови Санмікелі, Сан-Совіно, Скамоцці. 
Їх гармонія і пропорції деталів закривають собою схематичні прикмети 
фасади старшого типу, і деякі палати визначаються справді незвичайно 
благородною гармонійністю, як згадана вище палата Грімані. Сімнадцятий 
і вісімнадцятий вік — часи упадку — не приносять майже нічого замітного 
в стилі і тільки більше або менше зручно повторяють, або злегка зміняють 
старинні типи, XV–XVI в.

Так тягнеться ся галерея старих палат, перериваних церквами, музеями, 
торговими рядами, на яких п’ять кілометрів, від св. Марка до залізничного 
двірця, як жива літопись колишнього життя, гучного і славного, але безпо-
воротно вигаслого. Голосні роди, яких імена носять сі палати, вигасли давно, 
і їх палати зайняті як не ріжними урядами, то торговельними і промисловими 
конторами, фабриками, готелями, або перейшли в руки ріжних грошовитих 
чужинців, що загніздилися тут, з старого венецького життя зісталося тут 
небагато. Колишня Scuola della Carita, недалеко від Марії della Salute, одно 
з тих славних старих венецьких братств, з кінця ХVІІІ в. містить галерею 
старого венецького малярства (Accademia delle Belle Arti) — невелику 
колекцію старших венецьких майстрів, важна збірка образів обох Белліні, 
цикл св. Урсули Карпаччо. Своїми великими розмірами і ефектним умі-
щенням приковує видця над усе “Assunta” (“Успеніє”) Тіціана, перенесена 
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сюди з церкви Frari, тут же його остання, недокінчена картина, котрою він 
мав заплатити за свою могилу в тій же церкві — похорон Христа. Кілька 
гарних образів Тінторетто, Веронезе, Пальма, Бугатті, Боніфаціїв. Спе-
ціальний венецький інтерес має образ Бордоне: рибалка передає дожеві 
перстень від св. Марка, в розкішній венецькій церемоніальній обстанові 
середини ХVІ в.

Друга славна “школа” — св. Роха, при церкві сього ж легендарного 
охоронця від чуми, сього страшила Венеції, що частенько навідувала її, 
лежить трохи далі від каналу поруч палати дожів і академії. Се третя скарб-
ниця венецького малярства, взагалі венецької штуки, ентузіастично списана 
Раскіним, що вважав її взагалі одною з найбільших пам’яток італійської 
штуки: “Ледве чи може бути сумнів у тім, що три найвизначніші будівлі 
сього роду (будівлі, які в часах сього здвигнення були прикрашені серіями 
образів і їх досі заховали в своїм старім порядку) — Сикстинська каплиця, 
Campo Santo в Пізі і Sеnola di San Rocco в Венеції, перша мальована 
Мікельанджело, друга — Орканьєю, Беноццо Гоццолі, П’єтро Лавренті 
з іншими майстрами, котрих твори так же рідкі[сні], як і цінні, і третя — 
Тінторетто”. 

San Rocco дійсно має інтерес і своїм архітектурним виглядом — пере-
ходом від раннього до пізнішого Ренесансу, і внутрішнім своїм урядженням, 
і нарешті — сею дорогоцінною галереєю Тінтореттових образів: в них 
венецький майстер розвинув все безконечне багатство своїх ідей, незвичайну 
многосторонність свого таланту. Маємо тут безконечне степенування від 
настройових пейзажів, від незмірної ідилії утечі до Єгипту, до розпучли-
вого патосу Голготи. Сусідня церква св. Роха містить також великий цикл 
образів Тінторетто.

Поблизу Scuola di S.Gioranni Evangelista, — також славна в історії 
венецької штуки, — не заховано майже нічого з тої слави. Натомість 
францисканська церква S.Maria Gloriosa dei Frari, монументальна пам’ятка 
північної готики, перенесеної на венецький ґрунт, місце спочинку ріжних 
венецьких діячів і вельмож, заховала, крім своїх гробівців, і ряд інтерес-
них образів: кілька творів Віваріні, чудову “Мадонну” Белліні і Тіціанову 
“Мадонну дому Чезаро”. В будинку кляшторнім міститься державний 
архів Венеції — один з найславніших і найбільших світових архівів, дуже 
важний також для нашої історії. Він доповняє таким чином вагу і значіння 
сього другого дорогоцінного кутика Венеції.

Її старий побут має своїм завданням відтворити “міський музей” (Muzeo 
Civico), заложений в відновленій старій палаті “Турецького торгу” (Fondaco 
de’Turchi). Особливо ефектний відділ, присвячений ХVІІІ вікові, а споря-
джений з нагоди столітнього ювілею Карло Ґольдоні, популярного венецького 
автора комедій: тут задумано представити венецьке життя його часів — другої 
половини XVIII в., і се справді зроблено зручно: умебльовано і обставлено 

покої старою обстановою; старі костюми, замість вішати їх музеальним мето-
дом на кілки вішал, вбрано на манекени й оживлено досить добре се життя 
Венеції на останку її старого існування. Коли б венецькі антикварі постара-
лися так представити і старше життя, XV–XVII віків принаймні, — було 
б се дуже добре, і було б прегарним прикладом для інших музеїв.

Летою каламутною
Так розгортує Венеція розкішну панораму свого старого життя по обох 

боках “Великого каналу”. Бучне і пишне життя віджило і відшуміло, і спли-
нуло, зіставивши свої пам’ятки величні, але переважно пусті і мертві, обминені 
життям. Нинішнє життя — “Третьої Італії”, не пишне і не ефектовне, але 
живе, рухливе, гамірливе, — концентрується на тісних площах в сусідстві 
Ріальто — старого венецького мосту, довгі часи одинокого. Але проходите 
далі на північ чи північний схід — і від веселого, розкішного, осяяного 
проміннями минулої слави і сучасної радості життя, полудневого фронту 
Венеції переноситеся в країну меланхолійної тиші. Резиґнацією і мелан-
холією віє від сих тихих, немов покинених життям каналів, з сих домів, 
залюднених переважно біднотою, і над ними підіймається зловіща височінь 
“Старого гетто” (Ghetto vechio) — жидівського кварталу із його тісними 
безконечними домами. На другім кінці, серед мовчазної площі, де підій-
мається грізна статуя Коллеоні, дрімає старий домініканський кляштор 
Джованні і Паоло, місце спочинку венецьких дожів і ріжних магістрів, 
сильно знищене недавньою пожежею. Коло нього стара Scuola di S. Marco, 
перетворена в шпиталь. А далі з набережної відкривається вид на північні 
лагуни, острови і далекі верхи гір. Над водною поверхнею підіймається 
венецький “острів мертвих” — цвинтарниця, що займає цілий невеликий 
острівець св. Михайла, засаджений сумовитими темними кипарисами, 
засіяний гробівцями, до котрих час від часу чорні гондоли привозять все 
нових і нових мешканців. Далі острів Мурано, осередок венецького шкля-
ного майстерства, пам’ятний в історії венецької штуки муранською школою 
малярською (рідних Віваріні), а в історії будівництва славний своєю старою 
візантійською катедральною церквою св. Донато, досить добре захованою. 
За ним Бурано — осідок венецького кружівництва, сумного майстерства, 
що сотні жінок і дівчат прив’язує на ціле життя до малої подушечки, на якій 
виплітається сей венецький робрікат. 

Чорний човен з буранської пристані везе подорожника на інший сусідній 
острів Торчелло — повна настрою партія, задля котрої варто посвятити 
день сій подорожі. Колись залюднений острів, з єпископською резиден-
цією, з катедральною базилікою св. Марії, один з визначних членів ста-
рого острівного союзу, з своїми власними “нобілями”, тепер стоїть майже 
порожній, з кількома селянськими домами. Перевізник, понурий і мовчаз-
ний, як Харон, везе на своїй чорній барці по каламутним, жовтавим після 
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сюди з церкви Frari, тут же його остання, недокінчена картина, котрою він 
мав заплатити за свою могилу в тій же церкві — похорон Христа. Кілька 
гарних образів Тінторетто, Веронезе, Пальма, Бугатті, Боніфаціїв. Спе-
ціальний венецький інтерес має образ Бордоне: рибалка передає дожеві 
перстень від св. Марка, в розкішній венецькій церемоніальній обстанові 
середини ХVІ в.

Друга славна “школа” — св. Роха, при церкві сього ж легендарного 
охоронця від чуми, сього страшила Венеції, що частенько навідувала її, 
лежить трохи далі від каналу поруч палати дожів і академії. Се третя скарб-
ниця венецького малярства, взагалі венецької штуки, ентузіастично списана 
Раскіним, що вважав її взагалі одною з найбільших пам’яток італійської 
штуки: “Ледве чи може бути сумнів у тім, що три найвизначніші будівлі 
сього роду (будівлі, які в часах сього здвигнення були прикрашені серіями 
образів і їх досі заховали в своїм старім порядку) — Сикстинська каплиця, 
Campo Santo в Пізі і Sеnola di San Rocco в Венеції, перша мальована 
Мікельанджело, друга — Орканьєю, Беноццо Гоццолі, П’єтро Лавренті 
з іншими майстрами, котрих твори так же рідкі[сні], як і цінні, і третя — 
Тінторетто”. 

San Rocco дійсно має інтерес і своїм архітектурним виглядом — пере-
ходом від раннього до пізнішого Ренесансу, і внутрішнім своїм урядженням, 
і нарешті — сею дорогоцінною галереєю Тінтореттових образів: в них 
венецький майстер розвинув все безконечне багатство своїх ідей, незвичайну 
многосторонність свого таланту. Маємо тут безконечне степенування від 
настройових пейзажів, від незмірної ідилії утечі до Єгипту, до розпучли-
вого патосу Голготи. Сусідня церква св. Роха містить також великий цикл 
образів Тінторетто.

Поблизу Scuola di S.Gioranni Evangelista, — також славна в історії 
венецької штуки, — не заховано майже нічого з тої слави. Натомість 
францисканська церква S.Maria Gloriosa dei Frari, монументальна пам’ятка 
північної готики, перенесеної на венецький ґрунт, місце спочинку ріжних 
венецьких діячів і вельмож, заховала, крім своїх гробівців, і ряд інтерес-
них образів: кілька творів Віваріні, чудову “Мадонну” Белліні і Тіціанову 
“Мадонну дому Чезаро”. В будинку кляшторнім міститься державний 
архів Венеції — один з найславніших і найбільших світових архівів, дуже 
важний також для нашої історії. Він доповняє таким чином вагу і значіння 
сього другого дорогоцінного кутика Венеції.

Її старий побут має своїм завданням відтворити “міський музей” (Muzeo 
Civico), заложений в відновленій старій палаті “Турецького торгу” (Fondaco 
de’Turchi). Особливо ефектний відділ, присвячений ХVІІІ вікові, а споря-
джений з нагоди столітнього ювілею Карло Ґольдоні, популярного венецького 
автора комедій: тут задумано представити венецьке життя його часів — другої 
половини XVIII в., і се справді зроблено зручно: умебльовано і обставлено 

покої старою обстановою; старі костюми, замість вішати їх музеальним мето-
дом на кілки вішал, вбрано на манекени й оживлено досить добре се життя 
Венеції на останку її старого існування. Коли б венецькі антикварі постара-
лися так представити і старше життя, XV–XVII віків принаймні, — було 
б се дуже добре, і було б прегарним прикладом для інших музеїв.

Летою каламутною
Так розгортує Венеція розкішну панораму свого старого життя по обох 

боках “Великого каналу”. Бучне і пишне життя віджило і відшуміло, і спли-
нуло, зіставивши свої пам’ятки величні, але переважно пусті і мертві, обминені 
життям. Нинішнє життя — “Третьої Італії”, не пишне і не ефектовне, але 
живе, рухливе, гамірливе, — концентрується на тісних площах в сусідстві 
Ріальто — старого венецького мосту, довгі часи одинокого. Але проходите 
далі на північ чи північний схід — і від веселого, розкішного, осяяного 
проміннями минулої слави і сучасної радості життя, полудневого фронту 
Венеції переноситеся в країну меланхолійної тиші. Резиґнацією і мелан-
холією віє від сих тихих, немов покинених життям каналів, з сих домів, 
залюднених переважно біднотою, і над ними підіймається зловіща височінь 
“Старого гетто” (Ghetto vechio) — жидівського кварталу із його тісними 
безконечними домами. На другім кінці, серед мовчазної площі, де підій-
мається грізна статуя Коллеоні, дрімає старий домініканський кляштор 
Джованні і Паоло, місце спочинку венецьких дожів і ріжних магістрів, 
сильно знищене недавньою пожежею. Коло нього стара Scuola di S. Marco, 
перетворена в шпиталь. А далі з набережної відкривається вид на північні 
лагуни, острови і далекі верхи гір. Над водною поверхнею підіймається 
венецький “острів мертвих” — цвинтарниця, що займає цілий невеликий 
острівець св. Михайла, засаджений сумовитими темними кипарисами, 
засіяний гробівцями, до котрих час від часу чорні гондоли привозять все 
нових і нових мешканців. Далі острів Мурано, осередок венецького шкля-
ного майстерства, пам’ятний в історії венецької штуки муранською школою 
малярською (рідних Віваріні), а в історії будівництва славний своєю старою 
візантійською катедральною церквою св. Донато, досить добре захованою. 
За ним Бурано — осідок венецького кружівництва, сумного майстерства, 
що сотні жінок і дівчат прив’язує на ціле життя до малої подушечки, на якій 
виплітається сей венецький робрікат. 

Чорний човен з буранської пристані везе подорожника на інший сусідній 
острів Торчелло — повна настрою партія, задля котрої варто посвятити 
день сій подорожі. Колись залюднений острів, з єпископською резиден-
цією, з катедральною базилікою св. Марії, один з визначних членів ста-
рого острівного союзу, з своїми власними “нобілями”, тепер стоїть майже 
порожній, з кількома селянськими домами. Перевізник, понурий і мовчаз-
ний, як Харон, везе на своїй чорній барці по каламутним, жовтавим після 
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відливу водам каналів, серед ілуватих, болотистих низьких берегів, зарос-
лих травою і корчами, серед тиші і спокою, немов в позагробовім царстві, 
де невидно і нечутно витають тіні минувшого. “Соборна площа” вкрита 
свіжим моріжком, також порожня і безлюдна, — хіба дівчина з ключем 
перебіжить відімкнути форестьєрові вхід до старої святині. Катедральна 
базиліка, заснована, як кажуть, в VII віці, і по своїм “відновленні” на поч. 
ХІ в. заховала в собі архаїчного: низька мармуряна перегорожа відділяє 
олтар, олтарну абсиду оббігають кам’яні лавки в виді амфітеатру, в центрі 
його підіймається троно єпископа, збоку така ж старинна мармуряна катедра, 
на колонках, з мармуряним пюпітром в формі книги. Вгорі абсиди струнка, 
довга мозаїчна Мадонна, і внизу фігури апостолів. Сурові, схематичні 
лиця степенують вражіння від сеї старої порожньої святині — вражіння 
від далекого давнозабутого світу, в котрий увійшов ненароком і нарушив 
сей віковічний спокій — вони немов ждуть, щоб увійшов сей непрошений 
гість, і вернулася знову стара тиша. 

Поруч катедри друга церква, осьмокутна, центрального типу, дуже 
цікава з архітектурного погляду, і останки старого баптистерія. Груба подоба 
камінного крісла носить назву “Крісла Атілли”. Піднімаєтеся на досить міцну, 
хоч і зв’язану для певності залізними обручами, чотирикутну дзвіницю, і з 
неї відкривається такий же пустинний, безлюдний вид на болотисті поля 
з худорлявою рослинністю, перерізані ліниво текучими каналами. Чоловік 
стоїть і западає в отвір цистерни, і здається, що він крізь той отвір дивиться 
в позагробовий світ, як руська дівчина, описана Ібн Фадланом*.

Настрій єдиний в своїм роді, і коли чорна барка відставляє з сього без-
людного, мракою випарів закутаного острівця, коли з “Нових фундаментів” 
входиш в людський вир околиць Ріальто, здається, що вернувся до живих 
людей, до живого життя з якоїсь далекої подорожі в царство далеких, давно 
погребенних предків. 

В столиці нібелунгів
При охоті можна продовжити свою гостину у тих далеких предків; неба-

гато довше, ніж до Торчелло, триває з Венеції подорож до старої столиці 
тих примрачних часів — Равенни.

Равенна — ласкою долі заховане віконце, котрим сучасний чоловік 
може заглянути в ще глибше царство тіней, в ту далеку, тяжко зрозумілу 
хаотичну добу, коли вмирав і розпадався до решти старий античний світ під 
ударами нових грубих і диких стихійних сил германства, і велетні тої перед-
світлої пітьми, сі “люди туманів” (Nebelungen) силкувалися з того плинного, 
не затверділого елементу творити нове життя на місце того, що одходило 
в минувшину. Праця була даремна — бо передчасна. Новий елемент був 
занадто чужий старому, щоб з ним получитися в тверду і тривку субстанцію, 
а був замало вироблений, щоб служити конструкційним матеріалом сам 
по собі. Нові монархії, нові території, нові національні і політичні конструкції 

гомозилися одна на другу, валили одна одну, щоб слідом стати на її руїни — 
незвиклі, фантастичні, ефемерні, як контури замків і гір з хмар розпливалися, 
не лишаючи майже сліду від тих нових “народів”, крім пам’яті, також дуже 
короткої і туманної, часом — про потоки крові, зради, побіди, масові різні 
й підступні убійства, весь той арсенал політичного будівництва, котрому сим 
разом бракувало і його одинокого ultima ratio [остаточного аргументу] — 
тривкого успіху. І серед сеї мішанини, сього калейдоскопу нових політичних 
формацій ще незамітніше, як безплотні тіні, пересуваються “діячі і герої” 
сих хмарних трагедій, від менш значних ватажків до найбільше славних — 
до найбільшого героя Равенни великого Теодоріха, повитого хмарою легенди 
“Дітріха”, якого тінь витає й тепер над тими старими церквами Равенни, 
з котрих його католицькі наступники так старанно усували всякі сліди його 
слави, і над його гробовцем, з котрого побожні католицькі руки викинули 
його “невірні” аріанські кості*. Далекий, темний час — далеко більш чужий 
і далекий для нас, ніж те цісарство, на руїнах котрого будувалися ті герої 
середньовіччя, ніж початки християнства, заховані для нас християнською 
легендою. І тим дорогий, цікавий і важний для нас сей маленький куточок 
північноіталійських рівнин, що він надихує нас таким живим і безпосереднім 
вражінням тих безповоротно затрачених і відірваних від нас людей і подій. 
Вражіння тим живіше і сильніше, що дуже одноцільне. Історичне життя 
Равенни досить довге, хоч і не може рівнятися з найстаршими городами 
Італії. Але пам’ятки властивої римської доби, все се рухливе і досить багате 
життя перших віків нашої ери згинуло, можна сказати, безслідно, лишивши 
тільки деякі історичні звістки та переважно розбиті, розтаскані по різних 
пізніших церквах пам’ятки античного життя і штуки. Пізніші віки були досить 
скромним і сірим провінціальним існуванням, і хоч ріжні більше або менше 
скромні керманичі того пізнішого равеннського життя — місцеві архієпис-
копи, подести і всякого роду меценати не залишали по силам своїм нищити 
блискучу спадщину столичної равеннської доби — то вичищуючи її пам’ятки 
з ріжних останків аріанства, то розтягуючи її на ріжні інші будови, то лата-
ючи новою штукою обідрані мури старих будівель, то продаючи за підхожу 
ціну її оздоби в чужі краї, — все-таки і ті останки тої короткої равеннської 
слави, які заціліли, — панують над містом і його минувшиною всевласно 
і неподільно. Зникла палата Теодоріха, зруйнована Велізарієм, і до решти 
винищена Карлом Вел[иким], що позабирав все, що лишилося ще в ній, 
до колони включно, до свого Аахену. Зникли мармури Аполінарія in Closse, 
забрані в ХV в. Сигізмундом Малатестом для церкви в Ріміні, що він будував 
тоді. Мозаїки св. Михайла закупив в минувшім столітті король прусський 
Фрідріх Вільгельм і забрав до Берліна. Майже скрізь, де заціліли старі 
декорації церков, треба вибирати спеціально місце, щоб, дивлячися на них, 
не бачити і не псувати собі вражіння пізнішими “прикрасами”, котрими ріжні 
меценати ХV–ХVІІІ в. споганили сі старі святині. І все-таки навіть ті малі 
і обгризені останки, які дожили [до] наших часів, дають так багато, світять 
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відливу водам каналів, серед ілуватих, болотистих низьких берегів, зарос-
лих травою і корчами, серед тиші і спокою, немов в позагробовім царстві, 
де невидно і нечутно витають тіні минувшого. “Соборна площа” вкрита 
свіжим моріжком, також порожня і безлюдна, — хіба дівчина з ключем 
перебіжить відімкнути форестьєрові вхід до старої святині. Катедральна 
базиліка, заснована, як кажуть, в VII віці, і по своїм “відновленні” на поч. 
ХІ в. заховала в собі архаїчного: низька мармуряна перегорожа відділяє 
олтар, олтарну абсиду оббігають кам’яні лавки в виді амфітеатру, в центрі 
його підіймається троно єпископа, збоку така ж старинна мармуряна катедра, 
на колонках, з мармуряним пюпітром в формі книги. Вгорі абсиди струнка, 
довга мозаїчна Мадонна, і внизу фігури апостолів. Сурові, схематичні 
лиця степенують вражіння від сеї старої порожньої святині — вражіння 
від далекого давнозабутого світу, в котрий увійшов ненароком і нарушив 
сей віковічний спокій — вони немов ждуть, щоб увійшов сей непрошений 
гість, і вернулася знову стара тиша. 

Поруч катедри друга церква, осьмокутна, центрального типу, дуже 
цікава з архітектурного погляду, і останки старого баптистерія. Груба подоба 
камінного крісла носить назву “Крісла Атілли”. Піднімаєтеся на досить міцну, 
хоч і зв’язану для певності залізними обручами, чотирикутну дзвіницю, і з 
неї відкривається такий же пустинний, безлюдний вид на болотисті поля 
з худорлявою рослинністю, перерізані ліниво текучими каналами. Чоловік 
стоїть і западає в отвір цистерни, і здається, що він крізь той отвір дивиться 
в позагробовий світ, як руська дівчина, описана Ібн Фадланом*.

Настрій єдиний в своїм роді, і коли чорна барка відставляє з сього без-
людного, мракою випарів закутаного острівця, коли з “Нових фундаментів” 
входиш в людський вир околиць Ріальто, здається, що вернувся до живих 
людей, до живого життя з якоїсь далекої подорожі в царство далеких, давно 
погребенних предків. 

В столиці нібелунгів
При охоті можна продовжити свою гостину у тих далеких предків; неба-

гато довше, ніж до Торчелло, триває з Венеції подорож до старої столиці 
тих примрачних часів — Равенни.

Равенна — ласкою долі заховане віконце, котрим сучасний чоловік 
може заглянути в ще глибше царство тіней, в ту далеку, тяжко зрозумілу 
хаотичну добу, коли вмирав і розпадався до решти старий античний світ під 
ударами нових грубих і диких стихійних сил германства, і велетні тої перед-
світлої пітьми, сі “люди туманів” (Nebelungen) силкувалися з того плинного, 
не затверділого елементу творити нове життя на місце того, що одходило 
в минувшину. Праця була даремна — бо передчасна. Новий елемент був 
занадто чужий старому, щоб з ним получитися в тверду і тривку субстанцію, 
а був замало вироблений, щоб служити конструкційним матеріалом сам 
по собі. Нові монархії, нові території, нові національні і політичні конструкції 

гомозилися одна на другу, валили одна одну, щоб слідом стати на її руїни — 
незвиклі, фантастичні, ефемерні, як контури замків і гір з хмар розпливалися, 
не лишаючи майже сліду від тих нових “народів”, крім пам’яті, також дуже 
короткої і туманної, часом — про потоки крові, зради, побіди, масові різні 
й підступні убійства, весь той арсенал політичного будівництва, котрому сим 
разом бракувало і його одинокого ultima ratio [остаточного аргументу] — 
тривкого успіху. І серед сеї мішанини, сього калейдоскопу нових політичних 
формацій ще незамітніше, як безплотні тіні, пересуваються “діячі і герої” 
сих хмарних трагедій, від менш значних ватажків до найбільше славних — 
до найбільшого героя Равенни великого Теодоріха, повитого хмарою легенди 
“Дітріха”, якого тінь витає й тепер над тими старими церквами Равенни, 
з котрих його католицькі наступники так старанно усували всякі сліди його 
слави, і над його гробовцем, з котрого побожні католицькі руки викинули 
його “невірні” аріанські кості*. Далекий, темний час — далеко більш чужий 
і далекий для нас, ніж те цісарство, на руїнах котрого будувалися ті герої 
середньовіччя, ніж початки християнства, заховані для нас християнською 
легендою. І тим дорогий, цікавий і важний для нас сей маленький куточок 
північноіталійських рівнин, що він надихує нас таким живим і безпосереднім 
вражінням тих безповоротно затрачених і відірваних від нас людей і подій. 
Вражіння тим живіше і сильніше, що дуже одноцільне. Історичне життя 
Равенни досить довге, хоч і не може рівнятися з найстаршими городами 
Італії. Але пам’ятки властивої римської доби, все се рухливе і досить багате 
життя перших віків нашої ери згинуло, можна сказати, безслідно, лишивши 
тільки деякі історичні звістки та переважно розбиті, розтаскані по різних 
пізніших церквах пам’ятки античного життя і штуки. Пізніші віки були досить 
скромним і сірим провінціальним існуванням, і хоч ріжні більше або менше 
скромні керманичі того пізнішого равеннського життя — місцеві архієпис-
копи, подести і всякого роду меценати не залишали по силам своїм нищити 
блискучу спадщину столичної равеннської доби — то вичищуючи її пам’ятки 
з ріжних останків аріанства, то розтягуючи її на ріжні інші будови, то лата-
ючи новою штукою обідрані мури старих будівель, то продаючи за підхожу 
ціну її оздоби в чужі краї, — все-таки і ті останки тої короткої равеннської 
слави, які заціліли, — панують над містом і його минувшиною всевласно 
і неподільно. Зникла палата Теодоріха, зруйнована Велізарієм, і до решти 
винищена Карлом Вел[иким], що позабирав все, що лишилося ще в ній, 
до колони включно, до свого Аахену. Зникли мармури Аполінарія in Closse, 
забрані в ХV в. Сигізмундом Малатестом для церкви в Ріміні, що він будував 
тоді. Мозаїки св. Михайла закупив в минувшім столітті король прусський 
Фрідріх Вільгельм і забрав до Берліна. Майже скрізь, де заціліли старі 
декорації церков, треба вибирати спеціально місце, щоб, дивлячися на них, 
не бачити і не псувати собі вражіння пізнішими “прикрасами”, котрими ріжні 
меценати ХV–ХVІІІ в. споганили сі старі святині. І все-таки навіть ті малі 
і обгризені останки, які дожили [до] наших часів, дають так багато, світять 
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таким яскравим світлом невмирущої артистичної традиції, що в світлі її гасне 
і гине все інше пізніше життя міста, з виїмком хіба Дантівського епізоду*, 
зв’язаною з ним капризною долею великого поета. 

А, одначе, дуже помилився б той, хто, начитавшися ріжних меланхо-
лійних міркувань про сумну долю сього міста, що так фатально пережило 
свою славну минувшину, справді сподівався б побачити меланхолійний образ 
міста тихого, всіма забутого, що, “мов той Марій, плаче на руїнах колиш-
ньої слави”. Найкращий з сучасних знавців Равенни Кор[радо] Річчі* так 
і починає свою книгу про неї. І се звичайна нота, яка більше-менше одно-
стайно бринить у всіх, хто пише про сей “покійний город”. Одначе більш 
несправедливим не може бути [таке фальшиве] представлення.

Правда, се маленьке провінціальне місто без адміністративного, політич-
ного, промислового життя, — в нім рахується тепер [пропуск у автографі — 
Г.Б.] тис. мешканців. Але воно робить вражіння незвичайно рухливого, 
живого і досить достатнього життя. Досить важна, хоч і бічна залізниця 
на Ріміні прорізує його, [с]получення з морем зроблено за поміччю каналу 
і маленького басейну для пристані. Безкраї рівнини її околиці оживлені висо-
кими коминами сахарень і інших фабрик. Не видно трамваїв, але робітник, 
робітниця, підмайстри летять на роботу і вертають на велосипедах, котрих 
тут сила силенна. На тісних, але чистих і веселих улицях багато руху, і я 
думаю, що життя місцевого міщанина і селянина, мабуть, далеко достат-
ніше і щасливіше, ніж за часів Равенни-столиці. Останніми часами сильний 
і успішний кооперативний рух розвинувся саме в сій місцевості; скрізь, куди 
не повернись — в самім місті і в його околицях — склади, магазини ріжних 
кооперативів, на дорогах — кооперативні машини працюють на просторних, 
каменем вимощених токах, або мандрують з одного поля на друге. Правда, 
місцевість зістається болотистою і нездоровою, і нерідко за містом можемо 
стрінути маляричні худі лиця, але з загальним поступом життя і техніки, і тут 
можна сподіватися кращих кліматичних обставин, ніж які були півтори тисячі 
літ тому. Життя тутешнє, повне енергії пориву, повне віри і надій в кращу 
будучність, і справді робить вражіння певності тої кращої будучини. 

Правда, воно глибоко прозаїчне, звернене не до тих старих пам’яток 
штуки, якими історія нагородила се маленьке містечко, а до гадок про хліб 
насущний. Старі церкви стоять порожні, звичайно замкнені цілими днями, 
і синьйор кустоде благодушно курить свою люлечку серед урочистого 
блиску мозаїк San Vitale. Життя пішло повз них, сих святинь штуки, але 
життя здорове, симпатичне, не видно ніде бруду, нечистоти, нема жебра-
ків, ні калік. Се маленьке, але охайне людне місто. Під час нашого побуту 
випав генеральний страйк, визначений місцевою “палатою праці”, щоб 
заманіфестувати протест робочого люду против імперіалістичних забаганок 
правительства — планів експедиції на Тріполіс*: з полудня робітники мали 
перервати роботу, і зробили се бездоганно. Робота була перервана, але 
не було ніяких ексцесів, ні некультурних вибриків. Ми були в маленькій 

тракторії серед робітників — вони забавлялися дуже благодушно і пристойно, 
танцювали і балакали, і дуже мало пили. А ввечері страйк мав задокумен-
туватися незасвіченням ліхтарень, і міська юрба весело провожала поліцаїв 
на вулицях, іронічним посвистуванням вітаючи їхні безуспішні силкування 
засвітити лампи за поміччю якогось штрейкбрехера. Так з обопільним задо-
воленням скінчилася ся невинна демонстрація, яка так же мало вплинула 
на войовничу політику правительства, як і більш грандіозні демонстрації 
по більших містах. Навпаки, соціальній демократії прийшлося дуже скоро 
залишити свої демонстрації супроти “патріотичного одушевлення народу”.

Галла Плацідія
Цісарська резиденція була перенесена до Равенни цісарем Гонорієм, 

сином Теодосія Великого, в [404] р. Часи були тяжкі. Вестготська хмара 
повисла над Італією, і ніякими дипломатичними штуками не можна було 
її відвернути. Неприступної Равенни вестготи не рушили. В 410 р. Аларіх 
здобув Рим, розгромив і розграбив. Між іншим, в його руки впала при тім 
і сестра цісаря Гонорія Галла Плацідія, і Аларіх постановив її оженити з своїм 
племінником і наступником Атаульфом: се був один з звичайних в тих варвар-
ських державних кругах метод легалізації варварських завоювань і володінь 
на римських землях, через створення нових римсько-варварських династій, 
через усвячення римськими зверхніми формами варварського володіння. 
Впливами Галли об’ясняли, що вестготські полки облишили на тім Італію 
і посунули в західні провінції Рима, щоб там осістися. По сім в Нарбонні 
в 414 р. було з великою пихою відправлено весілля Галли з Атаульфом, 
римським звичаєм, з захованням всякої честі для Галли як представниці 
римського престижу, котрим приодягалася нова готсько-римська держава. 
Її син від Атаульфа мав бути представником сеї нової готсько-римської 
державної ідеї, що мала лягти в основу будучих відносин. Але синок сей 
скоро вмер, за ним слідом згинув Атаульф; для бідної Галли, сеї посеред-
ниці двох світів, римського і готського, прийшли часи найбільших нещасть 
і понижень: новий король на глум і сором казав водити її з іншими захопле-
ними римлянками перед своїм поїздом, і потім з усякою наругою вигнати 
з королівської палати. Гонорій мусив за великі суми викупляти її з сеї нової 
неволі. По приїзді її до Равенни видав її тут за свого воєводу, головну 
свою підпору Констанція, котрого потім проголосив своїм соправителем 
(августом), і син Галли від Констанція Валентиніан мав бути наступником 
бездітного цісаря. Констанцій, однак, слідом умер, Гонорій став боятися 
небезпеки з боку сестри і наслідника і вислав їх до Царгорода. Але слідом 
прийшла вість про смерть самого Гонорія, і візантійське правительство 
рішило вислати Галлу назад до Равенни як регентку, що мала правити іме-
нем сина (424 р.). Узурпатора, що захопив правління по смерті Гонорія, 
вбито, і Галла взяла правління в свої руки і задержала його до самої смерті 
(р. 450). Її правою рукою і тою дійсною підставою, котрою держалося 
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таким яскравим світлом невмирущої артистичної традиції, що в світлі її гасне 
і гине все інше пізніше життя міста, з виїмком хіба Дантівського епізоду*, 
зв’язаною з ним капризною долею великого поета. 

А, одначе, дуже помилився б той, хто, начитавшися ріжних меланхо-
лійних міркувань про сумну долю сього міста, що так фатально пережило 
свою славну минувшину, справді сподівався б побачити меланхолійний образ 
міста тихого, всіма забутого, що, “мов той Марій, плаче на руїнах колиш-
ньої слави”. Найкращий з сучасних знавців Равенни Кор[радо] Річчі* так 
і починає свою книгу про неї. І се звичайна нота, яка більше-менше одно-
стайно бринить у всіх, хто пише про сей “покійний город”. Одначе більш 
несправедливим не може бути [таке фальшиве] представлення.

Правда, се маленьке провінціальне місто без адміністративного, політич-
ного, промислового життя, — в нім рахується тепер [пропуск у автографі — 
Г.Б.] тис. мешканців. Але воно робить вражіння незвичайно рухливого, 
живого і досить достатнього життя. Досить важна, хоч і бічна залізниця 
на Ріміні прорізує його, [с]получення з морем зроблено за поміччю каналу 
і маленького басейну для пристані. Безкраї рівнини її околиці оживлені висо-
кими коминами сахарень і інших фабрик. Не видно трамваїв, але робітник, 
робітниця, підмайстри летять на роботу і вертають на велосипедах, котрих 
тут сила силенна. На тісних, але чистих і веселих улицях багато руху, і я 
думаю, що життя місцевого міщанина і селянина, мабуть, далеко достат-
ніше і щасливіше, ніж за часів Равенни-столиці. Останніми часами сильний 
і успішний кооперативний рух розвинувся саме в сій місцевості; скрізь, куди 
не повернись — в самім місті і в його околицях — склади, магазини ріжних 
кооперативів, на дорогах — кооперативні машини працюють на просторних, 
каменем вимощених токах, або мандрують з одного поля на друге. Правда, 
місцевість зістається болотистою і нездоровою, і нерідко за містом можемо 
стрінути маляричні худі лиця, але з загальним поступом життя і техніки, і тут 
можна сподіватися кращих кліматичних обставин, ніж які були півтори тисячі 
літ тому. Життя тутешнє, повне енергії пориву, повне віри і надій в кращу 
будучність, і справді робить вражіння певності тої кращої будучини. 

Правда, воно глибоко прозаїчне, звернене не до тих старих пам’яток 
штуки, якими історія нагородила се маленьке містечко, а до гадок про хліб 
насущний. Старі церкви стоять порожні, звичайно замкнені цілими днями, 
і синьйор кустоде благодушно курить свою люлечку серед урочистого 
блиску мозаїк San Vitale. Життя пішло повз них, сих святинь штуки, але 
життя здорове, симпатичне, не видно ніде бруду, нечистоти, нема жебра-
ків, ні калік. Се маленьке, але охайне людне місто. Під час нашого побуту 
випав генеральний страйк, визначений місцевою “палатою праці”, щоб 
заманіфестувати протест робочого люду против імперіалістичних забаганок 
правительства — планів експедиції на Тріполіс*: з полудня робітники мали 
перервати роботу, і зробили се бездоганно. Робота була перервана, але 
не було ніяких ексцесів, ні некультурних вибриків. Ми були в маленькій 

тракторії серед робітників — вони забавлялися дуже благодушно і пристойно, 
танцювали і балакали, і дуже мало пили. А ввечері страйк мав задокумен-
туватися незасвіченням ліхтарень, і міська юрба весело провожала поліцаїв 
на вулицях, іронічним посвистуванням вітаючи їхні безуспішні силкування 
засвітити лампи за поміччю якогось штрейкбрехера. Так з обопільним задо-
воленням скінчилася ся невинна демонстрація, яка так же мало вплинула 
на войовничу політику правительства, як і більш грандіозні демонстрації 
по більших містах. Навпаки, соціальній демократії прийшлося дуже скоро 
залишити свої демонстрації супроти “патріотичного одушевлення народу”.

Галла Плацідія
Цісарська резиденція була перенесена до Равенни цісарем Гонорієм, 

сином Теодосія Великого, в [404] р. Часи були тяжкі. Вестготська хмара 
повисла над Італією, і ніякими дипломатичними штуками не можна було 
її відвернути. Неприступної Равенни вестготи не рушили. В 410 р. Аларіх 
здобув Рим, розгромив і розграбив. Між іншим, в його руки впала при тім 
і сестра цісаря Гонорія Галла Плацідія, і Аларіх постановив її оженити з своїм 
племінником і наступником Атаульфом: се був один з звичайних в тих варвар-
ських державних кругах метод легалізації варварських завоювань і володінь 
на римських землях, через створення нових римсько-варварських династій, 
через усвячення римськими зверхніми формами варварського володіння. 
Впливами Галли об’ясняли, що вестготські полки облишили на тім Італію 
і посунули в західні провінції Рима, щоб там осістися. По сім в Нарбонні 
в 414 р. було з великою пихою відправлено весілля Галли з Атаульфом, 
римським звичаєм, з захованням всякої честі для Галли як представниці 
римського престижу, котрим приодягалася нова готсько-римська держава. 
Її син від Атаульфа мав бути представником сеї нової готсько-римської 
державної ідеї, що мала лягти в основу будучих відносин. Але синок сей 
скоро вмер, за ним слідом згинув Атаульф; для бідної Галли, сеї посеред-
ниці двох світів, римського і готського, прийшли часи найбільших нещасть 
і понижень: новий король на глум і сором казав водити її з іншими захопле-
ними римлянками перед своїм поїздом, і потім з усякою наругою вигнати 
з королівської палати. Гонорій мусив за великі суми викупляти її з сеї нової 
неволі. По приїзді її до Равенни видав її тут за свого воєводу, головну 
свою підпору Констанція, котрого потім проголосив своїм соправителем 
(августом), і син Галли від Констанція Валентиніан мав бути наступником 
бездітного цісаря. Констанцій, однак, слідом умер, Гонорій став боятися 
небезпеки з боку сестри і наслідника і вислав їх до Царгорода. Але слідом 
прийшла вість про смерть самого Гонорія, і візантійське правительство 
рішило вислати Галлу назад до Равенни як регентку, що мала правити іме-
нем сина (424 р.). Узурпатора, що захопив правління по смерті Гонорія, 
вбито, і Галла взяла правління в свої руки і задержала його до самої смерті 
(р. 450). Її правою рукою і тою дійсною підставою, котрою держалося 
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це пережите цісарство, був Аецій, і вона мала стільки розуму і такту, що [не] 
слухала двірських підшептів і інтриг, які підбурювали її проти нього, як під-
бурили потім її сина. На Каталаунських полях була зломлена сила гуннів 
і існування цісарства на якийсь час забезпечено. Правління Галли було 
останнім затишком перед останньою бурею. Їй закидали, що всіма силами 
протягала своє регентство і умисно виховувала сина так, що він був нездат-
ний до правління. Може бути, однако, що ся, власне, нездатність його 
змушувала її тримати регентство в своїх руках до кінця. Бо що Валентиніан 
не був здатний до правління, і взагалі правління в тих обставинах не було 
легкою штукою, се показалося зараз по смерті Галли. Валентиніан першим 
ділом захотів позбутися Аеція і казав його вбити, але незадовго двірська 
змова знесла зі світу його самого. Починається безконечний ряд двірських 
революцій, цісарі міняються один за одним, безсильні, позбавлені всякого 
значіння, включно до звісного Ромула-Августина, 476 р. зсадженого 
Одоакром, котрого знов, кільканадцять літ пізніше, погромив Теодоріх і, 
поконавши його до решти в Равенні, де він відсиджувався (493 р.), заво-
лодів майже цілою Італією і відкрив нову сторінку в її історії. 

Сі півстолітні довгі і криваві завірюхи змушували з вдячною пам’яттю 
звертатися до часів Галли і окружати особливим пієтизмом [правління] 
останньої представниці старих римських традицій. В традиції Галла висту-
пає побожною представницею правовірного християнства: вона оповідає 
про її особисту християнську ревність і ріжні заходи її коло зверхньої 
християнізації Італії, усування останків поганського культу і його тради-
цій. В Равенні мало бути багато слідів її діяльності: вона збудувала церкву 
Івана Євангеліста (вповні перебудовану в ХVІІІ в.), її ділом мала бути 
церква Івана Хрестителя (теж перебудована до решти), вона мала наново 
вибудувати всю ту частину міста, де стояла її палата, і де вона побудувала 
церкву св. Хреста, і при ній свій гробовець. Все се, одначе, зникло майже 
без усякого сліду, крім самого гробівця.

Візантійська доба
Скромно і непомітно стоїть гробовець сеї останньої римлянки на подвір’ї 

св. Віталія — як маленький, врослий в землю домок з рудої цегли, з понов-
леним дахом з рудих дахівок. Як виходить з реконструкції, він був постав-
лений як бічна каплиця на правім крилі портика церкви св. Хреста; тепер 
нема не тільки сього портика, але й тої старої церкви — вона перебудована 
цілком, і всі тутешні забудування сеї цісарської дільниці зникли зовсім, 
включно до палати Галли, але зате її гробовець пожалувала сувора доля 
і зіставила в такім суцільнім і малорозмірно нарушенім виді, як мало котру 
пам’ятку не тільки Равенни, але і взагалі тих далеких і бурхливих часів. 

Звичайно оповідається — на основі пізніших переказів, що сей гробо-
вець збудувала собі Галла за життя; ближчих відомостей про се нема, Галла 
вмерла в Римі і не знати, чи тіло її було привезене до Равенни, чи зісталося 

там. Але в кождім разі весь гробовець, його окраси мають настільки ясно 
виражений суцільний і одностайний характер того часу — половини V в., 
що коли не при кінці життя Галли, то зараз по її смерті мусив бути викін-
чений і призначався, як не служив справді, місцем її вічного упокоєння.

Дуже сильне і єдине в своїм роді вражіння робить ся маленька капличка. 
Вона збудована з грубої цегли (грубшої від нинішньої), досить недбало кладе-
ної, з скромним цегляним гзимзом під дахом, має форму хреста; три кінці його 
становлять ніші, зайняті саркофагами, четвертий, більш видовжений, становить 
вхід; найбільша довжина всередині коло 10 м (20 ар[шинів]), поперечна коло 
8 м (15 ар[шинів]), висота коло 7 м, низька баня, засклеплена наглухо, без 
барабана, спирається на чотирьох стінах куба, що підтримує її. Гробовець 
освітлюється тільки маленькими віконцями, по три в кождім крилі — в стіні 
під банею і нижче — в цоколі її. Маленькі сі віконця, притемнені темними 
(замальованими) шклами або заставлені саркофагами, кидають притишене 
і бідне світло. Загальний тон мозаїк — темно-синій, оживлений блакитними, 
сірими, цеглястими і золотими тонами, достроюється до сеї таємничої тіні 
гробівця. Цоколь виложений наново темно-жовтим мармуром при останній 
реставрації (1899–1902), дуже добре відповідає тону мозаїк. Декорація 
визначається великою простотою і симетрією. Люнети між парусами на стінах 
куба, що тримає баню, мають по дві фігури апостолів по двох сторонах віконця, 
в виді античних фігур в білих хітонах і сірявих гіматіях, поставлені в профіль 
в побожних позах, зверенених лицями до себе. Між ними, під віконцем — 
ваза-басейн, з котрого п’ють голуби, повторена на всіх трьох полях в ріжних 
відмінах. В люнетах бічних ніш (направо і наліво) — один і той же символічний 
образ, триманий в виді декорації: пара оленів йде до джерела води, схематично 
представленого в виді картуша посередині, рослини, що окружають джерело, 
переходять в орнамент, що заповнює горішні часті люнети. В середній ніші — 
образ, значіння котрого досі не відгадане: огонь, розложений під чимсь в роді 
залізного ліжка (звичайно приходить при тім на пам’ять традиційне залізне 
ложе, на котрім має бути спалений св. Лаврентій*, але се толкування з річевих 
причин неможливе). З лівого боку стоїть відчинена шафка на ніжках, і на двох 
полицях її чотири Євангелія в виді книг з написами над ними: Marcus, Lukas, 
Matteus, Ioannes, з другого боку фігура бородатого святого (не Христа, 
судячи з його типу на мозаїці “Доброго пастиря”), одною рукою тримає він 
хрест, в другій — одчинену книгу; вся композиція дуже незвичайна й повна 
загадкового інтересу. На четвертій люнеті, над входом “Христос — добрий 
пастир” в виді античного молодика, безбородий, з гарним і повним лицем, без 
пізнішого аскетичного виразу, сидить на скалі посередині, окружений вівцями, 
що звертають свої очі до нього. Низька і плоска баня закидана золотими 
звіздами, з таким же хрестом посередині, і тільки невеликі фігури чотирьох 
євангелістів (символічних), сильно схематизовані, становлять певний перехід 
від чисто декоративного тла бані до образів люнет куба, що тримає її. Все інше, 
поза люнетами, знов чиста декорація. Склепіння входу покрите килимковим 
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це пережите цісарство, був Аецій, і вона мала стільки розуму і такту, що [не] 
слухала двірських підшептів і інтриг, які підбурювали її проти нього, як під-
бурили потім її сина. На Каталаунських полях була зломлена сила гуннів 
і існування цісарства на якийсь час забезпечено. Правління Галли було 
останнім затишком перед останньою бурею. Їй закидали, що всіма силами 
протягала своє регентство і умисно виховувала сина так, що він був нездат-
ний до правління. Може бути, однако, що ся, власне, нездатність його 
змушувала її тримати регентство в своїх руках до кінця. Бо що Валентиніан 
не був здатний до правління, і взагалі правління в тих обставинах не було 
легкою штукою, се показалося зараз по смерті Галли. Валентиніан першим 
ділом захотів позбутися Аеція і казав його вбити, але незадовго двірська 
змова знесла зі світу його самого. Починається безконечний ряд двірських 
революцій, цісарі міняються один за одним, безсильні, позбавлені всякого 
значіння, включно до звісного Ромула-Августина, 476 р. зсадженого 
Одоакром, котрого знов, кільканадцять літ пізніше, погромив Теодоріх і, 
поконавши його до решти в Равенні, де він відсиджувався (493 р.), заво-
лодів майже цілою Італією і відкрив нову сторінку в її історії. 

Сі півстолітні довгі і криваві завірюхи змушували з вдячною пам’яттю 
звертатися до часів Галли і окружати особливим пієтизмом [правління] 
останньої представниці старих римських традицій. В традиції Галла висту-
пає побожною представницею правовірного християнства: вона оповідає 
про її особисту християнську ревність і ріжні заходи її коло зверхньої 
християнізації Італії, усування останків поганського культу і його тради-
цій. В Равенні мало бути багато слідів її діяльності: вона збудувала церкву 
Івана Євангеліста (вповні перебудовану в ХVІІІ в.), її ділом мала бути 
церква Івана Хрестителя (теж перебудована до решти), вона мала наново 
вибудувати всю ту частину міста, де стояла її палата, і де вона побудувала 
церкву св. Хреста, і при ній свій гробовець. Все се, одначе, зникло майже 
без усякого сліду, крім самого гробівця.

Візантійська доба
Скромно і непомітно стоїть гробовець сеї останньої римлянки на подвір’ї 

св. Віталія — як маленький, врослий в землю домок з рудої цегли, з понов-
леним дахом з рудих дахівок. Як виходить з реконструкції, він був постав-
лений як бічна каплиця на правім крилі портика церкви св. Хреста; тепер 
нема не тільки сього портика, але й тої старої церкви — вона перебудована 
цілком, і всі тутешні забудування сеї цісарської дільниці зникли зовсім, 
включно до палати Галли, але зате її гробовець пожалувала сувора доля 
і зіставила в такім суцільнім і малорозмірно нарушенім виді, як мало котру 
пам’ятку не тільки Равенни, але і взагалі тих далеких і бурхливих часів. 

Звичайно оповідається — на основі пізніших переказів, що сей гробо-
вець збудувала собі Галла за життя; ближчих відомостей про се нема, Галла 
вмерла в Римі і не знати, чи тіло її було привезене до Равенни, чи зісталося 

там. Але в кождім разі весь гробовець, його окраси мають настільки ясно 
виражений суцільний і одностайний характер того часу — половини V в., 
що коли не при кінці життя Галли, то зараз по її смерті мусив бути викін-
чений і призначався, як не служив справді, місцем її вічного упокоєння.

Дуже сильне і єдине в своїм роді вражіння робить ся маленька капличка. 
Вона збудована з грубої цегли (грубшої від нинішньої), досить недбало кладе-
ної, з скромним цегляним гзимзом під дахом, має форму хреста; три кінці його 
становлять ніші, зайняті саркофагами, четвертий, більш видовжений, становить 
вхід; найбільша довжина всередині коло 10 м (20 ар[шинів]), поперечна коло 
8 м (15 ар[шинів]), висота коло 7 м, низька баня, засклеплена наглухо, без 
барабана, спирається на чотирьох стінах куба, що підтримує її. Гробовець 
освітлюється тільки маленькими віконцями, по три в кождім крилі — в стіні 
під банею і нижче — в цоколі її. Маленькі сі віконця, притемнені темними 
(замальованими) шклами або заставлені саркофагами, кидають притишене 
і бідне світло. Загальний тон мозаїк — темно-синій, оживлений блакитними, 
сірими, цеглястими і золотими тонами, достроюється до сеї таємничої тіні 
гробівця. Цоколь виложений наново темно-жовтим мармуром при останній 
реставрації (1899–1902), дуже добре відповідає тону мозаїк. Декорація 
визначається великою простотою і симетрією. Люнети між парусами на стінах 
куба, що тримає баню, мають по дві фігури апостолів по двох сторонах віконця, 
в виді античних фігур в білих хітонах і сірявих гіматіях, поставлені в профіль 
в побожних позах, зверенених лицями до себе. Між ними, під віконцем — 
ваза-басейн, з котрого п’ють голуби, повторена на всіх трьох полях в ріжних 
відмінах. В люнетах бічних ніш (направо і наліво) — один і той же символічний 
образ, триманий в виді декорації: пара оленів йде до джерела води, схематично 
представленого в виді картуша посередині, рослини, що окружають джерело, 
переходять в орнамент, що заповнює горішні часті люнети. В середній ніші — 
образ, значіння котрого досі не відгадане: огонь, розложений під чимсь в роді 
залізного ліжка (звичайно приходить при тім на пам’ять традиційне залізне 
ложе, на котрім має бути спалений св. Лаврентій*, але се толкування з річевих 
причин неможливе). З лівого боку стоїть відчинена шафка на ніжках, і на двох 
полицях її чотири Євангелія в виді книг з написами над ними: Marcus, Lukas, 
Matteus, Ioannes, з другого боку фігура бородатого святого (не Христа, 
судячи з його типу на мозаїці “Доброго пастиря”), одною рукою тримає він 
хрест, в другій — одчинену книгу; вся композиція дуже незвичайна й повна 
загадкового інтересу. На четвертій люнеті, над входом “Христос — добрий 
пастир” в виді античного молодика, безбородий, з гарним і повним лицем, без 
пізнішого аскетичного виразу, сидить на скалі посередині, окружений вівцями, 
що звертають свої очі до нього. Низька і плоска баня закидана золотими 
звіздами, з таким же хрестом посередині, і тільки невеликі фігури чотирьох 
євангелістів (символічних), сильно схематизовані, становлять певний перехід 
від чисто декоративного тла бані до образів люнет куба, що тримає її. Все інше, 
поза люнетами, знов чиста декорація. Склепіння входу покрите килимковим 
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взірцем — рядками кружалець, що чергуючися, перерізують склепіння — 
вони продовжуються потім на склепінні противної ніші. Ніші бічні декоровані 
також однаково — рослинними волютами з декораційно триманими фігурами 
святих і монограмами Христа посередині. Внутрішня сторона арки входової 
заповнена розкішними гірляндами з овочів і листя, що тягнуться з вазонів 
і сходяться вгорі. Арки ніш бічних [оздоблені] ріжнокольоровими чотирикут-
никами в виді кафель і т.д. Взагалі при ближчім розгляді вражає незвичайне 
багатство і ріжнорідність декорації, що використала пильно весь сей маленький 
простір, щоб на ньому розвинути все багатство мотивів, удержаних, одначе, 
при тім незвичайно скромно і одностайно, так що ніщо з сього багатства 
не висувається, не кричить. Отся благородна скромність і строгий стиль 
декорації незвичайно гарно достроюється до загального таємничого, трохи 
суворого характеру каплиці-гробівця. Все тоне в пітьмі, ледве виступаючи з неї, 
таємничо виступають з тіні білі фігури апостолів, також окутані тінею. Великі 
саркофаги загороджують з трьох боків приступ; скромна мармуряна підлога 
в сірих тонах достроюється до загального темно-сірявого тону, оживленого 
ясними плямами вікон і рідкими золотими бліками мозаїк. Загальне вражіння 
незвичайно гармонійне, се захисток для вічного спочинку, захисток смерті. 
І все говорить тут про ту добу агонії й умирання, коли валився і розпадав[ся] 
весь старий, привичний уклад життя, вся культура, цивілізація, як здавалося, 
падала під ударами дикого варварства і безповоротно гинула, заперечувалася 
всяка доцільність під сим абсурдним, незрозумілим натиском диких, ворожих 
культурі сил, і люди, не знаходячи просвітку і надії в сім житті, горнулися під 
покров християнства, як релігії позасвітової, що обіцяла їм дати поза межами 
сьогосвітнього життя розв’язку і примирення з абсурдами і антиноміями його.

* * *
Гробовець Галли навіває вражіння християнства як релігії смерті, аго-

нії старого античного світу, що приймав її як надію помирення з життям 
за його межами, як вихід з безпросвітної руїни і контрастів епохи упадку 
і розкладу. Сусідній Сан-Вітале, навпаки, — пам’ятка церковного тріумфу 
сьогосвітського, церкви світової, що встигла знайти опору в міцній державній 
власті і з надіями дивилася в будучину, певна своєї сили, власті, здобутків.

Будова сеї розкішної церкви зачалася десь в останні дні Теодоріха, або 
слідом по його смерті, при останніх остготських королях, але, як каже традиція, 
ся будова повстала з ініціативи католицьких єпископів Равенни, “їх коштом 
і заходом”. Упадок готської держави, що стався під час сеї будови, був тріумфом 
католицького правовір’я над готським аріанством, церква кінчалася під ауспіці-
ями нових правовірних володарів Равенни — цісаря Юстиніана і його славної 
жінки Теодори, при їх помочі і багатих підмогах, котрими зискували вони собі 
наново привернену італійську провінцію. І вдячні єпископи прикрасили стіни 
олтаря сеї такої розкішної церкви мозаїчними образами, що представляють 
цісаря і цісареву в обстанові їх двора, з арх[ієпископом] Максиміаном разом. 

Церква нагадує собою царгородську Софію, але не могла бути її копією, 
бо збудована раніше. Гарна, ясна, півкругла баня, оперта на короткій “шиї” 
(барабані), з восьма широкими вікнами, спирається на високий стрункий 
восьмикутник, оброблений півкруглими абсидами, що творять ряд розкішних 
балдахинів, ажурних, опертих на пари колон, що творять колонаду галереї, 
а ся, оббігаючи наоколо сей могутній восьмикутник, закінчується коло олтаря 
двома прегарними аркадами, з орієнтальною розетою в центрі. Архітекто-
нічна сторона церкви взагалі вища всяких похвал. Будова незвичайно легка, 
ясна, радісна; коли реставрація, що тепер саме ведеться, знизить підлогу 
і старі колони вийдуть з землі цілі, будова набере ще більшої легкості. Ясні 
кольори мармурів достроюються дуже гарно до сього ясного вражіння. 
Але поліхромічна декорація не дорівнює архітектоніці. Не кажу вже про 
препогану барокову розпись середнього восьмигранника бані, що не дає 
попросту змоги любуватися нею і забиває її простоту, але і стара декорація, 
що заціліла в олтарній часті, не дає гарного вражіння. Вона, розуміється, має 
велику археологічну і історичну вагу, але артистичний інтерес її невисокий. 
Найкращі образи — двора Юстиніана і Теодори, вийшли, мабуть, з-під 
іншої руки, вони досить гарні, а деякі фігури і портрети (напр., єп[ископа] 
Максиміана) дійсно дуже гарні. Але знов деякі інші партії так тяжко і лихо 
зроблені, в таких неприємних тонах, що просто неймовірно їх бачити. Взагалі 
декорація хаотична, переладована мотивами, образами і образками, і в тоні 
неінтересна, перечорнена, не вважаючи на масу золота.

Гарніше вражіння робить сучасниця і ровесниця [Сан-]Вітале — заміс-
цева церква св. Аполінарія в старій пристані Равенни (тому звана Аполі-
нарієм in Classe). Будова її зачалася також при останніх готських королях 
і закінчена під пануванням Юстиніана, кілька літ пізніше від Сан-Вітале. 
Будовано її з меншим накладом, як церкву замісцеву; вона має форму 
базиліки* і вважається тепер найкращим взірцем базилічної архітектури. 
Недавня реставрація відкинула пізніші мурування і відновила її початковий 
вигляд — з поперечною галереєю на вступі, з круглою, осібно поставленою 
вежею — найкращим взірцем равеннських веж. Фотографії не передають 
приємного тону сеї старої темно-рудавої цегли, що надає такого гарного 
вигляду круглим і рівним вежам, на фотографії виглядають вони важко і нудно, 
як бляшані труби, в дійсності роблять вони далеко приємніше вражіння. 
Середина базиліки понесла утрати, які не зможуть бути нагороджені ніякою 
реставрацією. Мармури її стін забрані в ХV в. до Ріміні, як я вже згадував, 
а мозаїки середнього корабля теж зникли кудись і заступлені також дуже 
негарними фресками, від котрих приходиться затуляти очі, щоб не псувати 
вражіння благородної красоти базилічної колонади. Стара декорація заці-
ліла тільки на олтарній стіні і в абсиді, простіша, ніж в Вітале, але удалася 
далеко краще, і вражіння [справляє] дуже гарне і змістом своїм, і мальов-
ничим виглядом. Раковина абсиди заповнена двома символічними образами, 
поставленими один на другий, без усякої граничної лінії, так що вони дуже 
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взірцем — рядками кружалець, що чергуючися, перерізують склепіння — 
вони продовжуються потім на склепінні противної ніші. Ніші бічні декоровані 
також однаково — рослинними волютами з декораційно триманими фігурами 
святих і монограмами Христа посередині. Внутрішня сторона арки входової 
заповнена розкішними гірляндами з овочів і листя, що тягнуться з вазонів 
і сходяться вгорі. Арки ніш бічних [оздоблені] ріжнокольоровими чотирикут-
никами в виді кафель і т.д. Взагалі при ближчім розгляді вражає незвичайне 
багатство і ріжнорідність декорації, що використала пильно весь сей маленький 
простір, щоб на ньому розвинути все багатство мотивів, удержаних, одначе, 
при тім незвичайно скромно і одностайно, так що ніщо з сього багатства 
не висувається, не кричить. Отся благородна скромність і строгий стиль 
декорації незвичайно гарно достроюється до загального таємничого, трохи 
суворого характеру каплиці-гробівця. Все тоне в пітьмі, ледве виступаючи з неї, 
таємничо виступають з тіні білі фігури апостолів, також окутані тінею. Великі 
саркофаги загороджують з трьох боків приступ; скромна мармуряна підлога 
в сірих тонах достроюється до загального темно-сірявого тону, оживленого 
ясними плямами вікон і рідкими золотими бліками мозаїк. Загальне вражіння 
незвичайно гармонійне, се захисток для вічного спочинку, захисток смерті. 
І все говорить тут про ту добу агонії й умирання, коли валився і розпадав[ся] 
весь старий, привичний уклад життя, вся культура, цивілізація, як здавалося, 
падала під ударами дикого варварства і безповоротно гинула, заперечувалася 
всяка доцільність під сим абсурдним, незрозумілим натиском диких, ворожих 
культурі сил, і люди, не знаходячи просвітку і надії в сім житті, горнулися під 
покров християнства, як релігії позасвітової, що обіцяла їм дати поза межами 
сьогосвітнього життя розв’язку і примирення з абсурдами і антиноміями його.

* * *
Гробовець Галли навіває вражіння християнства як релігії смерті, аго-

нії старого античного світу, що приймав її як надію помирення з життям 
за його межами, як вихід з безпросвітної руїни і контрастів епохи упадку 
і розкладу. Сусідній Сан-Вітале, навпаки, — пам’ятка церковного тріумфу 
сьогосвітського, церкви світової, що встигла знайти опору в міцній державній 
власті і з надіями дивилася в будучину, певна своєї сили, власті, здобутків.

Будова сеї розкішної церкви зачалася десь в останні дні Теодоріха, або 
слідом по його смерті, при останніх остготських королях, але, як каже традиція, 
ся будова повстала з ініціативи католицьких єпископів Равенни, “їх коштом 
і заходом”. Упадок готської держави, що стався під час сеї будови, був тріумфом 
католицького правовір’я над готським аріанством, церква кінчалася під ауспіці-
ями нових правовірних володарів Равенни — цісаря Юстиніана і його славної 
жінки Теодори, при їх помочі і багатих підмогах, котрими зискували вони собі 
наново привернену італійську провінцію. І вдячні єпископи прикрасили стіни 
олтаря сеї такої розкішної церкви мозаїчними образами, що представляють 
цісаря і цісареву в обстанові їх двора, з арх[ієпископом] Максиміаном разом. 

Церква нагадує собою царгородську Софію, але не могла бути її копією, 
бо збудована раніше. Гарна, ясна, півкругла баня, оперта на короткій “шиї” 
(барабані), з восьма широкими вікнами, спирається на високий стрункий 
восьмикутник, оброблений півкруглими абсидами, що творять ряд розкішних 
балдахинів, ажурних, опертих на пари колон, що творять колонаду галереї, 
а ся, оббігаючи наоколо сей могутній восьмикутник, закінчується коло олтаря 
двома прегарними аркадами, з орієнтальною розетою в центрі. Архітекто-
нічна сторона церкви взагалі вища всяких похвал. Будова незвичайно легка, 
ясна, радісна; коли реставрація, що тепер саме ведеться, знизить підлогу 
і старі колони вийдуть з землі цілі, будова набере ще більшої легкості. Ясні 
кольори мармурів достроюються дуже гарно до сього ясного вражіння. 
Але поліхромічна декорація не дорівнює архітектоніці. Не кажу вже про 
препогану барокову розпись середнього восьмигранника бані, що не дає 
попросту змоги любуватися нею і забиває її простоту, але і стара декорація, 
що заціліла в олтарній часті, не дає гарного вражіння. Вона, розуміється, має 
велику археологічну і історичну вагу, але артистичний інтерес її невисокий. 
Найкращі образи — двора Юстиніана і Теодори, вийшли, мабуть, з-під 
іншої руки, вони досить гарні, а деякі фігури і портрети (напр., єп[ископа] 
Максиміана) дійсно дуже гарні. Але знов деякі інші партії так тяжко і лихо 
зроблені, в таких неприємних тонах, що просто неймовірно їх бачити. Взагалі 
декорація хаотична, переладована мотивами, образами і образками, і в тоні 
неінтересна, перечорнена, не вважаючи на масу золота.

Гарніше вражіння робить сучасниця і ровесниця [Сан-]Вітале — заміс-
цева церква св. Аполінарія в старій пристані Равенни (тому звана Аполі-
нарієм in Classe). Будова її зачалася також при останніх готських королях 
і закінчена під пануванням Юстиніана, кілька літ пізніше від Сан-Вітале. 
Будовано її з меншим накладом, як церкву замісцеву; вона має форму 
базиліки* і вважається тепер найкращим взірцем базилічної архітектури. 
Недавня реставрація відкинула пізніші мурування і відновила її початковий 
вигляд — з поперечною галереєю на вступі, з круглою, осібно поставленою 
вежею — найкращим взірцем равеннських веж. Фотографії не передають 
приємного тону сеї старої темно-рудавої цегли, що надає такого гарного 
вигляду круглим і рівним вежам, на фотографії виглядають вони важко і нудно, 
як бляшані труби, в дійсності роблять вони далеко приємніше вражіння. 
Середина базиліки понесла утрати, які не зможуть бути нагороджені ніякою 
реставрацією. Мармури її стін забрані в ХV в. до Ріміні, як я вже згадував, 
а мозаїки середнього корабля теж зникли кудись і заступлені також дуже 
негарними фресками, від котрих приходиться затуляти очі, щоб не псувати 
вражіння благородної красоти базилічної колонади. Стара декорація заці-
ліла тільки на олтарній стіні і в абсиді, простіша, ніж в Вітале, але удалася 
далеко краще, і вражіння [справляє] дуже гарне і змістом своїм, і мальов-
ничим виглядом. Раковина абсиди заповнена двома символічними образами, 
поставленими один на другий, без усякої граничної лінії, так що вони дуже 
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оригінальним способом зливаються в один суцільний образ. Долішню 
частину займає образ св. Аполінарія з його вірними — центральна фігура 
єпископа в гарних білих і брунатних тонах, і по обох боках його дванадцять 
білих овець, що символізують його “вірне стадо” серед багатого пастівня, 
дуже приємного зеленого тону, вкритого квітками і деревами; яко добрий 
пастир повинен водити своє стадо на багаті пасовиська. Вгорі се пасовисько 
переходить в краєвид гори Фаворської*: три апостоли-свідки символізовані 
трьома білими вівцями в стилі долішнього образа, Христос представлений 
в виді Хреста, окруженого звіздами і в хмарах, дуже оригінально зробле-
них з білих і рудих платків, кинених з боків фігури Мойсея й Ілії в білих 
одягах. Потім далі ся композиція продовжується в тім же стилі на олтарній 
стіні, де бачимо дванадцять апостолів в виді дванадцятьох білих овець, 
що відповідають дванадцяти вівцям долішнього ряду і уміщені в подібній 
обстанові, і над ними Христа во славі з символічними фігурами чотирьох 
євангелістів серед хмар, змальованих подібним образом, як горішня частина 
Преображенія. І тут, як у Вітале, переважають зелені тони, але гама фарб 
тут далеко приємніша за зміст образів: сі ряди білих овець наповняють 
глядача якимсь містичним, апокаліптичним вражінням.

Ще сильніше в своїм роді вражіння роблять мозаїки базиліки “Аполінарія 
Нового”, в самім місті. Базиліка ся властиво старіша від базиліки Аполінарія 
in Classe, хоч і називається новою; викінчена вона була в цілості, або в значній 
часті ще за Теодоріха, і мала служити двірською церквою, бо поставлена була 
в сусідстві Теодоріхової палати, а називалася тоді базилікою Ісуса Христа. 
В противність базиліці in Classe вона стратила свою декорацію абсиди, так 
що приходиться, оглядаючи її, вибирати таке місце, аби не бачити теперішньої 
абсиди, аби не псувала вражіння, як баня сан Вітале. Зате в цілості зіста-
лися декорації середнього корабля і становлять єдину в своїм роді історичну 
пам’ятку, яка дає нам поняття про мозаїчні декорації на великих довгих площах. 
Мозаїки ідуть в три ряди: вгорі, під в’язанням по двох сторонах два цикли 
образів з життя Христа і його страждань — так як йому й присвячена була 
церква, в кождім циклі по тринадцять образів, розділених декоративними 
полями1. Образи сі досить слабкої техніки, визначаються незвичайною, так 
би сказати, інтенсивністю своїх композицій, зведених до можливо простих 
і нескомплікованих форм, щоб цілу євангельську тему можна було замкнути 
в рами невеличкого образа, вони визначаються великою монументальністю. 
Другий ряд, між вінками, займають фігури святих. Третій, найбільш інтерес-
ний, очевидно, був присвячений великому фундаторові церкви — Теодоріхові, 
звеличення його подвигів і діл на користь його церкви (аріанської). Але з сих 
двох великих циклів заціліли тільки крайні сцени, очевидно, — найменш 
неприємні пізнішим католицьким хазяєвам Равенни: вид Теодоріхової палати 

1 Для історії іконографії інтересна подробиця: в першім циклі, історії життя Христа, 
він має вигляд безбородого юнака, в другім циклі (пасійнім) він бородатий.

і порту (Classis) на однім кінці сих двох рядів, і групи Христа во славі і Божої 
Матері з трьома царями — на другім. Середину зайнято двома новими ком-
позиціями — процесіями мучеників і мучениць: по одній стороні 22 фігури 
мучеників в білих одягах, з коронами в руках, розділені пальмовими деревами, 
з другого боку також процесія з 22 мучениць з коронами, теж розділена 
пальмами. З артистичного становища закидають сим фігурам монотонність, 
брак всякої індивідуалізації, бачать в них дальший ступінь того швидкого 
упадку античного майстерства, який тут особливо замітний на протязі яких 
півтора століття на такім багатім зборі пам’яток — від мозаїк Галли Плацідії 
і сучасних їм долішніх мозаїк соборної хрестильні (баптистерія католиків, San 
Giovanni in Fonte) і аріанської хрестильні до горішніх мозаїк Apollinare Nuovo, 
далі до мозаїк S. Vitale, Apollinare in Classe — і нарешті до сих процесій 
другої половини VІ в. Але вони дають певний настрій — особливо процесія 
мучениць. Їх монотонна ритмічність, брак різкої індивідуалізації навіть власне 
підносять його. В двірських золотих одежах, засипаних дорогим камінням 
і вишивками, довгим рядом з брами старого равеннського собору, викликані 
чарами штуки з тих далеких століть, проходять вони, повні двірської грації. 
Рисунок дає ілюзію ритмічного руху сих гнучких постатей, немов в такт якоїсь 
їм одним чутної музики; ворушаться білі покривала в їх руках, і пальмові вії 
ритмічно колишуть своїми віттями згідно з їх легкими кроками по засланім 
квітками полі. Заворожений незвісним нам майстром, проходить і зникає 
перед нашими очима далекий візантійський світ з-перед тринадцяти століть.

На могилі Теодоріха
Теодоріх все-таки зістається найбільшим героєм Равенни, з його іменем 

зв’язана найбільш блискуча сторінка її історії. Вона була тоді не простою рези-
денцією, а дійсною столицею Італії, і то в момент незвичайно важний, коли 
перед Італією відкривалося, здавалося, нове життя під властю чоловіка, що по 
довгих і безвихідних усобицях уйняв її сильною рукою, відновив рівновагу, 
порядок і справедливість, і вмівши привести до спільного згідливого пожиття 
обидва народи — римський і готський, — можна було думати, заложив 
сильні підстави для будучого розвою і життя не тільки для Італії, але і для 
цілого римського світу. Се була тяжка проблема тодішнього життя, modus 
vivendi [способу життя] сих двох світів — цивілізованого грецько-римського, 
пережитого в своїх творчих здібностях і енергії розвою, і некультурного, але 
повного живих, невичерпаних сил світу германсько-слов’янського, що сунув 
з усіх сторін в старі римські володіння, шукаючи легшого, вигіднішого 
прожитку на сих благословенних культурою землях. В молодих літах своїх, 
коли людині такими немудрими, легкими до здійснення здаються найтруд-
ніші цілі і завдання життя, поставив собі остготський королевич сю про-
граму свого життя: сотворення нової готсько-латинської Італії, наповнення 
новою германською кров’ю пережитого державного організму римського, 
заховання його культурних здобутків під опікою, охороною і проводом 
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оригінальним способом зливаються в один суцільний образ. Долішню 
частину займає образ св. Аполінарія з його вірними — центральна фігура 
єпископа в гарних білих і брунатних тонах, і по обох боках його дванадцять 
білих овець, що символізують його “вірне стадо” серед багатого пастівня, 
дуже приємного зеленого тону, вкритого квітками і деревами; яко добрий 
пастир повинен водити своє стадо на багаті пасовиська. Вгорі се пасовисько 
переходить в краєвид гори Фаворської*: три апостоли-свідки символізовані 
трьома білими вівцями в стилі долішнього образа, Христос представлений 
в виді Хреста, окруженого звіздами і в хмарах, дуже оригінально зробле-
них з білих і рудих платків, кинених з боків фігури Мойсея й Ілії в білих 
одягах. Потім далі ся композиція продовжується в тім же стилі на олтарній 
стіні, де бачимо дванадцять апостолів в виді дванадцятьох білих овець, 
що відповідають дванадцяти вівцям долішнього ряду і уміщені в подібній 
обстанові, і над ними Христа во славі з символічними фігурами чотирьох 
євангелістів серед хмар, змальованих подібним образом, як горішня частина 
Преображенія. І тут, як у Вітале, переважають зелені тони, але гама фарб 
тут далеко приємніша за зміст образів: сі ряди білих овець наповняють 
глядача якимсь містичним, апокаліптичним вражінням.

Ще сильніше в своїм роді вражіння роблять мозаїки базиліки “Аполінарія 
Нового”, в самім місті. Базиліка ся властиво старіша від базиліки Аполінарія 
in Classe, хоч і називається новою; викінчена вона була в цілості, або в значній 
часті ще за Теодоріха, і мала служити двірською церквою, бо поставлена була 
в сусідстві Теодоріхової палати, а називалася тоді базилікою Ісуса Христа. 
В противність базиліці in Classe вона стратила свою декорацію абсиди, так 
що приходиться, оглядаючи її, вибирати таке місце, аби не бачити теперішньої 
абсиди, аби не псувала вражіння, як баня сан Вітале. Зате в цілості зіста-
лися декорації середнього корабля і становлять єдину в своїм роді історичну 
пам’ятку, яка дає нам поняття про мозаїчні декорації на великих довгих площах. 
Мозаїки ідуть в три ряди: вгорі, під в’язанням по двох сторонах два цикли 
образів з життя Христа і його страждань — так як йому й присвячена була 
церква, в кождім циклі по тринадцять образів, розділених декоративними 
полями1. Образи сі досить слабкої техніки, визначаються незвичайною, так 
би сказати, інтенсивністю своїх композицій, зведених до можливо простих 
і нескомплікованих форм, щоб цілу євангельську тему можна було замкнути 
в рами невеличкого образа, вони визначаються великою монументальністю. 
Другий ряд, між вінками, займають фігури святих. Третій, найбільш інтерес-
ний, очевидно, був присвячений великому фундаторові церкви — Теодоріхові, 
звеличення його подвигів і діл на користь його церкви (аріанської). Але з сих 
двох великих циклів заціліли тільки крайні сцени, очевидно, — найменш 
неприємні пізнішим католицьким хазяєвам Равенни: вид Теодоріхової палати 

1 Для історії іконографії інтересна подробиця: в першім циклі, історії життя Христа, 
він має вигляд безбородого юнака, в другім циклі (пасійнім) він бородатий.

і порту (Classis) на однім кінці сих двох рядів, і групи Христа во славі і Божої 
Матері з трьома царями — на другім. Середину зайнято двома новими ком-
позиціями — процесіями мучеників і мучениць: по одній стороні 22 фігури 
мучеників в білих одягах, з коронами в руках, розділені пальмовими деревами, 
з другого боку також процесія з 22 мучениць з коронами, теж розділена 
пальмами. З артистичного становища закидають сим фігурам монотонність, 
брак всякої індивідуалізації, бачать в них дальший ступінь того швидкого 
упадку античного майстерства, який тут особливо замітний на протязі яких 
півтора століття на такім багатім зборі пам’яток — від мозаїк Галли Плацідії 
і сучасних їм долішніх мозаїк соборної хрестильні (баптистерія католиків, San 
Giovanni in Fonte) і аріанської хрестильні до горішніх мозаїк Apollinare Nuovo, 
далі до мозаїк S. Vitale, Apollinare in Classe — і нарешті до сих процесій 
другої половини VІ в. Але вони дають певний настрій — особливо процесія 
мучениць. Їх монотонна ритмічність, брак різкої індивідуалізації навіть власне 
підносять його. В двірських золотих одежах, засипаних дорогим камінням 
і вишивками, довгим рядом з брами старого равеннського собору, викликані 
чарами штуки з тих далеких століть, проходять вони, повні двірської грації. 
Рисунок дає ілюзію ритмічного руху сих гнучких постатей, немов в такт якоїсь 
їм одним чутної музики; ворушаться білі покривала в їх руках, і пальмові вії 
ритмічно колишуть своїми віттями згідно з їх легкими кроками по засланім 
квітками полі. Заворожений незвісним нам майстром, проходить і зникає 
перед нашими очима далекий візантійський світ з-перед тринадцяти століть.

На могилі Теодоріха
Теодоріх все-таки зістається найбільшим героєм Равенни, з його іменем 

зв’язана найбільш блискуча сторінка її історії. Вона була тоді не простою рези-
денцією, а дійсною столицею Італії, і то в момент незвичайно важний, коли 
перед Італією відкривалося, здавалося, нове життя під властю чоловіка, що по 
довгих і безвихідних усобицях уйняв її сильною рукою, відновив рівновагу, 
порядок і справедливість, і вмівши привести до спільного згідливого пожиття 
обидва народи — римський і готський, — можна було думати, заложив 
сильні підстави для будучого розвою і життя не тільки для Італії, але і для 
цілого римського світу. Се була тяжка проблема тодішнього життя, modus 
vivendi [способу життя] сих двох світів — цивілізованого грецько-римського, 
пережитого в своїх творчих здібностях і енергії розвою, і некультурного, але 
повного живих, невичерпаних сил світу германсько-слов’янського, що сунув 
з усіх сторін в старі римські володіння, шукаючи легшого, вигіднішого 
прожитку на сих благословенних культурою землях. В молодих літах своїх, 
коли людині такими немудрими, легкими до здійснення здаються найтруд-
ніші цілі і завдання життя, поставив собі остготський королевич сю про-
граму свого життя: сотворення нової готсько-латинської Італії, наповнення 
новою германською кров’ю пережитого державного організму римського, 
заховання його культурних здобутків під опікою, охороною і проводом 
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готського народу. Тоді він вірив, явно, в здійснення сього плану міцно, і під 
впливами його енергічної, багатої індивідуальності він здавався здійснимим, 
певно, і самим італійцям, певно — багатьом з них, і вони радо готові були 
піддатися гегемонії готського народу і власті його героїчного вождя за ціну 
спокійного і безпечного життя. Але десятиліття проходили за десятиліттями, 
і все очевидніше ставало, що новий порядок настає органічним і держиться 
тільки силами і впливом готського короля. Обидва тіла — римське і гот-
ське — не зросталися в один одностайний державний і національний орга-
нізм, не вважаючи на всі компромісові заходи Теодоріха. Те, що вдавалося 
розмірно легше в західних римських провінціях, де римська культура була 
поверховішою, римський елемент слабший, розпущений в етнографіч-
них масах кельтських чи інших, менше зачеплених романізацією, тяжче 
було здійснити в самій Італії. Там римський елемент досить скоро корився 
і капітулював перед германським, тут він був занадто сильний супроти 
розмірно невеличких готських дружин, приведених Теодоріхом, римська 
культура сиділа занадто глибоко, була закорінена в самім ґрунті, щоб її так 
легко можна було нагнути і змусити у всім приладитися до нового режиму. 
Готський нарід-побідник не міг капітулювати перед побідженим римським 
елементом, хіба ціною морального свого розкладу і смерті, але щоб знищити 
всяке значіння римського елементу, як сили конкуренційної, опозиційної, 
хіба треба було б розтоптати й знищити його — вирізати поголовно вищі 
верстви, знищити індустрії, все, чим пишалася і красувалася стара культура, 
і запанувати над самим римським плебсом, далеким від усяких римських 
культурних і національних інтересів, рівнодушних до всяких традицій. Але 
такої вавилонської програми не важився взяти на себе Теодоріх, не тільки 
супроти її рисковності і небезпечності, але супроти самої вартності римської 
культури навіть з погляду державної користі. Він сам був чоловіком, уже 
причасним греко-римської культурності, і незалежно від того, з становища 
інтересів тої держави, котру він фундував, не міг зректися всіх інших користей 
і вигод, які давало користування з культурної, державної, адміністративної 
спадщини старої державності, її засобів знання і техніки. Він міг себе тішити 
надією, що римське громадянство оцінить відповідно його прихильність 
до римської стихії, його пошанування її національних і політичних почувань, 
сю фікцію римської державності, суверенну зверхність римської імперії 
над собою, котру він старанно підтримував, зрозуміння, що се maximum 
того, на що може рахувати римський елемент в даних обставинах. Але 
на склоні життя він мусив почути зневіру, переконавшися, що оба елементи 
зістаються необ’єднаними. Який тяжкий удар був се для нього, коли він 
мусив засуджувати на смерть як своїх ворогів, ворогів готського пану-
вання, найкращих представників тої римської культури, котру так цінив, 
котрої щирим протектором був весь час. Сусідство Східного римського 
цісарства підтримувало гадку про можливість відродження Західного*, 

а релігійна ріжниця — ся страшна і небезпечна перешкода для національної 
єдності — стояла між готським і римським народом, невблаганно розри-
ваючи всякі моральні зв’язки між правовірними католиками і невірними 
єретиками-аріанами готами. В ті віки неофітства сей релігійний розділ, 
небезпечний всюди, був особливо різкий і непримиренний, і вся тактика 
Теодоріха не могла тут нічого зробити. Католицька церква без вдячності 
приймала всю його толеранцію, але не вибачала йому нічого, що робив він 
для готської національної церкви — аріанства. Вона зіставалася, як ангел 
з огненним мечем, символом розділу і непримирення, вірним союзником 
Візантії, готовим підтримати великий удар, звернений проти єретицького 
панування, і се становище її було тим небезпечніше, що з упадком націо-
нальної державності вона ставала представницею національного життя для 
всього римського елементу. І коли прийшов її час, коли готське панування 
впало під ударами Візантії, кільканадцять літ по смерті Теодоріха1, вона 
приложила старання, щоб знищити і затерти сліди єретицького панування.

В значній мірі заходам католицької ієрархії Равенни завдячуємо се, що Тео-
доріх уже незадовго став напівмістичною фігурою, як ті тіні в Єлисейських 
полях*, котрих голос був чутний і неясні контури видні, але при всякій пробі 
до них наблизитися, їх обняти — перетворялися в туман і мряку. Таке вражіння 
вона робить і тепер, коли, ходячи серед равеннських пам’яток, на кождім майже 
місці стрічаємся з слідами Теодоріхових діл або з традиціями про нього, але 
се півзатерті сліди, пам’ять переважно про те, що було і чого нема.

Дві хрестильні (баптистерії) стоять против себе на двох кінцях міста: 
католицька хрестильня при катедрі і подібна ж, на її взірець збудована, 
в виді такої ж осьмикутної вежі і подібно прикрашена всередині аріанська 
хрестильня при Теодоріховій церкві — теп[ер] св. Духа. Се пам’ятка, 
може, найбільш жива і виразна того релігійного розділу, що ділив мешкан-
ців Теодоріхової Равенни, не вважаючи на те, що скоро обидві хрестильні 
стали католицькими, тільки мозаїки аріанської хрестильні зникли при тій 
переміні (з виїмком стелі), може, по тій самій причині, як зникли Теодо-
ріхові мозаїки і замінені новими в Apollinare Nuovo. Теперішня церква св. 
Духа — се колишня Теодоріхова іменна церква св. Теодора; але вона так 
вичищена, що в ній нічого не згадує про її фундатора. Зникли без сліду інші 
будинки Теодоріха — церква “Андрея Готського” і ріжні світські будинки, 
як його лазні, т. зв. “Геркулесова базиліка” — рід торгової палати, його 
славна двірська палата. В Apollinare Nuovo, як уже знаємо, з серії Теодорі-
хових мозаїк, присвячених його ділам, католицькі реставратори помилували 
види Равенни і Classa з палатою Теодоріха на чолі, але й тут затерто все, 
що нагадувало його: на стовпах Palatium-a ще видко руки фігур, затертих 
і заступлених завісами, що тепер завішують аркади палати, і т.д.

1 Теодоріх правив в рр. 489–526 (або, як рахувати від повної перемоги над Одоакром 
і здобуття Равенни, 493–526). Велізарій здобув Равенну 537 р.
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готського народу. Тоді він вірив, явно, в здійснення сього плану міцно, і під 
впливами його енергічної, багатої індивідуальності він здавався здійснимим, 
певно, і самим італійцям, певно — багатьом з них, і вони радо готові були 
піддатися гегемонії готського народу і власті його героїчного вождя за ціну 
спокійного і безпечного життя. Але десятиліття проходили за десятиліттями, 
і все очевидніше ставало, що новий порядок настає органічним і держиться 
тільки силами і впливом готського короля. Обидва тіла — римське і гот-
ське — не зросталися в один одностайний державний і національний орга-
нізм, не вважаючи на всі компромісові заходи Теодоріха. Те, що вдавалося 
розмірно легше в західних римських провінціях, де римська культура була 
поверховішою, римський елемент слабший, розпущений в етнографіч-
них масах кельтських чи інших, менше зачеплених романізацією, тяжче 
було здійснити в самій Італії. Там римський елемент досить скоро корився 
і капітулював перед германським, тут він був занадто сильний супроти 
розмірно невеличких готських дружин, приведених Теодоріхом, римська 
культура сиділа занадто глибоко, була закорінена в самім ґрунті, щоб її так 
легко можна було нагнути і змусити у всім приладитися до нового режиму. 
Готський нарід-побідник не міг капітулювати перед побідженим римським 
елементом, хіба ціною морального свого розкладу і смерті, але щоб знищити 
всяке значіння римського елементу, як сили конкуренційної, опозиційної, 
хіба треба було б розтоптати й знищити його — вирізати поголовно вищі 
верстви, знищити індустрії, все, чим пишалася і красувалася стара культура, 
і запанувати над самим римським плебсом, далеким від усяких римських 
культурних і національних інтересів, рівнодушних до всяких традицій. Але 
такої вавилонської програми не важився взяти на себе Теодоріх, не тільки 
супроти її рисковності і небезпечності, але супроти самої вартності римської 
культури навіть з погляду державної користі. Він сам був чоловіком, уже 
причасним греко-римської культурності, і незалежно від того, з становища 
інтересів тої держави, котру він фундував, не міг зректися всіх інших користей 
і вигод, які давало користування з культурної, державної, адміністративної 
спадщини старої державності, її засобів знання і техніки. Він міг себе тішити 
надією, що римське громадянство оцінить відповідно його прихильність 
до римської стихії, його пошанування її національних і політичних почувань, 
сю фікцію римської державності, суверенну зверхність римської імперії 
над собою, котру він старанно підтримував, зрозуміння, що се maximum 
того, на що може рахувати римський елемент в даних обставинах. Але 
на склоні життя він мусив почути зневіру, переконавшися, що оба елементи 
зістаються необ’єднаними. Який тяжкий удар був се для нього, коли він 
мусив засуджувати на смерть як своїх ворогів, ворогів готського пану-
вання, найкращих представників тої римської культури, котру так цінив, 
котрої щирим протектором був весь час. Сусідство Східного римського 
цісарства підтримувало гадку про можливість відродження Західного*, 

а релігійна ріжниця — ся страшна і небезпечна перешкода для національної 
єдності — стояла між готським і римським народом, невблаганно розри-
ваючи всякі моральні зв’язки між правовірними католиками і невірними 
єретиками-аріанами готами. В ті віки неофітства сей релігійний розділ, 
небезпечний всюди, був особливо різкий і непримиренний, і вся тактика 
Теодоріха не могла тут нічого зробити. Католицька церква без вдячності 
приймала всю його толеранцію, але не вибачала йому нічого, що робив він 
для готської національної церкви — аріанства. Вона зіставалася, як ангел 
з огненним мечем, символом розділу і непримирення, вірним союзником 
Візантії, готовим підтримати великий удар, звернений проти єретицького 
панування, і се становище її було тим небезпечніше, що з упадком націо-
нальної державності вона ставала представницею національного життя для 
всього римського елементу. І коли прийшов її час, коли готське панування 
впало під ударами Візантії, кільканадцять літ по смерті Теодоріха1, вона 
приложила старання, щоб знищити і затерти сліди єретицького панування.

В значній мірі заходам католицької ієрархії Равенни завдячуємо се, що Тео-
доріх уже незадовго став напівмістичною фігурою, як ті тіні в Єлисейських 
полях*, котрих голос був чутний і неясні контури видні, але при всякій пробі 
до них наблизитися, їх обняти — перетворялися в туман і мряку. Таке вражіння 
вона робить і тепер, коли, ходячи серед равеннських пам’яток, на кождім майже 
місці стрічаємся з слідами Теодоріхових діл або з традиціями про нього, але 
се півзатерті сліди, пам’ять переважно про те, що було і чого нема.

Дві хрестильні (баптистерії) стоять против себе на двох кінцях міста: 
католицька хрестильня при катедрі і подібна ж, на її взірець збудована, 
в виді такої ж осьмикутної вежі і подібно прикрашена всередині аріанська 
хрестильня при Теодоріховій церкві — теп[ер] св. Духа. Се пам’ятка, 
може, найбільш жива і виразна того релігійного розділу, що ділив мешкан-
ців Теодоріхової Равенни, не вважаючи на те, що скоро обидві хрестильні 
стали католицькими, тільки мозаїки аріанської хрестильні зникли при тій 
переміні (з виїмком стелі), може, по тій самій причині, як зникли Теодо-
ріхові мозаїки і замінені новими в Apollinare Nuovo. Теперішня церква св. 
Духа — се колишня Теодоріхова іменна церква св. Теодора; але вона так 
вичищена, що в ній нічого не згадує про її фундатора. Зникли без сліду інші 
будинки Теодоріха — церква “Андрея Готського” і ріжні світські будинки, 
як його лазні, т. зв. “Геркулесова базиліка” — рід торгової палати, його 
славна двірська палата. В Apollinare Nuovo, як уже знаємо, з серії Теодорі-
хових мозаїк, присвячених його ділам, католицькі реставратори помилували 
види Равенни і Classa з палатою Теодоріха на чолі, але й тут затерто все, 
що нагадувало його: на стовпах Palatium-a ще видко руки фігур, затертих 
і заступлених завісами, що тепер завішують аркади палати, і т.д.

1 Теодоріх правив в рр. 489–526 (або, як рахувати від повної перемоги над Одоакром 
і здобуття Равенни, 493–526). Велізарій здобув Равенну 537 р.
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Палата Теодоріха стояла в сусідстві, але з неї не лишилося сливе нічого. 
Традиція довго називала його палатою старинний будинок в сусідстві, котрого 
одна стіна заховалася до наших часів — орієнтальна цегляна будова, з марму-
ряними стовпами і гзимзами, романського типу; але ближчі розсліди останніх 
часів ствердили зовсім певно, що се будинок значно пізніший — з початків 
VIII в., як тепер думають. Сліди палати тепер добачають в останках мозаїчної 
підлоги, викритої на іншім місці в сій частині міста; а вигляд її портика, може, 
справді до певної міри передає заціліла мозаїка Apollinare Nuovo.

Тільки могилу собі Теодоріх побудував певнішу і тривалішу, — може, 
тому, що ставив її в період зневіри і розчарування в здійсненні тих широких 
планів, котрими жив. Печать якоїсь гордої, в собі замкненої сили, що зріка-
ється всього, що поза нею, лежить на сій пам’ятці. Правда, час міг змінити 
її значно; може, справді прикрашали її якісь різьби, статуї, як думають 
декотрі дослідники, по аналогії з іншими будовами Теодоріха, що стоять 
вповні на ґрунті сучасної романсько-візантійської творчості, і в гробівці 
його добачають типовий римський мавзолей — пізній відгомін класичних 
традицій. Але коли й так, то час, позбавивши сю будову від усяких дрібні-
ших, менше тривких окрас, видвинув ту грубу своєрідну красу, чи ту силу, 
котрою вражає і настроює тепер ся пам’ятка.

Далі!..
Прощай, Венеціє! Скрутивши з лагун на полудне, поїзд наш пролітає 

низькою низиною в поріччях По і Адіджи, утвореного намулом тутешніх 
рік. На пам’яті історії вони урвали ціле побережжя від моря, все посуваючи 
наперед територію сих наносів, так що приморське місто Адрія, яке надало 
своє ім’я морю, давно опинилося на сухому, і до моря від нього тепер цілих 
25 кілометрів; а за римських часів було ще воно приморським.

Минаємо сим разом Феррару з її традиціями блискучого двору д’Есте 
й нещасливого поета-дворака Аріосто*. Минаємо Падую і Болонью з їх ста-
рими університетами, де набирався премудрості не один з наших земляків, 
ще не відірваних від національності сею культурою, і вже відірваних. Насу-
вається в гадках славне ім’я Франціска Скорини, “ученого мужа з славного 
города Полоцька”, доктора Падуанського університету, перекладчика Святого 
Письма “своєму прироженому рускому языку к науце всего доброго”.

Се один з небагатьох звісних нам вихованців гуманізму, речників нових 
ідей про культурну працю для своєї суспільності, “для посполитого доброго” 
(pro bono publico), що з гарячим пієтизмом для культури, нової європейської 
цивілізації лучить непохитну вірність старим свійським культурним і наці-
ональним традиціям і стає проповідником нового культурного, свідомого 
патріотизму. “Не только самисобе народихомся на свет, но болеє по службе 
божиєй і посполитого доброго”, — пише він в одній з своїх profession 
de foi — передмов до випусків своєї Біблії, і мотивує свою працю мотивами 

гуманітарно-патріотичними: “Ми, браття, не можемъ ли во великих (чимсь 
великим) послужити посполитому люду руского языка — сиє малыє книжки 
праци нашоє приносимо имъ”.

Нема причин думати, що не було таких вихованців нової культури 
і більше, і у нас на Україні.

За Болоньєю врізуємося в гірський хребет Апеннінів. Гори сухоребрі, 
голі, піднімаються наоколо нас, відкриваючи на згір’ях рівні сточища, 
як витесані з каміння величезні таблиці. Вони не дуже високі, в сій часті 
найбільші верхи не доходять ніде 2000 метрів (висота нашої Чорної гори), але 
творять сильну комунікаційну перешкоду. Поїзд щохвиля скаче в середину 
гір і з темних тунелів, місцями досить довгих, лише на мент виривається 
на світло й повітря, щоб знову пірнути в пітьму. Краєвид міняється, як у 
калейдоскопі, то зникаючи з очей, то виринаючи знову, — як дитина, що, 
кукаючи, то ховається за материну шию, то знову виставляє з-за неї своє 
розвеселене лице. Між Болоньєю й Пістойєю, що лежить уже по другім 
боці хребта, ми нарахували щось 50 тунелів без одного чи двох. Зате 
поїзд майже простою лінією проходить через гори, з долини По в долину 
Арно, не уступаючи, не обминаючи, а врізуючися в самі глибини їх. Все 
нижче і нижче піниться ріка під нами. Далі, за перевалом починаємо знову 
зближатися до її рівня. І, нарешті, з побідним гуком, як роз’ярений дракон 
з темної нори, вилітає наш поїзд з темних тунелів в зелені долини Тоскани.

Чудова панорама розкривається навколо нас. Глибоко, в долині р. Омб-
рони розкинулася “мала Флоренція”, Пістойя, невеличке, але шановне місто, 
сильно укріплене своїми старими мурами (по-теперішньому зовсім на ніщо 
непридатними, бо сусідні горби вповні панують над ними). Се римська 
Pistovia, місце, де наложив головою прославлений Ціцероном Катіліна*, 
огнище пізніших тосканських партійних війн, оспіваних їх учасником Данте*. 
Ся маленька енергічна міська республіка, підбита Флоренцією тільки в пол. 
ХIV в., має своє ім’я також в історії техніки, як огнище металічного ору-
жейницького промислу (пістолі і досі носять своє ім’я від неї) — правда, 
що сама зброя ся стала вже “антиком”, уживаним тільки дуелістами.

Від Пістойї залізниці розходяться на Пізу і Флоренцію — два центри 
середньовічної Тоскани. Дорога на Флоренцію іде на полудневий схід Тоскан-
ським підгір’ям на Прато, невеличке місто без визначної історичної минувшини: 
самостійної політичної ролі воно не грало і належало здавна до Флоренції; 
при своїй провінціональності досить багате творами флорентійської штуки 
ХІV–ХV в. Залізниця перетинає долини дрібних річок — допливів Арно, 
місцевості веселі й гарні, повні ріжнорідностей, особливо тепер — оживленої 
красою ранньої весни. Рання весна взагалі — найкращий час в Італії. Пізніше 
вона терпить від браку вогкості. Забагато каменю і замало води. Краєвид при-
ймає сірий, запорошений, тощий вигляд. Країна робить вражіння виснаженої, 
нещасливої, тощої. Здається, що вона, як і її народ, висилився на ті голосні 
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Палата Теодоріха стояла в сусідстві, але з неї не лишилося сливе нічого. 
Традиція довго називала його палатою старинний будинок в сусідстві, котрого 
одна стіна заховалася до наших часів — орієнтальна цегляна будова, з марму-
ряними стовпами і гзимзами, романського типу; але ближчі розсліди останніх 
часів ствердили зовсім певно, що се будинок значно пізніший — з початків 
VIII в., як тепер думають. Сліди палати тепер добачають в останках мозаїчної 
підлоги, викритої на іншім місці в сій частині міста; а вигляд її портика, може, 
справді до певної міри передає заціліла мозаїка Apollinare Nuovo.

Тільки могилу собі Теодоріх побудував певнішу і тривалішу, — може, 
тому, що ставив її в період зневіри і розчарування в здійсненні тих широких 
планів, котрими жив. Печать якоїсь гордої, в собі замкненої сили, що зріка-
ється всього, що поза нею, лежить на сій пам’ятці. Правда, час міг змінити 
її значно; може, справді прикрашали її якісь різьби, статуї, як думають 
декотрі дослідники, по аналогії з іншими будовами Теодоріха, що стоять 
вповні на ґрунті сучасної романсько-візантійської творчості, і в гробівці 
його добачають типовий римський мавзолей — пізній відгомін класичних 
традицій. Але коли й так, то час, позбавивши сю будову від усяких дрібні-
ших, менше тривких окрас, видвинув ту грубу своєрідну красу, чи ту силу, 
котрою вражає і настроює тепер ся пам’ятка.

Далі!..
Прощай, Венеціє! Скрутивши з лагун на полудне, поїзд наш пролітає 

низькою низиною в поріччях По і Адіджи, утвореного намулом тутешніх 
рік. На пам’яті історії вони урвали ціле побережжя від моря, все посуваючи 
наперед територію сих наносів, так що приморське місто Адрія, яке надало 
своє ім’я морю, давно опинилося на сухому, і до моря від нього тепер цілих 
25 кілометрів; а за римських часів було ще воно приморським.

Минаємо сим разом Феррару з її традиціями блискучого двору д’Есте 
й нещасливого поета-дворака Аріосто*. Минаємо Падую і Болонью з їх ста-
рими університетами, де набирався премудрості не один з наших земляків, 
ще не відірваних від національності сею культурою, і вже відірваних. Насу-
вається в гадках славне ім’я Франціска Скорини, “ученого мужа з славного 
города Полоцька”, доктора Падуанського університету, перекладчика Святого 
Письма “своєму прироженому рускому языку к науце всего доброго”.

Се один з небагатьох звісних нам вихованців гуманізму, речників нових 
ідей про культурну працю для своєї суспільності, “для посполитого доброго” 
(pro bono publico), що з гарячим пієтизмом для культури, нової європейської 
цивілізації лучить непохитну вірність старим свійським культурним і наці-
ональним традиціям і стає проповідником нового культурного, свідомого 
патріотизму. “Не только самисобе народихомся на свет, но болеє по службе 
божиєй і посполитого доброго”, — пише він в одній з своїх profession 
de foi — передмов до випусків своєї Біблії, і мотивує свою працю мотивами 

гуманітарно-патріотичними: “Ми, браття, не можемъ ли во великих (чимсь 
великим) послужити посполитому люду руского языка — сиє малыє книжки 
праци нашоє приносимо имъ”.

Нема причин думати, що не було таких вихованців нової культури 
і більше, і у нас на Україні.

За Болоньєю врізуємося в гірський хребет Апеннінів. Гори сухоребрі, 
голі, піднімаються наоколо нас, відкриваючи на згір’ях рівні сточища, 
як витесані з каміння величезні таблиці. Вони не дуже високі, в сій часті 
найбільші верхи не доходять ніде 2000 метрів (висота нашої Чорної гори), але 
творять сильну комунікаційну перешкоду. Поїзд щохвиля скаче в середину 
гір і з темних тунелів, місцями досить довгих, лише на мент виривається 
на світло й повітря, щоб знову пірнути в пітьму. Краєвид міняється, як у 
калейдоскопі, то зникаючи з очей, то виринаючи знову, — як дитина, що, 
кукаючи, то ховається за материну шию, то знову виставляє з-за неї своє 
розвеселене лице. Між Болоньєю й Пістойєю, що лежить уже по другім 
боці хребта, ми нарахували щось 50 тунелів без одного чи двох. Зате 
поїзд майже простою лінією проходить через гори, з долини По в долину 
Арно, не уступаючи, не обминаючи, а врізуючися в самі глибини їх. Все 
нижче і нижче піниться ріка під нами. Далі, за перевалом починаємо знову 
зближатися до її рівня. І, нарешті, з побідним гуком, як роз’ярений дракон 
з темної нори, вилітає наш поїзд з темних тунелів в зелені долини Тоскани.

Чудова панорама розкривається навколо нас. Глибоко, в долині р. Омб-
рони розкинулася “мала Флоренція”, Пістойя, невеличке, але шановне місто, 
сильно укріплене своїми старими мурами (по-теперішньому зовсім на ніщо 
непридатними, бо сусідні горби вповні панують над ними). Се римська 
Pistovia, місце, де наложив головою прославлений Ціцероном Катіліна*, 
огнище пізніших тосканських партійних війн, оспіваних їх учасником Данте*. 
Ся маленька енергічна міська республіка, підбита Флоренцією тільки в пол. 
ХIV в., має своє ім’я також в історії техніки, як огнище металічного ору-
жейницького промислу (пістолі і досі носять своє ім’я від неї) — правда, 
що сама зброя ся стала вже “антиком”, уживаним тільки дуелістами.

Від Пістойї залізниці розходяться на Пізу і Флоренцію — два центри 
середньовічної Тоскани. Дорога на Флоренцію іде на полудневий схід Тоскан-
ським підгір’ям на Прато, невеличке місто без визначної історичної минувшини: 
самостійної політичної ролі воно не грало і належало здавна до Флоренції; 
при своїй провінціональності досить багате творами флорентійської штуки 
ХІV–ХV в. Залізниця перетинає долини дрібних річок — допливів Арно, 
місцевості веселі й гарні, повні ріжнорідностей, особливо тепер — оживленої 
красою ранньої весни. Рання весна взагалі — найкращий час в Італії. Пізніше 
вона терпить від браку вогкості. Забагато каменю і замало води. Краєвид при-
ймає сірий, запорошений, тощий вигляд. Країна робить вражіння виснаженої, 
нещасливої, тощої. Здається, що вона, як і її народ, висилився на ті голосні 
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події історичні, величні подвиги культурні, ті грандіозні будови й пам’ятки, і, 
як збанкротований надмірною гойністю, непосильними тратами аристократ, 
сидить голий і голодний на руїнах свого блиску і слави.

У сім безнадійнім вражінні багато правди. Як і деякі інші краї з давньою 
й інтенсивною культурою — як Палестина, Сирія, Месопотамія, Італія 
також, в деяких частях особливо, безперечно сильно виснажена. Висохла 
і збідніла її земля. Колись родючі простори стали бідними, неурожайними; 
місцями засмітилися давні відпливи вод, вони застоюються і псують повітря 
зародками малярії.

Але ранньою весною нема того вражіння виснаження. Ще непросохла 
земля вкривається буйною зеленістю. Групи піній і кипарисів не сіріють 
сиротливо, закурені порохом, на рудих згір’ях, а творять тільки темніші 
й інтенсивніші плями на розкішній зелені краєвиду. Оливи не мають ще свого 
безнадійно сірого колориту. Буйно зеленіють виноградні лози. Плакучі іви 
стелють жовті пасма свого віття. Великі кількаповерхові тосканські двори, 
щось середнє між замками і віллами, розкидані відокремлено серед нив 
і горóдів, скільки сягне око, незвичайно оживляють сей краєвид, нагадують 
про сильне, інтенсивне людське життя серед сеї багатої природи.

Ах, наскільки втішніше, імпозантніше виглядає се все від низьких 
почорнілих хаток з розкиданими солом’яними верхами, що [ними] вкривано 
весняний краєвид наших українських, особливо західних, галицьких околиць. 
Який колорит бідного, никлого життя надають вони їм, і як взагалі мало 
чує навколо себе людського життя подорожник там, в сфері культурницької 
місії наших домашніх “виховачів і учителів”, в порівнянні от хоч би з отсею 
панорамою Тоскани.

Флоренція
Флоренція — нарочито невеликий при ріці Арно, Тосканської провінції, 

город, має одну ріку і два береги, а шість мостів, одну катедральну церкву, 
звану Домо (Domо), і при ній одну дзвіницю, одну хрестильню (Baptisterium) 
і в ній три двери, одну галерею Уфіці і одну палятинську, одну палату синь-
йорії і одну палату подести, одного префекта, одного корпусного коменданта 
і одного архієпископа (ми у Львові маємо трьох — такого міста більше 
нема на світі!), досить мало мешканців і масу переїжджих форестьєрів, що, 
як оглашенні, товчуться з двірця до готелів і з готелів знову на поспішний 
поїзд. Торгує флорентійською мозаїкою, золоченими дерев’яними рамами, 
капелюшками з флорентійської соломи, різьбою по дереву і ріжною “ста-
риною” (antichitá). Крім того, що обслугує форестьєрів і збирає з них “на 
чайок”, не вважаючи на свої малі розміри, служить іще й тепер одним 
з визначних культурних центрів сучасної Італії, має незлий університет, 
академію штуки й інші інституції. Взагалі живе не тільки споминами мину-
лого, але й тепер се живе і діяльне, продуктивне місто...

Приємно, діставшися з вечора з вагонної тісноти й метушні до готелю 
й переспавшися добре, щоб бути приступними для вражінь культури 
і краси, — прислухатися зрана до гуркоту і метушні, тяжкого дихання 
і голосного гамору нового міста, вгадувати, як усміхнеться воно з-за від-
чинених віконниць до далекого подорожника, що з гіперборейських країв* 
прийшов зложити йому вирази свого подиву і пошани, для його заслуг 
і краси, як з-за сірих рядів домів блисне весела, зеленава ріка, перепоясана 
лініями мостів, як з-за скруту улиці вигляне мальований контур кампанільї...

Коби тільки добра, форестьєрська погода, tempo bello, а не саttivo.
Tempo саttivo — час для невільників, рабів, а не для свобідних людей; 

латинське сарtivus, невільник, полоненик, стало з часом означенням дла всього 
поганого, недоброго (саttivo), і погана погода — се погода невільницька. 
Цікава психологія віків відбивається часом от у таких притертих, звичай-
них термінах. Так і наше “панський”, “міщанський” перейшло в загальні 
означення якості. І демократи в теорії, в переконаннях, на цілі віки будемо 
носити в своїй мові такі відгомони зовсім інших часів і понять.

Ні, Флоренція і сим разом обдаровує нас гарною, ясною погодою. 
Інакше як би виглядала її прославлена мила, ясна краса?

Поснідавши на швидку руку, біжимо тісними уличками, повз аркади 
св. Павла і мармуряну церкву Марії Новелі в напрямі соборної площі, “п’яцца 
Домо” (Piаzza Duomo). Флоренція вся така маленька, ціла в одній жмені, 
що за кілька хвиль уже висувається з-за рогу мережана стать кампанільї, 
чи, як тут її звуть, — вежі Джотто, високої й рівної, стрункої та пістрявої, 
як мережана братська свічка перед ставником. Слідом виступає величавий 
рудий лук бані і блискучі мармури нової фасади Домо, а далі такі ж мере-
жані, тільки прижовклі мури старої хрестильні. Виложені ріжнокольоровим 
мармуром гладкі, слабо модельовані стіни сеї найстарішої між пам’ятки 
Флоренцїї, — білі поля з зеленими та темно-червоними обрамуваннями, 
дали на довгі віки приклад і взірець її церковним будовам. Таким мережаним 
мармуровим одінням прибрано й кампанілью, й мури нової катедри — св. 
Марії del Fiore “квітної”, (від флорентійської гербової лілії), і ріжні інші 
флорентійські церкви (Марії Новелі, Сан Мінодіто, зовсім недавня, хоч 
нібито по старим рисункам, св. Хреста), так що сі мережані ріжнокольорові 
церкви стали характеристичною прикметою й приналежністю Флоренції. 
Глянеш і пригадаєш собі відразу всю суму вражінь, зв’язаних з сим містом. 
Дійсно, досить нехитрі, гладкі й присадкуваті фасади флорентійських церков 
сього тоскансько-романського стилю, характеристичного для Флоренції, 
вимагають якоїсь декорації для оживлення гладких, немодельованих стін 
будови. Але, як кажуть німці, жарт удається тільки раз, і ся мармуряна 
мозаїка, зовсім незла сама по собі, наскучає, коли її бачиш все ту ж саму, 
на цілім ряді флорентійських будов, тим більше, що новішим будовам в сім 
стилі не достає вже наївної простоти й безпосередності, стильності старих. 
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події історичні, величні подвиги культурні, ті грандіозні будови й пам’ятки, і, 
як збанкротований надмірною гойністю, непосильними тратами аристократ, 
сидить голий і голодний на руїнах свого блиску і слави.

У сім безнадійнім вражінні багато правди. Як і деякі інші краї з давньою 
й інтенсивною культурою — як Палестина, Сирія, Месопотамія, Італія 
також, в деяких частях особливо, безперечно сильно виснажена. Висохла 
і збідніла її земля. Колись родючі простори стали бідними, неурожайними; 
місцями засмітилися давні відпливи вод, вони застоюються і псують повітря 
зародками малярії.

Але ранньою весною нема того вражіння виснаження. Ще непросохла 
земля вкривається буйною зеленістю. Групи піній і кипарисів не сіріють 
сиротливо, закурені порохом, на рудих згір’ях, а творять тільки темніші 
й інтенсивніші плями на розкішній зелені краєвиду. Оливи не мають ще свого 
безнадійно сірого колориту. Буйно зеленіють виноградні лози. Плакучі іви 
стелють жовті пасма свого віття. Великі кількаповерхові тосканські двори, 
щось середнє між замками і віллами, розкидані відокремлено серед нив 
і горóдів, скільки сягне око, незвичайно оживляють сей краєвид, нагадують 
про сильне, інтенсивне людське життя серед сеї багатої природи.

Ах, наскільки втішніше, імпозантніше виглядає се все від низьких 
почорнілих хаток з розкиданими солом’яними верхами, що [ними] вкривано 
весняний краєвид наших українських, особливо західних, галицьких околиць. 
Який колорит бідного, никлого життя надають вони їм, і як взагалі мало 
чує навколо себе людського життя подорожник там, в сфері культурницької 
місії наших домашніх “виховачів і учителів”, в порівнянні от хоч би з отсею 
панорамою Тоскани.

Флоренція
Флоренція — нарочито невеликий при ріці Арно, Тосканської провінції, 

город, має одну ріку і два береги, а шість мостів, одну катедральну церкву, 
звану Домо (Domо), і при ній одну дзвіницю, одну хрестильню (Baptisterium) 
і в ній три двери, одну галерею Уфіці і одну палятинську, одну палату синь-
йорії і одну палату подести, одного префекта, одного корпусного коменданта 
і одного архієпископа (ми у Львові маємо трьох — такого міста більше 
нема на світі!), досить мало мешканців і масу переїжджих форестьєрів, що, 
як оглашенні, товчуться з двірця до готелів і з готелів знову на поспішний 
поїзд. Торгує флорентійською мозаїкою, золоченими дерев’яними рамами, 
капелюшками з флорентійської соломи, різьбою по дереву і ріжною “ста-
риною” (antichitá). Крім того, що обслугує форестьєрів і збирає з них “на 
чайок”, не вважаючи на свої малі розміри, служить іще й тепер одним 
з визначних культурних центрів сучасної Італії, має незлий університет, 
академію штуки й інші інституції. Взагалі живе не тільки споминами мину-
лого, але й тепер се живе і діяльне, продуктивне місто...

Приємно, діставшися з вечора з вагонної тісноти й метушні до готелю 
й переспавшися добре, щоб бути приступними для вражінь культури 
і краси, — прислухатися зрана до гуркоту і метушні, тяжкого дихання 
і голосного гамору нового міста, вгадувати, як усміхнеться воно з-за від-
чинених віконниць до далекого подорожника, що з гіперборейських країв* 
прийшов зложити йому вирази свого подиву і пошани, для його заслуг 
і краси, як з-за сірих рядів домів блисне весела, зеленава ріка, перепоясана 
лініями мостів, як з-за скруту улиці вигляне мальований контур кампанільї...

Коби тільки добра, форестьєрська погода, tempo bello, а не саttivo.
Tempo саttivo — час для невільників, рабів, а не для свобідних людей; 

латинське сарtivus, невільник, полоненик, стало з часом означенням дла всього 
поганого, недоброго (саttivo), і погана погода — се погода невільницька. 
Цікава психологія віків відбивається часом от у таких притертих, звичай-
них термінах. Так і наше “панський”, “міщанський” перейшло в загальні 
означення якості. І демократи в теорії, в переконаннях, на цілі віки будемо 
носити в своїй мові такі відгомони зовсім інших часів і понять.

Ні, Флоренція і сим разом обдаровує нас гарною, ясною погодою. 
Інакше як би виглядала її прославлена мила, ясна краса?

Поснідавши на швидку руку, біжимо тісними уличками, повз аркади 
св. Павла і мармуряну церкву Марії Новелі в напрямі соборної площі, “п’яцца 
Домо” (Piаzza Duomo). Флоренція вся така маленька, ціла в одній жмені, 
що за кілька хвиль уже висувається з-за рогу мережана стать кампанільї, 
чи, як тут її звуть, — вежі Джотто, високої й рівної, стрункої та пістрявої, 
як мережана братська свічка перед ставником. Слідом виступає величавий 
рудий лук бані і блискучі мармури нової фасади Домо, а далі такі ж мере-
жані, тільки прижовклі мури старої хрестильні. Виложені ріжнокольоровим 
мармуром гладкі, слабо модельовані стіни сеї найстарішої між пам’ятки 
Флоренцїї, — білі поля з зеленими та темно-червоними обрамуваннями, 
дали на довгі віки приклад і взірець її церковним будовам. Таким мережаним 
мармуровим одінням прибрано й кампанілью, й мури нової катедри — св. 
Марії del Fiore “квітної”, (від флорентійської гербової лілії), і ріжні інші 
флорентійські церкви (Марії Новелі, Сан Мінодіто, зовсім недавня, хоч 
нібито по старим рисункам, св. Хреста), так що сі мережані ріжнокольорові 
церкви стали характеристичною прикметою й приналежністю Флоренції. 
Глянеш і пригадаєш собі відразу всю суму вражінь, зв’язаних з сим містом. 
Дійсно, досить нехитрі, гладкі й присадкуваті фасади флорентійських церков 
сього тоскансько-романського стилю, характеристичного для Флоренції, 
вимагають якоїсь декорації для оживлення гладких, немодельованих стін 
будови. Але, як кажуть німці, жарт удається тільки раз, і ся мармуряна 
мозаїка, зовсім незла сама по собі, наскучає, коли її бачиш все ту ж саму, 
на цілім ряді флорентійських будов, тим більше, що новішим будовам в сім 
стилі не достає вже наївної простоти й безпосередності, стильності старих. 
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Відчинені двері хрестильні запрошують заглянути до середини, на її старі 
мозаїки, сорозмірно пізні, одначе (ХІІІ–ХІV в.), і дуже неоднакової вар-
тості, на стару традиційну осьмокутну мармуряну хрестильню, де віками 
хрестили мале покоління флорентійське, і самого Данте в тім числі, і тепер 
по старій традиції звичайно можна бачити тут хрещення малих дітей — 
тільки вже через поливання, розуміється. “Але головна краса її зверху”, 
як співає “Піснь пісень”*; се єдині в світі бронзові двері: старші Пізано 
(1330), новіші дві — Ґіберті, з першої пол. XV в.; особливо гарні “райські 
двері” проти катедри, з десятьма рельєфними образами на біблійні теми. 
Напроти дверей Пізано — старі аркади галереї розкішної готики XIV в., 
лоджія Бігалло, де виставлялися знайдені, підкинені діти. 

На жаль, тільки сі шановні й гарні пам’ятки розбиті ординарними будо-
вами новіших часів, що псують вражіння краси і одностайності. Найкраще 
ще приступити до катедри від полудня: тоді перед очима протягнуться старі 
мережані стіни Домо, з-за неї виглянуть такі ж мури Хрестильні з її білим 
мармуряним дахом, далі нижні часті кампанільї з своїми гарними різьбленими 
медальйонами Джотто і Пізано, з статуями Донателло, і за нею замикає 
перспективу гарна фасада Бігалло. Але все-таки воно не те: бракує сій галереї 
флорентійської штуки, флорентійських традицій віддалення перспективи, 
повітря, і в сім Флоренції, та й не тільки Флоренції, приходиться поза-
видувати венецькій п’яцці, де спокійні будови прокурацій так благородно 
обрамляють розкішні пам’ятки венецького середньовіччя. Правда, Флоренція 
і не може похвалитися чимсь так розкішним, як св. Марко або дожі, але 
стильності і краси розкидано по ній безліч, тільки ніде не зібрана вона так, 
як по Венеції не тільки на П’яцці або Великім каналі, але й по інших багатьох 
кутках незрівнянно затриманої старої краси. Коли повз стареньку церкву 
св. Михайла (Or sen Michele) — розкішну пам’ятку флорентійської готики, 
з прегарними вікнами, сторцями, цеховими емблемами, перейдемо перед 
величаву палату синьйорії — і тут в чашу нашої утіхи примішаються тільки 
краплі невдоволення. Сильне вражіння робить ся палата-фортеця, верх сих 
оборонних палат-кріпостей старої Флоренції, з своїми грізними високими 
мурами з сірого дикого каменю, вінчаними масивним, правдиво кріпосним 
парапетом, з якого сміло злітає, рівно з краями сього верхнього виступу, 
струнка, як мінарет, вартівня. Проти нього — гарна лоджія Оркан, або 
лоджія Ланці, зовсім припадково прозвана так від нічим не замітного 
німецького ландскнехта. Призначена для ріжних публічних виступів влас-
тей, [площа] поволі [була] заставлена ріжними пам’ятками флорентійського 
різьбярства, а згодом стала малою виставою місцевої скульптури, оправленої 
в гарні рами легких аркад, закроєна [на] готику, що злегка зближається вже 
до Ренесансу в ріжних деталях. З другого боку в глибині площі старе рене-
сансове палаццо Уборіні; спереду новий, але незле в старім флорентійськім 
стилі скомпонований будинок венецької асекурації. Інші будинки, хоча менш 

стильні, не розбивали б вражіння сеї повної значіння і споминів обстанови, 
коли б не несмачні мармуряні монументи, особливо кінна статуя архікнязя 
Козіма, в ближчім сусідстві пам’яткової таблиці на місці, де спалений був 
Савонарола. Два ряди “Уфіцій”, що тягнуться відси до Арно, стиснені 
занадто тісно до себе, щоб дати яку-небудь перспективу, і творять вузь-
кий і глибокий коридор замість гарної перспективи венецьких прокурацій. 
Але “старий міст” на Арно, в своїй скромній патріархальності, дає дуже 
мальовничий вид, обліплений, як ластовиними гніздами, старосвітськими 
будиночками, що критою галереєю лучить “стару палату” з новішою пала-
тою Пітті на другім боці. Через отвори моста довго любуємося ясно-зе-
леним Арно, що, стриманий загатою, здається ніби й справді поважною 
рікою; любуємося його побережжями на лівім боці й тісними купами домів, 
що звисають над ним з правого. І нарешті, щоб закінчити сей перегляд, 
сідаємо в вагон трамваю й піднімаємося ним на горби сусіднього Фієзоле, 
любуючися звідти розложистою долиною, гарною панорамою міста з висо-
кою банею Брунеллескі в центрі, що панує над сим морем рудого череп’я 
дахів, яке криє без ріжниці старі і нові будинки, церкви, палати, не даючи 
місця іншим покрівлям, крім біломармуряного даху хрестильні, й безконеч-
ною перспективою вілл, палат, домків серед цвітучих городів і темних куп 
кипарисів, розкиданих на горбах, що з усіх боків окружають долину міста, 
надаючи їй чарівну красоту.

“Хто опише красу сього виду на город штуки Тоскани й цілого світу — 
Флоренцію й сади її околиці? Хто змалює її окруження від Фієзоле з його 
привітними вежами до блакитного горба Люкезьких гір на золотім тлі заходу, 
де все і все носить на собі сліди більш як тисячолітньої праці одухотворе-
них людей. Як водна лілія виринає над дзеркалом озера, так красується 
Флоренція на сім чудовім тлі з своїми вічними творами, своїм невичерпаним 
багатством. Від сміливої, легкої, як повітря, вежі палати, що піднімається, 
мов струнка щогла, до чудової будови Брунеллескі — чудової бані катедри; 
від старого дому Спіньї до найвеличавішої палати, яку бачив світ, — дому 
Пітті; від монастирського городу францисканів до чудового парку Кашін — 
все повне незрівнянної краси й грації. Кожда улиця Флоренції — цілий 
світ штуки; мури Флоренції — се чаша, де міститься найкраща квітка 
людського духу”. Так славословив Флоренцію свого часу історик італій-
ських городів Лєо, і в сім панегірику, при деяких побільшеннях, все-таки 
міститься багато правди, а й побільшення знаходять своє оправдання в тих 
величних споминах подвигів і заслуг для вселюдської культури, що в’яжуться 
з сими суворими палатами, вузькими вуличками старого міста і затишними 
подвір’ями і коридорами церков, де під гладкими плитами підлоги спочило 
стільки енергії, розуму і таланту. Не рівняючися з погляду чистої краси 
або антикварної стильовості з Венецією, Флоренція далеко перевищує 
її з погляду своїх традицій, як центр, що дав людству так багато, як мало 
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Відчинені двері хрестильні запрошують заглянути до середини, на її старі 
мозаїки, сорозмірно пізні, одначе (ХІІІ–ХІV в.), і дуже неоднакової вар-
тості, на стару традиційну осьмокутну мармуряну хрестильню, де віками 
хрестили мале покоління флорентійське, і самого Данте в тім числі, і тепер 
по старій традиції звичайно можна бачити тут хрещення малих дітей — 
тільки вже через поливання, розуміється. “Але головна краса її зверху”, 
як співає “Піснь пісень”*; се єдині в світі бронзові двері: старші Пізано 
(1330), новіші дві — Ґіберті, з першої пол. XV в.; особливо гарні “райські 
двері” проти катедри, з десятьма рельєфними образами на біблійні теми. 
Напроти дверей Пізано — старі аркади галереї розкішної готики XIV в., 
лоджія Бігалло, де виставлялися знайдені, підкинені діти. 

На жаль, тільки сі шановні й гарні пам’ятки розбиті ординарними будо-
вами новіших часів, що псують вражіння краси і одностайності. Найкраще 
ще приступити до катедри від полудня: тоді перед очима протягнуться старі 
мережані стіни Домо, з-за неї виглянуть такі ж мури Хрестильні з її білим 
мармуряним дахом, далі нижні часті кампанільї з своїми гарними різьбленими 
медальйонами Джотто і Пізано, з статуями Донателло, і за нею замикає 
перспективу гарна фасада Бігалло. Але все-таки воно не те: бракує сій галереї 
флорентійської штуки, флорентійських традицій віддалення перспективи, 
повітря, і в сім Флоренції, та й не тільки Флоренції, приходиться поза-
видувати венецькій п’яцці, де спокійні будови прокурацій так благородно 
обрамляють розкішні пам’ятки венецького середньовіччя. Правда, Флоренція 
і не може похвалитися чимсь так розкішним, як св. Марко або дожі, але 
стильності і краси розкидано по ній безліч, тільки ніде не зібрана вона так, 
як по Венеції не тільки на П’яцці або Великім каналі, але й по інших багатьох 
кутках незрівнянно затриманої старої краси. Коли повз стареньку церкву 
св. Михайла (Or sen Michele) — розкішну пам’ятку флорентійської готики, 
з прегарними вікнами, сторцями, цеховими емблемами, перейдемо перед 
величаву палату синьйорії — і тут в чашу нашої утіхи примішаються тільки 
краплі невдоволення. Сильне вражіння робить ся палата-фортеця, верх сих 
оборонних палат-кріпостей старої Флоренції, з своїми грізними високими 
мурами з сірого дикого каменю, вінчаними масивним, правдиво кріпосним 
парапетом, з якого сміло злітає, рівно з краями сього верхнього виступу, 
струнка, як мінарет, вартівня. Проти нього — гарна лоджія Оркан, або 
лоджія Ланці, зовсім припадково прозвана так від нічим не замітного 
німецького ландскнехта. Призначена для ріжних публічних виступів влас-
тей, [площа] поволі [була] заставлена ріжними пам’ятками флорентійського 
різьбярства, а згодом стала малою виставою місцевої скульптури, оправленої 
в гарні рами легких аркад, закроєна [на] готику, що злегка зближається вже 
до Ренесансу в ріжних деталях. З другого боку в глибині площі старе рене-
сансове палаццо Уборіні; спереду новий, але незле в старім флорентійськім 
стилі скомпонований будинок венецької асекурації. Інші будинки, хоча менш 

стильні, не розбивали б вражіння сеї повної значіння і споминів обстанови, 
коли б не несмачні мармуряні монументи, особливо кінна статуя архікнязя 
Козіма, в ближчім сусідстві пам’яткової таблиці на місці, де спалений був 
Савонарола. Два ряди “Уфіцій”, що тягнуться відси до Арно, стиснені 
занадто тісно до себе, щоб дати яку-небудь перспективу, і творять вузь-
кий і глибокий коридор замість гарної перспективи венецьких прокурацій. 
Але “старий міст” на Арно, в своїй скромній патріархальності, дає дуже 
мальовничий вид, обліплений, як ластовиними гніздами, старосвітськими 
будиночками, що критою галереєю лучить “стару палату” з новішою пала-
тою Пітті на другім боці. Через отвори моста довго любуємося ясно-зе-
леним Арно, що, стриманий загатою, здається ніби й справді поважною 
рікою; любуємося його побережжями на лівім боці й тісними купами домів, 
що звисають над ним з правого. І нарешті, щоб закінчити сей перегляд, 
сідаємо в вагон трамваю й піднімаємося ним на горби сусіднього Фієзоле, 
любуючися звідти розложистою долиною, гарною панорамою міста з висо-
кою банею Брунеллескі в центрі, що панує над сим морем рудого череп’я 
дахів, яке криє без ріжниці старі і нові будинки, церкви, палати, не даючи 
місця іншим покрівлям, крім біломармуряного даху хрестильні, й безконеч-
ною перспективою вілл, палат, домків серед цвітучих городів і темних куп 
кипарисів, розкиданих на горбах, що з усіх боків окружають долину міста, 
надаючи їй чарівну красоту.

“Хто опише красу сього виду на город штуки Тоскани й цілого світу — 
Флоренцію й сади її околиці? Хто змалює її окруження від Фієзоле з його 
привітними вежами до блакитного горба Люкезьких гір на золотім тлі заходу, 
де все і все носить на собі сліди більш як тисячолітньої праці одухотворе-
них людей. Як водна лілія виринає над дзеркалом озера, так красується 
Флоренція на сім чудовім тлі з своїми вічними творами, своїм невичерпаним 
багатством. Від сміливої, легкої, як повітря, вежі палати, що піднімається, 
мов струнка щогла, до чудової будови Брунеллескі — чудової бані катедри; 
від старого дому Спіньї до найвеличавішої палати, яку бачив світ, — дому 
Пітті; від монастирського городу францисканів до чудового парку Кашін — 
все повне незрівнянної краси й грації. Кожда улиця Флоренції — цілий 
світ штуки; мури Флоренції — се чаша, де міститься найкраща квітка 
людського духу”. Так славословив Флоренцію свого часу історик італій-
ських городів Лєо, і в сім панегірику, при деяких побільшеннях, все-таки 
міститься багато правди, а й побільшення знаходять своє оправдання в тих 
величних споминах подвигів і заслуг для вселюдської культури, що в’яжуться 
з сими суворими палатами, вузькими вуличками старого міста і затишними 
подвір’ями і коридорами церков, де під гладкими плитами підлоги спочило 
стільки енергії, розуму і таланту. Не рівняючися з погляду чистої краси 
або антикварної стильовості з Венецією, Флоренція далеко перевищує 
її з погляду своїх традицій, як центр, що дав людству так багато, як мало 
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котрий інший. І се поважання і вдячність підіймають для приклонників 
людської культури настрій від флорентійських пам’яток до висоти вражінь 
від найкращих міст світу і роблять її одним з [центрів] найбільш гарячого 
паломництва для нинішнього культурного чоловіка.

Город квіток
Той, хто називав її Флоренцією, городом квіток, чи городом-квіткою 

тому дві з верхом тисячі літ, чи мав уже перед очима чепурну, веселу, милу, 
як квітки, осаду? Чи було се тільки бажання тоді, аби вона розцвіла в будуч-
ності, і скромне провінціальне місто дійсно взяло собі до серця се бажання 
й постаралося його сповнити? Воно прийняло собі за герб гарну стилізовану 
лілію і розцвіло пишним цвітом, не квіткою, а кущем, повним розкішних 
цвітків, які скрасили собою життя людства всіх часів.

Справді, се дивно подумати, як таке зовсім невелике місто, яке в додатку 
не було ніколи центром якоїсь більшої держави, з якої могло б силою полі-
тичної машини штучно витягати засоби і здібності, своїми силами, з себе 
самого видвигнуло таку масу здібностей, творчої енергії, хисту колективного, 
менше індивідуалізованого, і ряд велетенських одиниць світових геніїв, і то в 
такій ріжносторонності, в таких ріжних напрямах.

Отчина банкового діла й світових банкістів, що держали в своїх руках 
фінанси цілих держав і правили біржами Європи, батьківщина золотих “фло-
ринів”, що стали загальною назвою монетної одиниці для далеких країв 
до наших часів*, огнище високої техніки, ремесла, промислу (флорентійське 
сукно, флорентійські роботи золотих виробів, майоліки, шкла і т. ін.), — Фло-
ренція стає заразом першим світовим центром, найбільше могутнім і продук-
тивним, в сфері ідеальній, в творчості артистичній, в ідейнім руху. Тут виріс 
і сформувався геній Данте, що був і лишився не тільки світовим втіленням 
середньовіков’я, його культури й ідейного світогляду, одним з найбільших 
геніїв, яких видало людство всiх часів, — але й пророком італійського народу 
спеціально, гарячим патріотом Італії, творцем її літературної мови й літератури, 
що “испорченный латинский язык” середньовіччя, мову “пастухів і свинопасів”, 
кажучи словами наших галицьких ренегатів*, зробив культурним знаряддям, 
органом національного життя, і ся “попсована мова” здобула собі репутацію 
одного з найбільш гарних, милих, класичних, виразистих язиків світу. І в 
розвої її й літератури на сій народній мові Флоренція зайняла чільне місце 
на довгі віки, аж до новіших часів. Тут же було огнище пізнішого гуманізму, 
студій класичної культури, “платонської академії” Медічі, літературної й нау-
кової творчості, зв’язаної з такими йменнями, як Поджо, Піко Мірандола, 
Поліціано, Ґвіччардіні. Тут виростала й розвивалася тосканська архітектура, 
з її простотою й силою. Джотто в XIV в. зробив Флоренцію джерелом 
і огнищем нового італійського малярства. Брунеллескі, Ґіберті, Лука делла 
Роббіа, Донателло, Вероккіо, Массачіо, Анджеліко з Ф’єзоле, Ґірляндано, 

Філіппо Ліппі знаменують поступи будівництва, скульптури й малярства 
в XV в., обдаровуючи свій город рядом першорядних артистичних творів. 
При кінці XV в. Флоренція стає ареною демократично-аскетичного руху 
Савонароли, опозиції против світової розкоші й культури панів. А по сій 
короткій реакції новий розцвіт блискучої штуки Ренесансу, і на початку XVI в. 
тут заразом працюють такі світові генії, як флорентинці Леонардо да Вінчі 
й Мікельанджело, як урбінець Рафаель, поруч першорядних старших май-
стрів як Філіппіно Ліппі, Перуджіно і найбільший улюбленець наших часів, 
незрівнянний, єдиний Сандро Ботічеллі.

Яка страшенна ріжносторонність, яке безконечне степенування відтінків 
красоти від сатанинської сили й різкості [Мікель]анджело до безконечно 
ніжного ідеалізму Ботічеллі — від апогею титанічної сили до верху пере-
товченого ідеалізму. І тут же, на суворій і немилосердній практиці республі-
канського життя, точить свої гадки, тонкі і блискучі, зрадливі й підступні, 
як тонкий стилет флорентійського майстра — Нікколо Макіавеллі, а вели-
кий Галілей, прорізуючи орлім зором простори зоряного неба, робить свої 
вікопомні відкриття в будові вселенної...

Се якийсь бездонний, невичерпаний вулкан людської мислі й творчої 
сили, енергії й продуктивності — отсе невеличке місто, яке й тепер має щось 
небагато понад 200 тис. мешканців, а в часи того блискучого розцвіту свого, 
в XV–XVI в., не мало й сотні. Так як для вічності століття і година — 
однаково один момент, так, очевидно, для людського генія, для його творчої 
сили й енергії малозначними являються скількість нулів при числі мешкан-
ців і мільйони державних бюджетів. В тісних мурах невеликого міста вона 
доказувала того, на що не могли здобутися безконечні простори світових 
держав, і в невеликих гуртках одушевлених смілою мислею й свобідною 
гадкою людей боротьба ідей і напрямів кресала великі, блискучі іскри 
й світила велетенські огні, яких деінде не здужала запалити ніяка опіка 
і меценатство володарів світу.

Але ся боротьба ідей і напрямів ішла не на рожах і тут, у Флоренції, 
її найбільший поет, її вічна окраса і слава таки вмер на вигнанні*, не побачивши 
“свого красного святого Івана” — старої флорентійської катедри, теперішньої 
хрестильні. І флорентійський Медічі подавав зрадливі, підступні свої поради 
Макіавеллі. Дороги людської мислі й творчості тернисті були скрізь, і не сте-
лилися вони рожами і тут, в городі квітів, “прекрасній Флоренції”.

Краса творів зіставалася їй. Муки творчості забирали з собою їх творці.

Серед пам’яток Флоренції
Венеція, пишна, аристократична дама, вдóва королева Адріатики, що від-

криває перед гостем двері свого розкішного, по-королівськи вбраного салону, 
повного блискучих реліквій, блискучо прибраного і вивоскованого, і стрічає в нім 
його повна величавої прихильності, томна і нічим не зайнята; таке вражіння 
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котрий інший. І се поважання і вдячність підіймають для приклонників 
людської культури настрій від флорентійських пам’яток до висоти вражінь 
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має чужинець, вступаючи до неї “з парадного ходу” — від площі Марка, 
або ще ліпше — від п’яцетти. Флоренція приймає чужинця по домашньому, 
в своїм робочім кабінеті, обставленим пам’ятками слави минувшини, великими 
творами її давніших часів, але при тім сей кабінет не перестав і по сей час 
бути робітнею, не перетворився в музей або пам’яткову галерею віджитого 
й завмерлого життя. Незвичайно давнє й інтенсивне культурне життя її не 
перервалось, можна сказати, ані на час і живе та розвивається далі.

Се серце старої Етрурії, нова столиця старої країни тірренів-тусків* 
(відти нинішня назва Тоскани), народу досить загадкового походження 
і загадкової, старої цивілізації (малоазійської, як думають), старшої й більше 
розвиненої від римської. В старі часи Риму для римлян се був край хитростей 
і премудростей — хитрих майстерств і премудрих видумок. Потім, коли 
Рим наложив свою руку на життя сеї провінції й тісніше зв’язав її з собою, 
для неї, як і для інших провінцій Італії, наступив період римо-італійської 
культури, що обіймає головно перші віки нашої ери, часи цісарства. З упад-
ком Риму вона живе знову своїм життям і самостійно розвиває спадщину 
античної цивілізації. Згодом, в XIII–XIV в. стає одним з першорядних 
культурних огнищ, а в XV– XVI в. можна сказати навіть рішучо — стає 
найважнішим з культурних огнищ італійського життя.

З першою, етруською, почасти й римською стадією життя Тоскани 
знайомить новозаложений археологічний, або, як він зветься, “етрусь-
ко-топографічний музей”. Для тосканського середньовіков’я дещо, але 
дуже мало, зібрано в національнім музеї в Барджелло. Замітна річ вза-
галі, що італійські городи загалом мало цінять культурно-артистичну свою 
спадщину з середньовіков’я і з часів відродження поза чисто артистичними 
утворами. Паризький музей Клюні, дрезденський Цвінґер, берлінський 
музей артистичного промислу не в однім може дати далеко багатішу, ліпше 
зібрану колекцію італійського артистичного промислу і ремесла, ніж можна 
підібрати в італійських музеях. Тільки недавно почали звертати й тут більшу 
увагу на се, але те, що знаходимо, напр., в венеціанськім Museo Civico, 
в флорентійськім національнім і т. ін., — се все-таки тільки досить припад-
кові, не систематичні й бідні колекції. Тим часом сей італійський промисел, 
техніка, артистичні вироби мали величезний вплив на європейське життя, 
в кругах широких, ширших, ніж чисто артистична творчість, і тому варті 
всякої уваги, студіювання й систем[ат]изування.

Найліпше, розуміється, зібраний і представлений матеріал з сфери чисто 
артистичної творчості Флоренції в добу найвищого розвою її артистичної 
продукції. Твори пластичної штуки зібрали три музеї, невеликі, але, може, 
найкращі, які має світ: галерея Уфіцці, галерея Пітті і Національний музей, 
уміщений в палаті подест (Барджелло)*. В перших двох зібраний цвіт маляр-
ства Флоренції, в останній — пам’ятки скульптури. Хто хоче бачити раніші 
стадії її малярства, йде дивитися на фрески Джотто в каплицях Санта Кроче 

(св. Хреста) — францісканського монастиря, гробівця-пантеону Флоренції, 
та на фрески Массачіо в монастирі Марії де ля Карміна. Чудову колекцію 
прерафаелітських образів* Сандро Ботічеллі й його попередника в сім 
напрямі Філіппо Ліппі (з середини XV в.) дає галерея Уфіцці. 

Тільки новішими часами відчуто відповідно високу ідеалістичну красу 
Ботічеллі, в очах пізніших поколінь заслонену більш урівноваженою, більш 
блискучою, але й більш тривіальною, треба признатись, красою творів Рафа-
еля. Прерафаеліти, спеціально Ботічеллі, стали предметом особливої уваги 
для модерністів і декадентів минувших десятиліть. При всіх своїх збоченнях 
і крайностях т. зв. модернізму, чи декаденства, воно сильно розширило нашу 
сферу розуміння краси; сього не може бачити тільки чоловік упереджений. 
Наприклад, висунувши в контраст скінчено гарних, але більше матеріаліс-
тичних, більше плотських, так би сказати, творів Рафаеля експресивніші 
в ідеалістичнім напрямі твори Ботічеллі, модерністи, безперечно, справедливо 
відчули красу сих останніх. Образ Мадонни з ангелами Ботічеллі, безпе-
речно, повинен зайняти місце нарівні з архітворами Рафаеля — стільки в сих 
фігурах безконечної ніжності, м’якості, грації. З Рафаелевих творів, яких 
тут, в обох галереях — Уфіцці і Пітті прегарна і велика колекція, до сього 
“прерафаелітського” напряму ближчі образи з флорентійського періоду 
його творчості, — напр., прегарна Мадонна т. зв. Granduca, тимчасом 
як інший шедевр його, в тій же салі — Мадонна della sedia дає чудовий 
взірець пізнішої, римської стадії творчості Рафаеля — блискучої красоти 
і техніки, але з далеко меншою дозою ідеалізму.

Інші два велетні Відродження — Вінчі і Мікельанджело заступлені 
в флорентинських колекціях слабше. Але в галереї Барджелло є кілька 
інтересних скульптурних річей Мік[ель]анджело, а недокінчений гробовець 
Медічі містить в собі звісні шедеври його творчості — ідеалізовані статуї 
двох Медічі й символічні статуї на їх гробівцях*.

Гробовець сей, розпочатий 1520 p., став заразом гробівцем старої, рес-
публіканської Флоренції: французькі війська, здобувши оружно Флоренцію 
після довгої облоги*, при якій Мікельанджело працював як інженер над 
обороною, посадили Олександра Медічі уже в ролі володаря, зробивши 
початок сформуванню великого князівства Тосканського, з Флоренцією 
в ролі столиці. Сей переворот вразив М[ікель]анджело дуже і мусив глибоко 
знеохотити до докінчення гробівця — сеї артистичної апотеози Медічі. 
Вона лишилася недокінченою.

Поруч неї, також недокінчений, мавзолей пізніших Медічі — великих 
князів тосканських, задуманий зовсім в іншім стилі, немов підчеркуючи 
рішучий перелом в відносинах і житті Флоренції. Як старий гробовець Медічі 
до перевороту — Медічі [як] перших людей республіканської Флоренції — 
мав бути твором штуки, артизму, рекомендував Медічі як культурних діячів, 
меценатів штуки, так сей новий гробовець Медічі-потентатів мав імпонувати 
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має чужинець, вступаючи до неї “з парадного ходу” — від площі Марка, 
або ще ліпше — від п’яцетти. Флоренція приймає чужинця по домашньому, 
в своїм робочім кабінеті, обставленим пам’ятками слави минувшини, великими 
творами її давніших часів, але при тім сей кабінет не перестав і по сей час 
бути робітнею, не перетворився в музей або пам’яткову галерею віджитого 
й завмерлого життя. Незвичайно давнє й інтенсивне культурне життя її не 
перервалось, можна сказати, ані на час і живе та розвивається далі.

Се серце старої Етрурії, нова столиця старої країни тірренів-тусків* 
(відти нинішня назва Тоскани), народу досить загадкового походження 
і загадкової, старої цивілізації (малоазійської, як думають), старшої й більше 
розвиненої від римської. В старі часи Риму для римлян се був край хитростей 
і премудростей — хитрих майстерств і премудрих видумок. Потім, коли 
Рим наложив свою руку на життя сеї провінції й тісніше зв’язав її з собою, 
для неї, як і для інших провінцій Італії, наступив період римо-італійської 
культури, що обіймає головно перші віки нашої ери, часи цісарства. З упад-
ком Риму вона живе знову своїм життям і самостійно розвиває спадщину 
античної цивілізації. Згодом, в XIII–XIV в. стає одним з першорядних 
культурних огнищ, а в XV– XVI в. можна сказати навіть рішучо — стає 
найважнішим з культурних огнищ італійського життя.

З першою, етруською, почасти й римською стадією життя Тоскани 
знайомить новозаложений археологічний, або, як він зветься, “етрусь-
ко-топографічний музей”. Для тосканського середньовіков’я дещо, але 
дуже мало, зібрано в національнім музеї в Барджелло. Замітна річ вза-
галі, що італійські городи загалом мало цінять культурно-артистичну свою 
спадщину з середньовіков’я і з часів відродження поза чисто артистичними 
утворами. Паризький музей Клюні, дрезденський Цвінґер, берлінський 
музей артистичного промислу не в однім може дати далеко багатішу, ліпше 
зібрану колекцію італійського артистичного промислу і ремесла, ніж можна 
підібрати в італійських музеях. Тільки недавно почали звертати й тут більшу 
увагу на се, але те, що знаходимо, напр., в венеціанськім Museo Civico, 
в флорентійськім національнім і т. ін., — се все-таки тільки досить припад-
кові, не систематичні й бідні колекції. Тим часом сей італійський промисел, 
техніка, артистичні вироби мали величезний вплив на європейське життя, 
в кругах широких, ширших, ніж чисто артистична творчість, і тому варті 
всякої уваги, студіювання й систем[ат]изування.

Найліпше, розуміється, зібраний і представлений матеріал з сфери чисто 
артистичної творчості Флоренції в добу найвищого розвою її артистичної 
продукції. Твори пластичної штуки зібрали три музеї, невеликі, але, може, 
найкращі, які має світ: галерея Уфіцці, галерея Пітті і Національний музей, 
уміщений в палаті подест (Барджелло)*. В перших двох зібраний цвіт маляр-
ства Флоренції, в останній — пам’ятки скульптури. Хто хоче бачити раніші 
стадії її малярства, йде дивитися на фрески Джотто в каплицях Санта Кроче 

(св. Хреста) — францісканського монастиря, гробівця-пантеону Флоренції, 
та на фрески Массачіо в монастирі Марії де ля Карміна. Чудову колекцію 
прерафаелітських образів* Сандро Ботічеллі й його попередника в сім 
напрямі Філіппо Ліппі (з середини XV в.) дає галерея Уфіцці. 

Тільки новішими часами відчуто відповідно високу ідеалістичну красу 
Ботічеллі, в очах пізніших поколінь заслонену більш урівноваженою, більш 
блискучою, але й більш тривіальною, треба признатись, красою творів Рафа-
еля. Прерафаеліти, спеціально Ботічеллі, стали предметом особливої уваги 
для модерністів і декадентів минувших десятиліть. При всіх своїх збоченнях 
і крайностях т. зв. модернізму, чи декаденства, воно сильно розширило нашу 
сферу розуміння краси; сього не може бачити тільки чоловік упереджений. 
Наприклад, висунувши в контраст скінчено гарних, але більше матеріаліс-
тичних, більше плотських, так би сказати, творів Рафаеля експресивніші 
в ідеалістичнім напрямі твори Ботічеллі, модерністи, безперечно, справедливо 
відчули красу сих останніх. Образ Мадонни з ангелами Ботічеллі, безпе-
речно, повинен зайняти місце нарівні з архітворами Рафаеля — стільки в сих 
фігурах безконечної ніжності, м’якості, грації. З Рафаелевих творів, яких 
тут, в обох галереях — Уфіцці і Пітті прегарна і велика колекція, до сього 
“прерафаелітського” напряму ближчі образи з флорентійського періоду 
його творчості, — напр., прегарна Мадонна т. зв. Granduca, тимчасом 
як інший шедевр його, в тій же салі — Мадонна della sedia дає чудовий 
взірець пізнішої, римської стадії творчості Рафаеля — блискучої красоти 
і техніки, але з далеко меншою дозою ідеалізму.

Інші два велетні Відродження — Вінчі і Мікельанджело заступлені 
в флорентинських колекціях слабше. Але в галереї Барджелло є кілька 
інтересних скульптурних річей Мік[ель]анджело, а недокінчений гробовець 
Медічі містить в собі звісні шедеври його творчості — ідеалізовані статуї 
двох Медічі й символічні статуї на їх гробівцях*.

Гробовець сей, розпочатий 1520 p., став заразом гробівцем старої, рес-
публіканської Флоренції: французькі війська, здобувши оружно Флоренцію 
після довгої облоги*, при якій Мікельанджело працював як інженер над 
обороною, посадили Олександра Медічі уже в ролі володаря, зробивши 
початок сформуванню великого князівства Тосканського, з Флоренцією 
в ролі столиці. Сей переворот вразив М[ікель]анджело дуже і мусив глибоко 
знеохотити до докінчення гробівця — сеї артистичної апотеози Медічі. 
Вона лишилася недокінченою.

Поруч неї, також недокінчений, мавзолей пізніших Медічі — великих 
князів тосканських, задуманий зовсім в іншім стилі, немов підчеркуючи 
рішучий перелом в відносинах і житті Флоренції. Як старий гробовець Медічі 
до перевороту — Медічі [як] перших людей республіканської Флоренції — 
мав бути твором штуки, артизму, рекомендував Медічі як культурних діячів, 
меценатів штуки, так сей новий гробовець Медічі-потентатів мав імпонувати 
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суспільності своєю розкішшю, блиском багатства і величезних коштів, вло-
жених в сю будову. Каплиця, збудована на поч. XVII в., була обрахована 
на 22 міл[ьйони] франків. Стіни виложені дорогоцінним ріжнокольоровим 
камінням: камінною мозаїкою. В нішах багаті саркофаги. Підлога зісталася 
незробленою. Тепер її роблять наново з дорогої камінної мозаїки, в стилі 
стін, і “для усиления средств” наложений податок на гостей за вступ. Те, 
на що не стало коштів “велеліпних Медічі”, хочуть долатати франками 
форестьєрів. Але форестьєри платять франки за се слабо, і підлога буде 
ще, мабуть, довго не скінчена, коли не буде на неї інших фондів. Та й шкода 
нинішніх франків на сю мету.

Палати
Не вважаючи на те, що Флоренція була найбагатшим огнищем артистич-

ного життя й творчості Відродження, в високій мірі характеристично, що рене-
сансова штука тут не забила й не заглушила старих типів будівництва, так як по 
інших містах. Старий тип палати-замку повторяється тут на кождім місці, 
почавши від старих домів, які ще й досі можна бачити в околиці монастиря 
св. Хреста такими, якими бачили їх часи Данте, й до найбільш розкішної 
й величавої палати Венеції — палаццо Пітті, будованої й доповнюваної від 
XV в. потім протягом цілого ряду століть плеядою архітектів.

Бурливе життя старої Флоренції, з її вічною боротьбою шляхетських 
родів і політичних партій, конспіраціями, повстаннями, переворотами, — 
виробило і донесло в цілості сей тип дому-замку до пізніх часів. Венеціанський 
горожанин чув себе й своє життя забезпеченим ліпше — на зверх стерегла 
його місто могутня фльота, в місті — всесильна і всевласна републіканська 
власть, що не лишала місця нічиєму самовільству і насильству; чула себе 
забезпеченою і певною сама ся власть, — і, певна себе, вона відкривала 
роствором фасади й лоджії своїх палат і резиденцій, безпечна, що ніхто 
не підійме насильної руки на них. І так же відкривали отвором свої палати 
її вельможі, її горожани, дбаючи не про кріпкі мури й сильні затвори, а красу 
й пишність вигляду сих стін і галерей. Флорентинець чув себе безпечним 
тільки за сильними мурами, за залізними брамами свого дому-замку, і він 
лишав на зверх гладкі сірі камінні мури, малі заґратовані вікна сього замку, 
й чув себе свобідним і безпечним тільки у внутрішнім подвір’ї, до нього 
відкриваючи галереї, сходи й вікна своєї палати. Стара палата подестів, т. 
зв. Барджелло, будована в XIII в., відновлена в XIV, прегарно віддає нам 
сей тип будови й обстанови старого життя. Резиденція вищої, адміністра-
тивної чи судової власті республіки, положена в центрі міста — се суворий 
і неприступний замок, з гладкими сірими стінами, з маленькими віконеч-
ками, з сильними заґратованими брамами. Вони обраховані на те, щоб 
оборонити саму власть від оружного нападу горожан, або дати їй спромогу, 
вхопивши якогось ворохобника чи провинника, охоронити його від оружної 
визвольної руки його партизанів і прихильників. Старі залізні кільця, вбиті 

в зверхні стіни, призначені до прив’язування коней, ідуть наоколо палати. 
Тут розташовувалися й чекали люди, що прибували до начальства, і вояки, 
зібрані ним. Вступ в середину був нелегкий. Через широкі склеплені сіни 
впускали до широкої салі, де стояла сторожа (тепер збройовня), відси 
високі, монументальні сходи вели нагору, через другу, горішню галерею, 
в велику, прегарну авдієнціальну салю в два світла, з перехресним склепін-
ням. За нею ряд менших покоїв, з таким же склепінням; між ними каплиця, 
що служила й місцем останнього пробутку засуджених на смерть. Нагорі 
ряд менших покоїв, з дерев’яним балковим в’язанням замість стелі. Суворий 
і непривітний на зверх замок має затишний, приємний вид всередині, з сього 
забронірованого камінням і залізом внутрішнього подвір’я.

Особливо тепер, коли сі броні, мечі й алебарди стали мальовничою 
і дуже інтересною з погляду історії артистичного промислу декорацією вну-
трішніх сіней, що давніше наповнялися їхнім зловіщим брязкотом, а верхні 
салі наповнюють твори флорентійської штуки й артистичного промислу. 
В XIV–XV в. і сі внутрішні апартаменти не виглядали так затишно й іди-
лічно. Та суворість і тяжку незграбність тодішнього життя забрали з собою 
їх старі мешканці, а нам зісталося любуватися красою й силою форм сього 
старого життя. Через перспективу віків колись і наше тяжке й гірке життя 
буде прозирати до наших потомків в м’яких і ідилічних формах.

Двісті літ пізніше побудована палата Строцці — одної з фамілій молодої 
флорентійської аристократії, що виросла в XIV–XV в. на ґрунті компромісу 
й союзу молодшої, біднішої родової аристократії з торгово-промисловою 
буржуазією, — найкраща з приватних палат, скінчена в першій пол. XVI в., 
віддає сей старий тип оборонного замку в формах зм’ягчених, перепущених 
через горнило артизму Відродження. Дуже влучно повторяє вона старий 
тип оборонної твердині в сих нових ублагороднених формах, в міру моди-
фікуючи старий, добре захований стиль артистичними вимогами нових 
часів артистичного розцвіту; тому гідно вважається шедевром і найвищим 
верхом розвою сеї форми — флорентійської палати-замку. Стіни кладені 
з дикого, гарно оправленого каміння й прикрашені тільки скромними, але 
незвичайно артистичними гзимзами і луками вікон та держаками на ліхтарні 
й скипки на чотирьох рогах будинку. Широка призьба оббігає наоколо 
палату на долині знадвору — для людей, що збиралися до палати й чекали 
тут; над нею — масивні залізні каблуки до прив’язування коней. Всередині 
подвір’я, обведене лоджіями, як звичайно; три брами з трьох фасадів ведуть 
в середину сеї палати — одної з найкращих пам’яток старої Флоренції.
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суспільності своєю розкішшю, блиском багатства і величезних коштів, вло-
жених в сю будову. Каплиця, збудована на поч. XVII в., була обрахована 
на 22 міл[ьйони] франків. Стіни виложені дорогоцінним ріжнокольоровим 
камінням: камінною мозаїкою. В нішах багаті саркофаги. Підлога зісталася 
незробленою. Тепер її роблять наново з дорогої камінної мозаїки, в стилі 
стін, і “для усиления средств” наложений податок на гостей за вступ. Те, 
на що не стало коштів “велеліпних Медічі”, хочуть долатати франками 
форестьєрів. Але форестьєри платять франки за се слабо, і підлога буде 
ще, мабуть, довго не скінчена, коли не буде на неї інших фондів. Та й шкода 
нинішніх франків на сю мету.

Палати
Не вважаючи на те, що Флоренція була найбагатшим огнищем артистич-

ного життя й творчості Відродження, в високій мірі характеристично, що рене-
сансова штука тут не забила й не заглушила старих типів будівництва, так як по 
інших містах. Старий тип палати-замку повторяється тут на кождім місці, 
почавши від старих домів, які ще й досі можна бачити в околиці монастиря 
св. Хреста такими, якими бачили їх часи Данте, й до найбільш розкішної 
й величавої палати Венеції — палаццо Пітті, будованої й доповнюваної від 
XV в. потім протягом цілого ряду століть плеядою архітектів.

Бурливе життя старої Флоренції, з її вічною боротьбою шляхетських 
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власть, що не лишала місця нічиєму самовільству і насильству; чула себе 
забезпеченою і певною сама ся власть, — і, певна себе, вона відкривала 
роствором фасади й лоджії своїх палат і резиденцій, безпечна, що ніхто 
не підійме насильної руки на них. І так же відкривали отвором свої палати 
її вельможі, її горожани, дбаючи не про кріпкі мури й сильні затвори, а красу 
й пишність вигляду сих стін і галерей. Флорентинець чув себе безпечним 
тільки за сильними мурами, за залізними брамами свого дому-замку, і він 
лишав на зверх гладкі сірі камінні мури, малі заґратовані вікна сього замку, 
й чув себе свобідним і безпечним тільки у внутрішнім подвір’ї, до нього 
відкриваючи галереї, сходи й вікна своєї палати. Стара палата подестів, т. 
зв. Барджелло, будована в XIII в., відновлена в XIV, прегарно віддає нам 
сей тип будови й обстанови старого життя. Резиденція вищої, адміністра-
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оборонити саму власть від оружного нападу горожан, або дати їй спромогу, 
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в зверхні стіни, призначені до прив’язування коней, ідуть наоколо палати. 
Тут розташовувалися й чекали люди, що прибували до начальства, і вояки, 
зібрані ним. Вступ в середину був нелегкий. Через широкі склеплені сіни 
впускали до широкої салі, де стояла сторожа (тепер збройовня), відси 
високі, монументальні сходи вели нагору, через другу, горішню галерею, 
в велику, прегарну авдієнціальну салю в два світла, з перехресним склепін-
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Спогади
Для українця з іменем Флоренції зв’язується пам’ять одного з найбільше 

важних своїми наслідками фактів — т. зв. Флорентійської унії. Переведена 
по довгих, безуспішних переговорах і заходах в 1439 р. на соборі в Фло-
ренції, за порозумінням папи й візантійського імператора всякими правдами 
й неправдами — пресією, погрозами учасникам і т. д., для того щоб подви-
гнути Захід на поміч Візантії й вирятувати її від турків, вона, як звісно, 
не осягла ані своєї ближчої мети, ані своєї програми — злуки східної церкви 
з західною. Се була соломинка, за яку хапався утопаючи візантійський світ, 
і стільки ж помогла йому, скільки взагалі соломинка може помогти топель-
никові. Нікого вона на поміч Візантії не подвигнула, ніякої реальної підмоги 
не принесла, й через те відвернулися від неї переважно й ті, що з політичних 
мотивів на хвилю вважали потрібним її підтримувати. Православна Україна, 
так само Білорусь і Московщина її не прийняла, а навіть в клерикально-ка-
толицьких польських і литовських кругах її прийнято неприхильно, ворожо, 
тому що тут хотіли своїх православних перевести на католицтво без усяких 
уступок і виїмків, і той догматично-обрядовий компроміс, який робили Фло-
рентійські постанови, здавався зайвою, непотрібною, шкідною видумкою. 
Та мертвороджена, як здавалося вповні в даний момент, Флорентійська унія 
послужила вихідною історичною й теоретичною точкою для всіх дальших 
заходів і проб переведення унїї з українською та білоруською православною 
церквою. І коли се справді удалося в 1590-х роках, Флорентійську унію 
взято як історичну й теоретичну підставу для переведення унії православної 
церкви України й Білорусі. І хоч у першу хвилю — як справедливо вказували 
православні полемісти, українську церкву прийнято до католицької не на 
підставі Флорентійського компромісу, а без усяких обмежень і застере-
жень, — то все-таки Флорентійські постанови прийнято потім за підставу 
для означення і висвітлення відносин українсько-білоруської уніатської 
церкви до католицької, і вони стали їх історичною й теоретичною основою.

І таким чином, через сю пізнішу унію, Флорентійська унія глибоко 
врізалася в життя українського народу, стала фактом не передавненим 
і по сей день щодо свого значіння, як вихідна точка тої церковної й куль-
турної перегорожі, яка розділила на дві часті український народ і розділяє 
донині. І обходячи сі безконечні пам’ятки Флоренції, сю багату історичну 
обстанову її життя, ненароком думаєш спіткати якийсь слід сеї многоважної 
для нас події, що відбулася тут, — побачити, чим записала в своїм житті 
Флоренція сей факт, що вирив такі глибокі сліди в житті нашім. Та дарма! 
Наші галицькі уніати чи поляки не постаралися тут поставити якусь пам’ят-
кову таблицю на честь такого голосного факту, а без них нема кому про 
се подумати. Політичні чи клерикальні комбінації церковних або державних 
властей, як отся Флорентійська унія, здебільшого проходять незамітно, 
не оцінені, навіть не завважені тою суспільністю, яка не брала в них участі, 

а на собі не відчула їх наслідків. Римська курія снувала свою дипломатичну 
сітку — італійській суспільності яке було діло до того! Ворожнеча й нена-
висть, братобійчі війни й нагінки виростали з сього посіву на далеких полях 
Гіпербореїв — та ними не інтересувалися в Італії, зайнятій своїми домашніми 
клопотами, війнами і спорами. Все життя наше, як і інших подібних народів, 
зіставалося неінтересним і незнаним тут. 

Взагалі, приглядаючися старому життю тутешньому, на кождім кроці 
стрічаєш пригадки впливів, які мало воно на життя наше — на нашу мате-
ріальну культуру й духове життя, чи безпосередньо, чи за посередництвом 
народів, які ближче стояли до сього італійського життя, — німців, поляків, 
угрів. Маса італійських термінів в нашій мові, старій і сучасній, свідчить 
про се — від “барвників” і “любистків” до “фашій”, “скринь”. І заразом 
повний брак яких-небудь слідів, яких-небудь відгуків українського життя 
на сім італійськім ґрунті!

Розуміється, в дійсності такі відгуки долітали. Українське життя брало 
певну участь в тутешнім житті, хоч не безпосередньо, то через другі руки; 
як не ідеями і взірцями, то хоч матеріальними, сказати б, засобами. Немало 
українського гроша пішло на сі розкішні будови, на сі бронзи й мармури, чи в 
Флоренції, чи в Венеції, чи в Генуї, чи в Римі. Немало з’їли тут українського 
хліба, від давніших часів до нинішнього дня, переносили українських шкір, 
спалили українського дерева. Багато українських рук, невільницьких, чоловічих 
і жіночих, замітало сі гладкі плити улиць, сі широкі сходи палат. Багато й крові 
української, сеї невільницької, пішло в кров тутешньої людності. Протягом 
всього Середньовіччя, і пізніше, в блискучі часи Відродження, маса невіль-
ника уживано в домашнім побуті італійськім, і головні транспорти його ішли 
з чорноморського побережжя, а в них дуже важну ролю грали і найліпшу 
репутацію мали “білі татари” — біляві невільники з кримського татарського 
ринку з українських і великоросійських країв. Особливо на невільниць з наших 
сторін був великий попит і ціна. Пані отсеї розкішної палати синьйора Строцці 
радить свому синові: “Як оженишся, тобі потрібна буде невільниця; напиши, 
яку схочеш: чи татарку? (вони витривалі в роботі); чи черекську? (вони всі 
замітні здоров’ям і силою)*; чи руську невільницю? (вони визначаються 
приємністю й красою)?!” І скільки їх тут тратило свою красу, скільки випла-
кувалося карих очей, щирих і люблячих серць розривалося в поневірці й ганьбі 
неволі, в тузі за рідним краєм і рідною сім’єю! Споминається гарний навіть 
в своїй риторичній напушистості монолог Байди серед розкошей Царгорода*:

Рай! та не нам тут жити-раювати.
Земля чужа, чужа і мова й віра,
І радощі чужі нам тут і горе...
Ні, горе не чуже. Це наші струни
Так голосно до серця промовляють...
На тих рясних невольником базарах
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Спогади
Для українця з іменем Флоренції зв’язується пам’ять одного з найбільше 

важних своїми наслідками фактів — т. зв. Флорентійської унії. Переведена 
по довгих, безуспішних переговорах і заходах в 1439 р. на соборі в Фло-
ренції, за порозумінням папи й візантійського імператора всякими правдами 
й неправдами — пресією, погрозами учасникам і т. д., для того щоб подви-
гнути Захід на поміч Візантії й вирятувати її від турків, вона, як звісно, 
не осягла ані своєї ближчої мети, ані своєї програми — злуки східної церкви 
з західною. Се була соломинка, за яку хапався утопаючи візантійський світ, 
і стільки ж помогла йому, скільки взагалі соломинка може помогти топель-
никові. Нікого вона на поміч Візантії не подвигнула, ніякої реальної підмоги 
не принесла, й через те відвернулися від неї переважно й ті, що з політичних 
мотивів на хвилю вважали потрібним її підтримувати. Православна Україна, 
так само Білорусь і Московщина її не прийняла, а навіть в клерикально-ка-
толицьких польських і литовських кругах її прийнято неприхильно, ворожо, 
тому що тут хотіли своїх православних перевести на католицтво без усяких 
уступок і виїмків, і той догматично-обрядовий компроміс, який робили Фло-
рентійські постанови, здавався зайвою, непотрібною, шкідною видумкою. 
Та мертвороджена, як здавалося вповні в даний момент, Флорентійська унія 
послужила вихідною історичною й теоретичною точкою для всіх дальших 
заходів і проб переведення унїї з українською та білоруською православною 
церквою. І коли се справді удалося в 1590-х роках, Флорентійську унію 
взято як історичну й теоретичну підставу для переведення унії православної 
церкви України й Білорусі. І хоч у першу хвилю — як справедливо вказували 
православні полемісти, українську церкву прийнято до католицької не на 
підставі Флорентійського компромісу, а без усяких обмежень і застере-
жень, — то все-таки Флорентійські постанови прийнято потім за підставу 
для означення і висвітлення відносин українсько-білоруської уніатської 
церкви до католицької, і вони стали їх історичною й теоретичною основою.

І таким чином, через сю пізнішу унію, Флорентійська унія глибоко 
врізалася в життя українського народу, стала фактом не передавненим 
і по сей день щодо свого значіння, як вихідна точка тої церковної й куль-
турної перегорожі, яка розділила на дві часті український народ і розділяє 
донині. І обходячи сі безконечні пам’ятки Флоренції, сю багату історичну 
обстанову її життя, ненароком думаєш спіткати якийсь слід сеї многоважної 
для нас події, що відбулася тут, — побачити, чим записала в своїм житті 
Флоренція сей факт, що вирив такі глибокі сліди в житті нашім. Та дарма! 
Наші галицькі уніати чи поляки не постаралися тут поставити якусь пам’ят-
кову таблицю на честь такого голосного факту, а без них нема кому про 
се подумати. Політичні чи клерикальні комбінації церковних або державних 
властей, як отся Флорентійська унія, здебільшого проходять незамітно, 
не оцінені, навіть не завважені тою суспільністю, яка не брала в них участі, 

а на собі не відчула їх наслідків. Римська курія снувала свою дипломатичну 
сітку — італійській суспільності яке було діло до того! Ворожнеча й нена-
висть, братобійчі війни й нагінки виростали з сього посіву на далеких полях 
Гіпербореїв — та ними не інтересувалися в Італії, зайнятій своїми домашніми 
клопотами, війнами і спорами. Все життя наше, як і інших подібних народів, 
зіставалося неінтересним і незнаним тут. 

Взагалі, приглядаючися старому життю тутешньому, на кождім кроці 
стрічаєш пригадки впливів, які мало воно на життя наше — на нашу мате-
ріальну культуру й духове життя, чи безпосередньо, чи за посередництвом 
народів, які ближче стояли до сього італійського життя, — німців, поляків, 
угрів. Маса італійських термінів в нашій мові, старій і сучасній, свідчить 
про се — від “барвників” і “любистків” до “фашій”, “скринь”. І заразом 
повний брак яких-небудь слідів, яких-небудь відгуків українського життя 
на сім італійськім ґрунті!

Розуміється, в дійсності такі відгуки долітали. Українське життя брало 
певну участь в тутешнім житті, хоч не безпосередньо, то через другі руки; 
як не ідеями і взірцями, то хоч матеріальними, сказати б, засобами. Немало 
українського гроша пішло на сі розкішні будови, на сі бронзи й мармури, чи в 
Флоренції, чи в Венеції, чи в Генуї, чи в Римі. Немало з’їли тут українського 
хліба, від давніших часів до нинішнього дня, переносили українських шкір, 
спалили українського дерева. Багато українських рук, невільницьких, чоловічих 
і жіночих, замітало сі гладкі плити улиць, сі широкі сходи палат. Багато й крові 
української, сеї невільницької, пішло в кров тутешньої людності. Протягом 
всього Середньовіччя, і пізніше, в блискучі часи Відродження, маса невіль-
ника уживано в домашнім побуті італійськім, і головні транспорти його ішли 
з чорноморського побережжя, а в них дуже важну ролю грали і найліпшу 
репутацію мали “білі татари” — біляві невільники з кримського татарського 
ринку з українських і великоросійських країв. Особливо на невільниць з наших 
сторін був великий попит і ціна. Пані отсеї розкішної палати синьйора Строцці 
радить свому синові: “Як оженишся, тобі потрібна буде невільниця; напиши, 
яку схочеш: чи татарку? (вони витривалі в роботі); чи черекську? (вони всі 
замітні здоров’ям і силою)*; чи руську невільницю? (вони визначаються 
приємністю й красою)?!” І скільки їх тут тратило свою красу, скільки випла-
кувалося карих очей, щирих і люблячих серць розривалося в поневірці й ганьбі 
неволі, в тузі за рідним краєм і рідною сім’єю! Споминається гарний навіть 
в своїй риторичній напушистості монолог Байди серед розкошей Царгорода*:

Рай! та не нам тут жити-раювати.
Земля чужа, чужа і мова й віра,
І радощі чужі нам тут і горе...
Ні, горе не чуже. Це наші струни
Так голосно до серця промовляють...
На тих рясних невольником базарах
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рожування тою старою методою було уділом вибранців, котрим обставини 
позволяли призначити на таку подорож рік, два, три часу, — й відповідні 
кошти. Тепер, урвавши кілька тижнів часу на подорож, звичайно призна-
чають його на пробуток в якімсь певнім місці, через те хочеться дістатися 
до нього якнайскорше, не тратячи скупо відміряного часу на перерви.

Італійські залізниці мають недобру славу неакуратності, неохайності, 
тісноти, і се почасти правда. Італійське начальство рішучо замало журиться 
вигодою переїжджого форестьєра — як на таке важне джерело італійського 
економічного життя, се недбальство дуже дивне. Поспішні поїзди спізня-
ються раз у раз, нема обслуги, носильщика “факіна” приходиться чекати без 
кінця, і білет вищої кляси дуже небагато забезпечує комфорту. Діло в тім, 
що в Італії, як у Росії, є на залізницях регресивний поясний тариф; в Італії 
він починається вище 250 кілом[етрів], і чим на дальше віддалення берете 
білет, тим дешевше коштує; через те друга і перша кляса тут, при дальших 
подорожах, далеко приступніша, дешевша, ніж в Австрії чи Німеччині, 
й народу набивається до другої кляси велика сила. Через те тісно, та не тільки 
в другій, а і в першій клясі, особливо на переїздах найбільш людних, а власне 
переїзд з Флоренції до Рима — найбільш утерта і оживлена форестьєрами 
дорога. Треба бачити, як маси форестьєрської і домашньої публіки збитою 
лавою вирівнюються на пероні, чекаючи добре спізненого поїзда, і кидається 
до переділок “здобувати” собі місця. А, зрештою, не можна сказати, щоб 
було брудніше, ніж в Австрії чи в Росії, і публіка вповні можлива. Італійці 
взагалі народ дуже приємний: ґречний без церемонності, свобідний і про-
стий в поводженні, услужний і привітний; чується за сим довга цивіліза-
ція — і певна свобода і невимушеність людини, яка чує себе на своїм місці 
і не припускає, щоб хтось мав її за людину “другого сорту”. Се те власне, 
чого бракує ріжним parvenu [вискочкам] цивілізованого життя.

Тільки тісно. Лавка призначена на 4 людей, купе — на вісьмох; нелегко 
посадити повне число — а проте раз у раз повне число набивається до купе 
й сидять люди, як оселедці в бочці. Багато подорожніх. Три англійські дівчини, 
що подорожують “з Куком”*, зайняли середні місця, й поклавши під ноги 
свою скриньку, змостилися, поставивши ноги на неї і забарикадувавши купе. 
Сухі, кістляві, проворні і вже, очевидно, розподорожовані в довгій дорозі, 
дрімають від одного етапу своєї дороги і оглядин до другого. Високий і худий 
молодий німець з лицем вигляду лихо виправленої волової шкіри і умопомра-
чительної висоти ковніром оповідає другому молодому німцеві, з гладшим 
лицем, що він їв за сніданням в рестораційнім вагоні. Ми щасливо зайняли 
заздалегідь місця при вікні і любуємося краєвидом Тоскани. В долині в’ється 
Арно, згір’ями стелються зелені поля й огороди, розділені рядами дерев 
і розложених на них виноградних лоз; серед них доми і вілли, групи темних 
кипарисів і між ними легкі, округлі шапки піній; цвітуть рожевим цвітом 
морелі і мигдалі, білим цвітом черешні. То тут, то там на високім шпилю 

Про наші муки кобзарі співають.
Як позирну на каторги-галери,
Де наше браття підставляє спину
Під карбачі та таволгу червону, –
Моя душа мов у морській безодні...

Число тих невільників з “білих татар” і з Русі в деяких краях західного 
середземельного побережжя доходило до четвертини й вище всього числа 
невільників. Подумати, що кожний третій або четвертий невільник з тисяч 
тих нещасних рабів, якими орудовано по італійських столицях, був наш земляк 
XV в. або початків XVI! Що сі розкішні меценати, діячі і артисти тих часів, 
так гойно користали з праці, поту і крові нашого бідного люду. І він сходив 
у праці, нужді й горі так безслідно і безславно тут, серед тої кипучої праці 
творчої мислі й енергії, що записувала себе безсмертними буквами в велетен-
ській книзі людства. Як інвентар, як робоча худоба, як погній свого життя...

Так, Україна досі для західного світу була тільки анонімним, не знаним 
навіть по імені поставщиком сирового продукту, людської сили — чи в 
фізичній постаті невільника, чи в виді ріжних півфабрикатів, — далекою 
колонією також як африканські або американські, колонїї, тільки ще з 
слабше зазначеною своєю фізіономією. Бо навіть на тім, що давала вона, 
не клалася фірма її, тільки фірми посередницькі, або ріжних політичних 
організмів, в склад яких вона входила. 

Коли буде інакше? Коли Україна братиме участь не самим сировим 
продуктом чи трудом, а і творами свого культурного життя, вибиваючи 
на них свою національну марку? Коли??

До Рима
І знов летимо горі Арном з Тоскани до Рима. Сю дорогу, 310 кілометрів, 

яку наші предки, не такі дуже давні, “вояжируючи”, відбували в кілька 
день, наш поїзд наважився відбути в 5 з половиною годинах і, запихуючися, 
добуває з себе всі сили, щоб стати на час. В 30 год. теперішній чоловік може 
стати з Відня до Парижа, з Берліна до Рима! Правда, за яких 25–30 літ 
люди, розуміється, будуть жалісливо або глумливо покивувати головою, 
міркуючи, яку масу часу тратили на переїзди, в якій невигоді їздили люди 
наших часів в своїх залізничних поїздах, замість аби подорожувати скоро 
і вигідно літаком, чи якимсь іншим раціональним знарядом. Але ми “люди 
з минулого століття”, призвичаєні задоволятися малим, хвалимо собі й наш 
поїзд, та з вдоволенням покивуємо головою, вважаючи, як він трясе і хитає 
нами в розгоні. Коли б ще до тої західної швидкості додати дещо з росій-
ських винаходів: спальні місця за невелику доплату, плацкарти, більшу 
просторність. Всі сі атрибути безконечних російських віддалень придалися 
б і тут, в міру того, як люди все менше мають часу і можності подорожувати 
старою модою: від одного міста до другого, затримуючися в кождім. Подо-
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рожування тою старою методою було уділом вибранців, котрим обставини 
позволяли призначити на таку подорож рік, два, три часу, — й відповідні 
кошти. Тепер, урвавши кілька тижнів часу на подорож, звичайно призна-
чають його на пробуток в якімсь певнім місці, через те хочеться дістатися 
до нього якнайскорше, не тратячи скупо відміряного часу на перерви.

Італійські залізниці мають недобру славу неакуратності, неохайності, 
тісноти, і се почасти правда. Італійське начальство рішучо замало журиться 
вигодою переїжджого форестьєра — як на таке важне джерело італійського 
економічного життя, се недбальство дуже дивне. Поспішні поїзди спізня-
ються раз у раз, нема обслуги, носильщика “факіна” приходиться чекати без 
кінця, і білет вищої кляси дуже небагато забезпечує комфорту. Діло в тім, 
що в Італії, як у Росії, є на залізницях регресивний поясний тариф; в Італії 
він починається вище 250 кілом[етрів], і чим на дальше віддалення берете 
білет, тим дешевше коштує; через те друга і перша кляса тут, при дальших 
подорожах, далеко приступніша, дешевша, ніж в Австрії чи Німеччині, 
й народу набивається до другої кляси велика сила. Через те тісно, та не тільки 
в другій, а і в першій клясі, особливо на переїздах найбільш людних, а власне 
переїзд з Флоренції до Рима — найбільш утерта і оживлена форестьєрами 
дорога. Треба бачити, як маси форестьєрської і домашньої публіки збитою 
лавою вирівнюються на пероні, чекаючи добре спізненого поїзда, і кидається 
до переділок “здобувати” собі місця. А, зрештою, не можна сказати, щоб 
було брудніше, ніж в Австрії чи в Росії, і публіка вповні можлива. Італійці 
взагалі народ дуже приємний: ґречний без церемонності, свобідний і про-
стий в поводженні, услужний і привітний; чується за сим довга цивіліза-
ція — і певна свобода і невимушеність людини, яка чує себе на своїм місці 
і не припускає, щоб хтось мав її за людину “другого сорту”. Се те власне, 
чого бракує ріжним parvenu [вискочкам] цивілізованого життя.

Тільки тісно. Лавка призначена на 4 людей, купе — на вісьмох; нелегко 
посадити повне число — а проте раз у раз повне число набивається до купе 
й сидять люди, як оселедці в бочці. Багато подорожніх. Три англійські дівчини, 
що подорожують “з Куком”*, зайняли середні місця, й поклавши під ноги 
свою скриньку, змостилися, поставивши ноги на неї і забарикадувавши купе. 
Сухі, кістляві, проворні і вже, очевидно, розподорожовані в довгій дорозі, 
дрімають від одного етапу своєї дороги і оглядин до другого. Високий і худий 
молодий німець з лицем вигляду лихо виправленої волової шкіри і умопомра-
чительної висоти ковніром оповідає другому молодому німцеві, з гладшим 
лицем, що він їв за сніданням в рестораційнім вагоні. Ми щасливо зайняли 
заздалегідь місця при вікні і любуємося краєвидом Тоскани. В долині в’ється 
Арно, згір’ями стелються зелені поля й огороди, розділені рядами дерев 
і розложених на них виноградних лоз; серед них доми і вілли, групи темних 
кипарисів і між ними легкі, округлі шапки піній; цвітуть рожевим цвітом 
морелі і мигдалі, білим цвітом черешні. То тут, то там на високім шпилю 

Про наші муки кобзарі співають.
Як позирну на каторги-галери,
Де наше браття підставляє спину
Під карбачі та таволгу червону, –
Моя душа мов у морській безодні...

Число тих невільників з “білих татар” і з Русі в деяких краях західного 
середземельного побережжя доходило до четвертини й вище всього числа 
невільників. Подумати, що кожний третій або четвертий невільник з тисяч 
тих нещасних рабів, якими орудовано по італійських столицях, був наш земляк 
XV в. або початків XVI! Що сі розкішні меценати, діячі і артисти тих часів, 
так гойно користали з праці, поту і крові нашого бідного люду. І він сходив 
у праці, нужді й горі так безслідно і безславно тут, серед тої кипучої праці 
творчої мислі й енергії, що записувала себе безсмертними буквами в велетен-
ській книзі людства. Як інвентар, як робоча худоба, як погній свого життя...

Так, Україна досі для західного світу була тільки анонімним, не знаним 
навіть по імені поставщиком сирового продукту, людської сили — чи в 
фізичній постаті невільника, чи в виді ріжних півфабрикатів, — далекою 
колонією також як африканські або американські, колонїї, тільки ще з 
слабше зазначеною своєю фізіономією. Бо навіть на тім, що давала вона, 
не клалася фірма її, тільки фірми посередницькі, або ріжних політичних 
організмів, в склад яких вона входила. 

Коли буде інакше? Коли Україна братиме участь не самим сировим 
продуктом чи трудом, а і творами свого культурного життя, вибиваючи 
на них свою національну марку? Коли??

До Рима
І знов летимо горі Арном з Тоскани до Рима. Сю дорогу, 310 кілометрів, 

яку наші предки, не такі дуже давні, “вояжируючи”, відбували в кілька 
день, наш поїзд наважився відбути в 5 з половиною годинах і, запихуючися, 
добуває з себе всі сили, щоб стати на час. В 30 год. теперішній чоловік може 
стати з Відня до Парижа, з Берліна до Рима! Правда, за яких 25–30 літ 
люди, розуміється, будуть жалісливо або глумливо покивувати головою, 
міркуючи, яку масу часу тратили на переїзди, в якій невигоді їздили люди 
наших часів в своїх залізничних поїздах, замість аби подорожувати скоро 
і вигідно літаком, чи якимсь іншим раціональним знарядом. Але ми “люди 
з минулого століття”, призвичаєні задоволятися малим, хвалимо собі й наш 
поїзд, та з вдоволенням покивуємо головою, вважаючи, як він трясе і хитає 
нами в розгоні. Коли б ще до тої західної швидкості додати дещо з росій-
ських винаходів: спальні місця за невелику доплату, плацкарти, більшу 
просторність. Всі сі атрибути безконечних російських віддалень придалися 
б і тут, в міру того, як люди все менше мають часу і можності подорожувати 
старою модою: від одного міста до другого, затримуючися в кождім. Подо-
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покажеться монастир або замок з гордими сірими вежами й мурами, містечко 
розкине свої доми й церкви серед заквітчаних дерев. А в дальшім плані над 
усім отсим підіймаються верхи Апеннінів, ще присипані снігом.

Вечоріє. Під подувом вітру нахиляють свої струмкі вершки кипариси, 
вірно тримаючися стилю а la Boecklin*, що на своїх символічних образах так 
любив повторяти сей мотив, — групи кипарисів, що хитаються під вітром. 
Рожевіють від заходу сонця верхи Апеннінів і смуги снігів на них.

Вечірні тіні лягають все густіше, все темніше. Понуро бовтається під 
нами Тразіменське озеро — місце класичної побіди Ганнібала над рим-
лянами*, що полягли тут такою масою, аж самих рицарських перстенів, 
знаку рицарської гідності, цілі мірки набрали картагенці, як оповідає старий 
переказ. Ніч спускається на землю й здається, що тіні тих полеглих ще й 
досі носяться коло озера в пітьмі над приспаною землею.

В вагоні засвітили світло. Англійки висадилися на котрійсь стадії, тільки 
німці їдуть далі, й німець з кепсько виправленим лицем оповідає свому 
сусіду знову, що він їв, уже за обідом, в рестораційнім вагоні — деталічно 
й систематично, не тратячи нитки оповідання в перервах.

— Потім дали ярину, дуже добру, але вона була з оливою, а я, як ви 
знаєте, не їм оливи.

— Орті, — кричить кондуктор. Останній наш перестанок перед Римом. 
Спішно рушаємо далі. Приглядаюся серед пітьми, чи не розгляну класичної 
гори Соракта, оспіваного Горацієм*: 

Чи бачиш ти, як побілів Соракт 
І снігу тягарів знести уже не може...

Італійці дрімають, притулившися де і як хто міг. Німець докінчує опо-
відання про обід.

— На десерт давали грушки; були досить добрі, але дрібні...
— Терміні*! Ми в вічному Римі.

Вічний город
Говорячи про Венецію, я підносив незвичайну одноцільність її минув-

шості, яка незвичайно впливає на силу, інтенсивність вражіння на нас від 
її пам’яток, від усього її життя, втіленого в її останках. Здіймаючи мову 
про Рим, приходиться навпаки підчеркнути незвичайну ріжносторонність, 
незвичайну многогранність того багатства історичного життя, яке розвинулося 
на його ґрунті й полишило свою пам’ять і традиції на нім, та не позволяє, 
не дає попросту спромоги скупити свою увагу на котрійсь одній стороні, 
на котрійсь добі багатої минувшини “вічного города”.

Не чіпаючи моментів менш важних, не входячи в поділ дрібніший, 
досить згадати такі величаві й повні світового значіння епохи, як Римська 
республіка, період цісарства, перші віки християнства, папство середніх 
віків, Ренесанс* — і ми вже представимо собі се незвичайне, просто над-

мірне багатство історичного життя Рима, якому тут попросту не ставало 
простору й місця, так що пізніші епохи не тільки розбивають нашу увагу, 
але загромаджують попередні, заслонюють їх від нас.

Не тільки несвідомо, але й умисно часом. Старий республіканський 
Рим був свідомо загребаний пізнішим цісарством, для якого традиції рес-
публіки були вічним докором совісті, вічною мовчазною погрозою, як для 
узурпаторів і тиранів. Цісарство у чім могло старалося ослабити її пам’ять, 
її традиції своєю розкішшю, величчю, грандіозністю. І кінець кінцем зробило 
се, осягнуло свою мету — традиції республіки померхли, стали порожнім 
звуком, безтілесними привидами для пізніших поколінь, а пам’ятки респу-
бліканського Рима, бідні й непоказні переважно, славні своїми традиціями, 
а не блиском і величавістю форм, були закриті й задавлені величавими 
пам’ятками Рима цісарського.

Він міг се. На сім пункті у нас звичайно нема доброї історичної перспек-
тиви. Наша шкільна наука, скупивши всю увагу на Римі республіки, привчила 
нас трактувати пізніший цісарський період як малоінтересний і неприємний 
додаток до історії Римської республіки, її епілог, час упадку й розкладу. 
Ми привикли за нею дивитися на нього, як на щось не тільки маловажне, 
але й малозначне. Тим часом се були п’ять довгих віків, повних багатої, дуже 
інтенсивної політичної й культурної творчості, що не тільки пережовувала 
спадщину республіки або марнувала та руйнувала її, але й творила нове життя 
на основах чи руїнах старого республіканського устрою та життя. Шукала 
нових форм і доріг, викликала, висувала нові принципи, нові ідеї, а при тім 
орудувала в порівнянні з республікою безмірно більшими, грандіозними 
культурними й матеріальними засобами. Отже й не диво, коли дійсно, кінець 
кінцем, цісарство загребло й матеріально — своїми будівлями і пам’ятками, 
й життям, своїм культурним, ідейним змістом республіканський Рим, від-
живлений і апоетизований наново тільки з розвоєм гуманізму, Відродження.

Але часи панування цісарства кінчились, і слідом за ним ішов новий пан 
і володар Рима і світу — католицька церква, наступник для свого попередника 
ще менше милосердний, ще менше толерантний, ніж яким римське цісарство 
було для Римської республіки. Правда, ся нова пані світу й її голова й репрезен-
тант, новий, християнський pontifex maximus (папа) сам пильно використову-
вав спадщину цісарського Рима, його ідеї універсалізму, його атрибути власті, 
його авторитет і престиж в інтересах своєї власті. Хотів піднести значіння 
своєї власті авторитетом старої цісарської традиції і взагалі, поставивши 
християнство на плечі старого поганства, підняти тим вище його престиж. 
Але, з другого боку, були папи немилосердними — чи свідомими, чи несві-
домими, але лютими ворогами спадщини старого Рима, і спеціально нові-
шого, цісарського Рима, який надав свій характер вічному городові. Вони 
не пропустили ні одного показнішого, ліпше захованого будинку, щоб 
не зробити з нього християнської церкви, або не обліпити принаймні сво-
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покажеться монастир або замок з гордими сірими вежами й мурами, містечко 
розкине свої доми й церкви серед заквітчаних дерев. А в дальшім плані над 
усім отсим підіймаються верхи Апеннінів, ще присипані снігом.

Вечоріє. Під подувом вітру нахиляють свої струмкі вершки кипариси, 
вірно тримаючися стилю а la Boecklin*, що на своїх символічних образах так 
любив повторяти сей мотив, — групи кипарисів, що хитаються під вітром. 
Рожевіють від заходу сонця верхи Апеннінів і смуги снігів на них.

Вечірні тіні лягають все густіше, все темніше. Понуро бовтається під 
нами Тразіменське озеро — місце класичної побіди Ганнібала над рим-
лянами*, що полягли тут такою масою, аж самих рицарських перстенів, 
знаку рицарської гідності, цілі мірки набрали картагенці, як оповідає старий 
переказ. Ніч спускається на землю й здається, що тіні тих полеглих ще й 
досі носяться коло озера в пітьмі над приспаною землею.

В вагоні засвітили світло. Англійки висадилися на котрійсь стадії, тільки 
німці їдуть далі, й німець з кепсько виправленим лицем оповідає свому 
сусіду знову, що він їв, уже за обідом, в рестораційнім вагоні — деталічно 
й систематично, не тратячи нитки оповідання в перервах.

— Потім дали ярину, дуже добру, але вона була з оливою, а я, як ви 
знаєте, не їм оливи.

— Орті, — кричить кондуктор. Останній наш перестанок перед Римом. 
Спішно рушаємо далі. Приглядаюся серед пітьми, чи не розгляну класичної 
гори Соракта, оспіваного Горацієм*: 

Чи бачиш ти, як побілів Соракт 
І снігу тягарів знести уже не може...

Італійці дрімають, притулившися де і як хто міг. Німець докінчує опо-
відання про обід.

— На десерт давали грушки; були досить добрі, але дрібні...
— Терміні*! Ми в вічному Римі.

Вічний город
Говорячи про Венецію, я підносив незвичайну одноцільність її минув-

шості, яка незвичайно впливає на силу, інтенсивність вражіння на нас від 
її пам’яток, від усього її життя, втіленого в її останках. Здіймаючи мову 
про Рим, приходиться навпаки підчеркнути незвичайну ріжносторонність, 
незвичайну многогранність того багатства історичного життя, яке розвинулося 
на його ґрунті й полишило свою пам’ять і традиції на нім, та не позволяє, 
не дає попросту спромоги скупити свою увагу на котрійсь одній стороні, 
на котрійсь добі багатої минувшини “вічного города”.

Не чіпаючи моментів менш важних, не входячи в поділ дрібніший, 
досить згадати такі величаві й повні світового значіння епохи, як Римська 
республіка, період цісарства, перші віки християнства, папство середніх 
віків, Ренесанс* — і ми вже представимо собі се незвичайне, просто над-

мірне багатство історичного життя Рима, якому тут попросту не ставало 
простору й місця, так що пізніші епохи не тільки розбивають нашу увагу, 
але загромаджують попередні, заслонюють їх від нас.

Не тільки несвідомо, але й умисно часом. Старий республіканський 
Рим був свідомо загребаний пізнішим цісарством, для якого традиції рес-
публіки були вічним докором совісті, вічною мовчазною погрозою, як для 
узурпаторів і тиранів. Цісарство у чім могло старалося ослабити її пам’ять, 
її традиції своєю розкішшю, величчю, грандіозністю. І кінець кінцем зробило 
се, осягнуло свою мету — традиції республіки померхли, стали порожнім 
звуком, безтілесними привидами для пізніших поколінь, а пам’ятки респу-
бліканського Рима, бідні й непоказні переважно, славні своїми традиціями, 
а не блиском і величавістю форм, були закриті й задавлені величавими 
пам’ятками Рима цісарського.

Він міг се. На сім пункті у нас звичайно нема доброї історичної перспек-
тиви. Наша шкільна наука, скупивши всю увагу на Римі республіки, привчила 
нас трактувати пізніший цісарський період як малоінтересний і неприємний 
додаток до історії Римської республіки, її епілог, час упадку й розкладу. 
Ми привикли за нею дивитися на нього, як на щось не тільки маловажне, 
але й малозначне. Тим часом се були п’ять довгих віків, повних багатої, дуже 
інтенсивної політичної й культурної творчості, що не тільки пережовувала 
спадщину республіки або марнувала та руйнувала її, але й творила нове життя 
на основах чи руїнах старого республіканського устрою та життя. Шукала 
нових форм і доріг, викликала, висувала нові принципи, нові ідеї, а при тім 
орудувала в порівнянні з республікою безмірно більшими, грандіозними 
культурними й матеріальними засобами. Отже й не диво, коли дійсно, кінець 
кінцем, цісарство загребло й матеріально — своїми будівлями і пам’ятками, 
й життям, своїм культурним, ідейним змістом республіканський Рим, від-
живлений і апоетизований наново тільки з розвоєм гуманізму, Відродження.

Але часи панування цісарства кінчились, і слідом за ним ішов новий пан 
і володар Рима і світу — католицька церква, наступник для свого попередника 
ще менше милосердний, ще менше толерантний, ніж яким римське цісарство 
було для Римської республіки. Правда, ся нова пані світу й її голова й репрезен-
тант, новий, християнський pontifex maximus (папа) сам пильно використову-
вав спадщину цісарського Рима, його ідеї універсалізму, його атрибути власті, 
його авторитет і престиж в інтересах своєї власті. Хотів піднести значіння 
своєї власті авторитетом старої цісарської традиції і взагалі, поставивши 
християнство на плечі старого поганства, підняти тим вище його престиж. 
Але, з другого боку, були папи немилосердними — чи свідомими, чи несві-
домими, але лютими ворогами спадщини старого Рима, і спеціально нові-
шого, цісарського Рима, який надав свій характер вічному городові. Вони 
не пропустили ні одного показнішого, ліпше захованого будинку, щоб 
не зробити з нього християнської церкви, або не обліпити принаймні сво-
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їми престолами, хрестами, побожними образами. Не проминули колони, 
обеліска, щоб не посадити на нім хреста або якогось святого. Не лишили 
на місці ні одної річі, яка могла б послужити до церковного ужитку.

І на тім не кінець. За середньовічною руїною прийшла руїна Ренесансу, 
яка при всім пієтизмі до античного світу й античної творчості не жалувала 
її останків ні для декорацій своїх розкішних, величавих будов, ні навіть 
на матеріал для них, коли можна було чимсь поживитись з старих буді-
вель, з старих пам’яток. І вона вела далі роботу руйнування чи калічення, 
деформування пам’яток античної старовини...

Але і для середньовічного папства, для середньовічного католицтва вона 
в ґрунті річі була такою ж неласкавою наступницею, як Рим цісарський 
для Рима республіканського. Правда, церква старанно користала з пам’я-
ток і традицій, що потрібні і цінні були для її престижу, що мали вартість 
своїми впливами й легендами серед вірних. Але творчість Ренесансу, яку 
церква взяла тепер собі в службу, перейнята подивом і ентузіазмом для світу 
античного, його краси й величі, його ідей і традицій, не мала ані зрозуміння, 
ані симпатій для раннього і середньовічного християнства, трактуючи його 
з свого культурного і артистичного становища як сумний упадок, варвари-
зацію, занепад культури й артизму античних часів. Покликана папством 
на услуги, нова творчість з усіх сил і засобів старалася прихарити, прикрасити, 
удекорувати се убоге, некультурне християнство, а декоруючи, прикраша-
ючи, вона немилосердно нищила його пам’ятки, його традиції, запопадливо 
заступаючи бідні будівлі, убогі з артистичного становища пам’ятки раннього 
і середньовічного християнства новими пишними, блискучими будовами 
Ренесансу, і ще більше потім — бароковими.

В результаті два Рима виступають тепер перед глядачем з особливою 
імпозантністю, з найбільшою силою вражіння. Перший — побіджений і обра-
бований, але незмірно величавий в своїх останках і руїнах Рим цісарський. 
Другий — ренесанський та бароковий Рим папський XVI–XVII в. — 
побідний, блискучий, але часто фатуватий, більш помпезний, ніж дійсно 
гарний. За кілька віків повного й нероздільного панування наложив він 
на Рим, його життя і особливо зверхній вигляд свої глибокі сліди, часом 
гарні, частіше нудні й несмачні.

Але сі сліди слабнуть і заникають під рукою нового, третього Рима — 
Рима з’єдиненої Італії. Поки що він з папством, його традиціями, печа-
тями його панування поводиться на тонкій делікатності, як з противником 
розбитим, але ще небезпечним і сильним, якого ображені почуття треба 
по можності толерувати і шанувати. Але в основі річі він сильно антикле-
рикальний, “невірний і масонський”, як його називають правовірні като-
лики. Поки що він не руйнує традицій і слідів панування папського умисно 
й відкрито, тільки силою свого існування, перетворяючи, перебудовуючи 
старий, папський Рим, затирає й нищить його сліди. Але, може, колись 

зробить і се: не тільки поздирає сі хвалькуваті папські написи, які покри-
вають собою останки античної старовини, сі розмальовані кардинальські 
вивіски (шільди), що прикрашають собою ріжні пам’ятки Рима, а, може, 
сягне й глибше.

Тим більше, що спочуття переважної маси суспільності на стороні його, 
а не папства.

Forum Romanum
Глибоко, як розрита могила, лежить під ногами гробовище старого, 

республіканського Риму — Forum Romanum. Ґрунт сучасного Рима під-
нявся над старим його рівнем взагалі дуже значно, а тут особливо, може, 
тому, що се була низина, окружена горбами: старий рівень форуму рес-
публіканського лежить на кільканадцять (до 13) метрів нижче сучасного, 
а будови ще старші — як славна “могила Ромула” й інші пам’ятки під 
“чорним каменем” лежать ще на півтора метри нижче пізнішого рівня 
форуму. Сусідні горби — Капітолій, Палатин, Есквілін, що обступили 
форум з трьох боків, побільшають се вражіння глибокої ями, відкритого 
гробовища старого римського життя. Хаос розвалин — бази колон, сходи 
зруйнованих храмів, серед яких, як сироти, висуваються кілька ціліших 
колон, одиноких, або цілих груп — достроюються до сього вражіння старого 
цвинтарища. Недогризки старого життя, яким припадком судилося втекти 
від немилосердних зубів часу.

За часів цісарства форум був предметом особливої уважливості. Почавши 
від Цезаря, що енергічно взявся до перебудови й прикрашення його, про-
тягом всього періоду цісарів форум неустанно відновлявся, забудовувався 
все новими, розкішними будинками, що заступали місце старих і разом 
нібито з прикрашенням, окруженням новим блиском старої республікан-
ської старини, властиво, заслонювали її новими традиціями, новим блиском 
і величчю цісарства. Остання монументальна пам’ятка, яка заціліла на форумі 
до наших часів, походить аж з початку VII в. по Хр[исті] — се колона Фоки 
з 608 р. Але вже перед тим, з другої половини VI в. побідне християнство 
почало нищити се гніздо старого поганства й його пам’ятки. Старі поганські 
храми й публічні будинки були перемінені або перебудовані в церкви. Стара 
“курія”, осідок державного життя найстарших республіканських часів, пере-
творена в церкву муч[еника] Адріана; храм Ромула — в церкву Косьми 
й Дам’яна; храм Антоніна і Фавстини — в церкву св. Лоренцо і т. д.

Се не вирятувало, одначе, тих будинків: сі церкви перебудовувались 
і змінялась, а з ними нищилися й останки старих храмів, так що від них, 
кінець кінцем, лишилися тільки нужденні фрагменти, або й зовсім нічого. Те, 
що не пішло на церкви, нищилося ще більше немилосердно. Старі будівлі, 
з своїми дорогими привозними мармурами, базальтами, гранітами, стали 
каменоломами для середньовічного Рима. Забирали матеріал, ще більше 
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їми престолами, хрестами, побожними образами. Не проминули колони, 
обеліска, щоб не посадити на нім хреста або якогось святого. Не лишили 
на місці ні одної річі, яка могла б послужити до церковного ужитку.

І на тім не кінець. За середньовічною руїною прийшла руїна Ренесансу, 
яка при всім пієтизмі до античного світу й античної творчості не жалувала 
її останків ні для декорацій своїх розкішних, величавих будов, ні навіть 
на матеріал для них, коли можна було чимсь поживитись з старих буді-
вель, з старих пам’яток. І вона вела далі роботу руйнування чи калічення, 
деформування пам’яток античної старовини...

Але і для середньовічного папства, для середньовічного католицтва вона 
в ґрунті річі була такою ж неласкавою наступницею, як Рим цісарський 
для Рима республіканського. Правда, церква старанно користала з пам’я-
ток і традицій, що потрібні і цінні були для її престижу, що мали вартість 
своїми впливами й легендами серед вірних. Але творчість Ренесансу, яку 
церква взяла тепер собі в службу, перейнята подивом і ентузіазмом для світу 
античного, його краси й величі, його ідей і традицій, не мала ані зрозуміння, 
ані симпатій для раннього і середньовічного християнства, трактуючи його 
з свого культурного і артистичного становища як сумний упадок, варвари-
зацію, занепад культури й артизму античних часів. Покликана папством 
на услуги, нова творчість з усіх сил і засобів старалася прихарити, прикрасити, 
удекорувати се убоге, некультурне християнство, а декоруючи, прикраша-
ючи, вона немилосердно нищила його пам’ятки, його традиції, запопадливо 
заступаючи бідні будівлі, убогі з артистичного становища пам’ятки раннього 
і середньовічного християнства новими пишними, блискучими будовами 
Ренесансу, і ще більше потім — бароковими.

В результаті два Рима виступають тепер перед глядачем з особливою 
імпозантністю, з найбільшою силою вражіння. Перший — побіджений і обра-
бований, але незмірно величавий в своїх останках і руїнах Рим цісарський. 
Другий — ренесанський та бароковий Рим папський XVI–XVII в. — 
побідний, блискучий, але часто фатуватий, більш помпезний, ніж дійсно 
гарний. За кілька віків повного й нероздільного панування наложив він 
на Рим, його життя і особливо зверхній вигляд свої глибокі сліди, часом 
гарні, частіше нудні й несмачні.

Але сі сліди слабнуть і заникають під рукою нового, третього Рима — 
Рима з’єдиненої Італії. Поки що він з папством, його традиціями, печа-
тями його панування поводиться на тонкій делікатності, як з противником 
розбитим, але ще небезпечним і сильним, якого ображені почуття треба 
по можності толерувати і шанувати. Але в основі річі він сильно антикле-
рикальний, “невірний і масонський”, як його називають правовірні като-
лики. Поки що він не руйнує традицій і слідів панування папського умисно 
й відкрито, тільки силою свого існування, перетворяючи, перебудовуючи 
старий, папський Рим, затирає й нищить його сліди. Але, може, колись 

зробить і се: не тільки поздирає сі хвалькуваті папські написи, які покри-
вають собою останки античної старовини, сі розмальовані кардинальські 
вивіски (шільди), що прикрашають собою ріжні пам’ятки Рима, а, може, 
сягне й глибше.

Тим більше, що спочуття переважної маси суспільності на стороні його, 
а не папства.

Forum Romanum
Глибоко, як розрита могила, лежить під ногами гробовище старого, 

республіканського Риму — Forum Romanum. Ґрунт сучасного Рима під-
нявся над старим його рівнем взагалі дуже значно, а тут особливо, може, 
тому, що се була низина, окружена горбами: старий рівень форуму рес-
публіканського лежить на кільканадцять (до 13) метрів нижче сучасного, 
а будови ще старші — як славна “могила Ромула” й інші пам’ятки під 
“чорним каменем” лежать ще на півтора метри нижче пізнішого рівня 
форуму. Сусідні горби — Капітолій, Палатин, Есквілін, що обступили 
форум з трьох боків, побільшають се вражіння глибокої ями, відкритого 
гробовища старого римського життя. Хаос розвалин — бази колон, сходи 
зруйнованих храмів, серед яких, як сироти, висуваються кілька ціліших 
колон, одиноких, або цілих груп — достроюються до сього вражіння старого 
цвинтарища. Недогризки старого життя, яким припадком судилося втекти 
від немилосердних зубів часу.

За часів цісарства форум був предметом особливої уважливості. Почавши 
від Цезаря, що енергічно взявся до перебудови й прикрашення його, про-
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все новими, розкішними будинками, що заступали місце старих і разом 
нібито з прикрашенням, окруженням новим блиском старої республікан-
ської старини, властиво, заслонювали її новими традиціями, новим блиском 
і величчю цісарства. Остання монументальна пам’ятка, яка заціліла на форумі 
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“курія”, осідок державного життя найстарших республіканських часів, пере-
творена в церкву муч[еника] Адріана; храм Ромула — в церкву Косьми 
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Се не вирятувало, одначе, тих будинків: сі церкви перебудовувались 
і змінялась, а з ними нищилися й останки старих храмів, так що від них, 
кінець кінцем, лишилися тільки нужденні фрагменти, або й зовсім нічого. Те, 
що не пішло на церкви, нищилося ще більше немилосердно. Старі будівлі, 
з своїми дорогими привозними мармурами, базальтами, гранітами, стали 
каменоломами для середньовічного Рима. Забирали матеріал, ще більше 
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нищили сліпо, марно, по-дурному. Дорогоцінні колони валились і розби-
вались, аби з них дістати кавалки бронзи, що в’язали часті колони. Вико-
лупувалися діри в старих мурах, аби вирвати кусники заліза, що служили 
за зв’язки. Старі мармури палено на вапно...

За розхапуванням старих будівель і нищенням і разом із ним ішло 
засипування старого форуму їх румовищем. На місцях, усвячених класич-
ними традиціями, піднялися замки середньовічних римських баронів. Потім 
зникли й вони, й старий форум став простим пастівнем, і в такій ролі, під 
назвою “Коров’ячого поля”, Campo vaccino, дожив до XIX віку. Пасті-
вень на місці римського форуму і корови пізніших римлян, що, махаючи 
хвостами, ходять на осередку старого римського життя, гордого володаря 
світу! От уже справді “коловращение времен”.

З гадками відкриття старого форуму носилися, щоправда, вже в часах 
Відродження. Сам Рафаель піддавав проект його реставрації. В сере-
дині XVII в. робилися тут розкопки, відкопано деякі останки античного 
будівництва, але розкопки сі мали характер грабівничий — все цінніше 
забиралося звідси далі. Тільки в XIX в. почалися розкопки більше кон-
серваційного характеру, і тільки від 1870-х років поведено їх і науково, 
і енергічно, і вони розширяють щодалі все більше старий форум не тільки 
вшир, відкриваючи все більшу площу, а і вглибину — глибину ґрунту і часу, 
відслонюючи з-під пізнішого цісарського і пізньореспубліканського форуму 
останки старшого, давнішого життя. Так відкрито в 1899 р. під чорним 
каменем останки з “царських часів” і між ними найдавнішу напись, яку досі 
маємо, — все се привалене “чорним каменем” і засипане при перебудові 
форуму за цісарських часів. Коло храму Фавстини відкрито некрополь 
з перших часів існування города і т. ін.

Все се дуже інтересне й цінне з археологічного чи історичного погляду, 
але все-таки форуму республіки, з яким зв’язуються для нас ті найблискучіші 
традиції римського життя, ми вже таки не будемо мати. Капітолій пропав 
безслідно, покритий будовою новішого римського сенату, з XVI в. З ста-
рого Comitium, місця народних зібрань, — ледве слід. Від ріжних пам’я-
ток на форумі — тільки ймення. Від старої “ростри” — трибуни, звідки 
гриміли колись промови республіканських ораторів — тільки ім’я, бо й 
та нужденна цегляна стіна, що носить тепер се ім’я, — се пізніша ростра 
Авґустова, збудована на місці давнішої, а тої й місця докладно вказати 
не можна. Фундаменти храму Згоди (Concordia), збудуваного на пам’ятку 
згоди патриціїв з плебеями, — се властиво фундаменти пізнішої Тіберієвої 
перебудови. Останки храму Сатурна тільки носять ім’я сеї старої святині, 
поставленої на поч. V віку, — те, що бачимо, се пізня реставрація, з останніх 
часів цісарства...

Позаховувалися тільки деякі пам’ятки з часів цісарства — принаймні 
в значніших фрагментах. Тріумфальна арка Септимія Севера панує над 

одним кінцем форуму, арка Тита і брама Константина — над другим. Від 
півночі піднімаються грандіозні аркади базиліки Константина. Від полудня 
нависли над форумом одні над одними нагромаджені руїни цісарських палат 
Палатина. Незабудований пізніше, він зістався одним великим руйнови-
щем цісарства, але і в сім зруйнованім виді гордо підіймається над старим 
форумом, як символ побіди цісарського Рима над старим республіканським.

Кінець кінцем, найліпше захованими пережитками старого республі-
канського і навіть передреспубліканського Рима (по традиції) зісталася Via 
Sacra, вимощена вічними, що називається, глибами каменю, які зісталися 
місцями в повній цілості, і стара Cloaca Maxima, побудована по традиції 
ще царем Тарквінієм Старшим, для відпливу води з багнистої долини форуму. 
Підправлена Авґустом і Аґріппою, вона й досі сповняє своє призначення, 
і ходячи по форуму, можна й тепер ще чути сморід з неї.

Сі прозаїчні річі щоденного ужитку показали себе більш тривкими, ніж 
пишні будови, розкішні пам’ятки і вікопомні статуї.

Colosseum
Флавіїв амфітеатр, чи так званий Колізей*, найбільший з театрів ста-

ринності і взагалі один з найбільше колосальних будинків, які мав світ, 
зістався і в своїй руїні найбільшою античною пам’яткою в теперішнім Римі. 
Збудований в 80 році Титом, він відсвяткований був цирковими забавами, 
що тривали сто днів і коштували життя 5000 звірів, а скільком людям — 
того сказати не можу. На початку III в. ударила в нього блискавка, і від 
того огню погоріли верхи театру, але він був потім підновлений. Циркові 
представлення тривали в нім ще за християнських часів, тільки вже люд-
ських поєдинків не роблено. Сильні землетруси XIII в. надруйнували його, 
і він служив якийсь час римському роду Франджіпані за кріпость. Заразом 
розбирали його й забирали що могли на будову, і видзьобали все залізо 
з мурів, від гори до долини, навертівши обридливих дір, що страшенно 
поганять його вигляд зблизька.

Папа Бенедикт в XVIII в. нарешті посвятив його як святощ, на пам’ять 
пролитої тут крові мучеників, і тим охоронив від дальшого нищення й про-
фанації останки старого театру, а Пій IX, як свідчить його хвалькувата 
напись, будовою контрафорсів запобіг дальшій його руїні. Дві мармуряні 
таблиці, вложені в мури при вході, з інкрустованими хрестами, голосять, 
що кождий, хто поцілує сей хрест, дістає розгрішення (індульґенцію) 
на дванадцять днів. Людям, що дешевим коштом хотіли б дістатися до раю, 
не треба, отже, нічого більше, як раз на дванадцять день ходити й цілувати 
сі хрести, тим більше що вступ до Колізею безплатний. Непобожна публіка, 
одначе, позаписувала сі таблиці й хрести своїми грішними йменнями, так 
що цілуючи хрест, дуже легко замість того поцілувати якого-небудь заїж-
джого Цвібельдуфта, як не в його персону, то в його ім’я.
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світу! От уже справді “коловращение времен”.
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пролитої тут крові мучеників, і тим охоронив від дальшого нищення й про-
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напись, будовою контрафорсів запобіг дальшій його руїні. Дві мармуряні 
таблиці, вложені в мури при вході, з інкрустованими хрестами, голосять, 
що кождий, хто поцілує сей хрест, дістає розгрішення (індульґенцію) 
на дванадцять днів. Людям, що дешевим коштом хотіли б дістатися до раю, 
не треба, отже, нічого більше, як раз на дванадцять день ходити й цілувати 
сі хрести, тим більше що вступ до Колізею безплатний. Непобожна публіка, 
одначе, позаписувала сі таблиці й хрести своїми грішними йменнями, так 
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Хоч частина театру обвалилась була зовсім, а значна частина до поло-
вини, але все-таки значний кусник його заховався майже в цілості, аж до 
зубчатої корони, що вінчала колись мури театру. Висота його доходить майже 
50 м, довжина будинку — 188 м, широкість — 156 м; в нім, як рахують, 
могло міститися до 50 тис. глядачів. Надвірні мури збудовані з міцного 
тесаного каменю, сіро-зеленавого травертину. Три ряди (поверхи) досить 
широких аркад, розділених пілястрами дорійського, над ними іонійського, 
над сим коринтійського стилю* (степенування елеганції й розкоші) оббігали 
наоколо всього театру. На них спочивав масивний горішній поверх, з гладкою, 
злегка моделірованою стіною, з зрідка пущеними вікнами, що вінчалася 
колись зубчатим вінцем. Аркади середніх поверхів (другого і третього — 
чи першого і другого по-галицькому) були прикрашені вставленими в них 
статуями (се видно з сучасних образків театру на монетах). 

Гордо і пишно мусив він тоді оглядати. Тепер се тільки каліка. Крім 
того, що дві третини його розвалено зовсім, навіть і найліпше заховані 
його часті потерпіли сильно, і безжалісно споганені тими немилосердними, 
варварськими дірами, що, як криваві рани, чорніють по всьому фасаду 
і вражають незвичайно прикро.

Не ліпше і всередині. Склепіння коридорів, що йшли рядами попід міс-
цями для сидження, переважно зруйновані, і тільки підпори сходів, як ребра 
скелета, висуваються між ними. Обнесено, забрано, розхоплено все, що, 
можна було знищити, винести, що мало якусь артистичну чи матеріальну 
вартість, і сумно виглядають обдерті цегляні і камінні мури. З-під поверхні 
колишньої сцени роззявляють свою пащу темні ями і півзруйновані стіни 
підсценних приміщень для нещасливих участників колишніх представлень 
і ріжних театральних прирядів і машин. Грандіозність будови і — гранді-
озність знищення...

Та... колишню красу пишності, блиску, крикливу розкіш володарів світу 
заступила інша краса, краса руїни, тиші, спокою і — помирення. Сі пів-
розвалені мури, сі скалічені сидження, сі провалля сцени не будять того 
страху, того прикрого чуття, яке б будили розкішні мармури і бронзи сього 
позорища людської ганьби і людського упокорення. Коли сими коритарами 
і сходами виходиш на горішню терасу і серед тиші руїни й спустошення, 
простершися під ласкавим теплом сонця, зливаєшся душею з сим образом 
упадку й забуття, — се страшне місце людського божевілля не викликає 
нічого, крім почуття спокою і тиші. На сих склепіннях і збічах хвилювалися 
в обридливих конвульсіях кровожерних інстинктів тисячоголові товпи, 
пильно слідячи за страшними зусиллями людей і звірів, за передсмертними 
муками, за агонією безоружного бранця чи запроданця-гладіатора. Сі мури 
трусилися від звірячого реву ошалілої юрби збожеволілих божевіллям своєї 
величі “володарів світу”. Ся сцена вкривалася плямами крові людей і звірят, 
роздавлених звірячою п’ястю сих побідників світу.

Але сі образи не тривожать мене. Мох і травиця проростає тихомирно 
на сих страшних отворах підземних виходів сцени, на сих сидженнях гля-
дачів, що рухом пальця засуджували на смерть вільних і невільних акторів 
сих представлень. Тиша і забуття віють над сими мурами і склепіннями. 
Колишня кров людська висхла і випарилася, не лишивши сліду в сім аро-
маті весіннього дня. І здається, що час приносить не тільки забуття, а й 
помирення... Що він мирить нещасливі жертви й безтямних мучителів їх і 
покровом помирення криє сі муки й провини.

Принаймні в наших почуттях.

Храм неба
Коли наскучить дивитися на каліцтво пам’яток античної старовини — 

на сі фрагменти мурів, бази колон, позабирані з місця й попереношувані 
бозна-куди стовпи, фризи, статуї — всі сі недогризки часу, які оглядаємо 
з цікавістю й жалем, як слабкі натяки на те, що воно було колись, — 
і захочеться подивитися на щось хоч трохи ціле, не до кінця покалічене, 
нема іншої ради, як піти подивитися на Пантеон. Се найкраще захована 
й найкраща пам’ятка античного будівництва, яка нам лишилася в Римі та, 
мабуть, і на цілім світі.

Вже зверху досить добре захований портал, величаві мури й склепіння 
потішають око, призвичаєне до ріжних фрагментів, недорічно притулених 
до якихось новіших будівель. “Марк Аґріппа консуль утретє”, що поставив 
сей будинок тому 2036 років і надписав своє ім’я над сим величавим порта-
лом, мав щастя. Ні блискавиця, що розбила будинок за Траяна*, ні пізніші 
перебудови, ні папські спустошення не знищили його діла і не стерли з нього 
його імені. Цісар Гадріан, відбудувавши наново самий храм (крім порталу) 
по знищенні його від блискавиці, мабуть, додав тільки краси старій будівлі, 
бо трудно собі представити, щоб давніша будова була гарніша від теперішньої. 
Цісар Констанс здер з старої бані й забрав до Царгорода золочену бронзову 
покрівлю її — портал став єдиною декорацією будівлі назверх. Він витримав 
навіть спустошення і капризи новіших просвіщенних часів, коли папа Урбан 
VIII Барберіні забрав бронзові балки порталу на олтар собору св. Петра 
і на гармати для замку Ангела, а за те нагородив його двома дзвіницями, 
що дістали були характеристичну назву “ослячих ух Барберіні”, їх автора. 
Сі ослячі уха розібрано тепер, утрату бронзового в’язання портал переболів, 
а за папою зісталося прислів’я (гра слів): quod non fecerunt barbari, fecerunt 
Barberini (чого не зробили варвари, вчинили Барберіні).

Варвари варварами, але що папство часів упадку імперії, яке з невбла-
ганністю тупого фанатика і безцеремонністю спадкоємця-парвеню не минало 
не то що пам’ятника, а й просто паркану, кажучи словами городничого, 
щоб не зробити на нім знаку своєї побіди, заставити служити новому богу, 
новому культу, — що се фанатичне і некультурне папство помилувало 
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Хоч частина театру обвалилась була зовсім, а значна частина до поло-
вини, але все-таки значний кусник його заховався майже в цілості, аж до 
зубчатої корони, що вінчала колись мури театру. Висота його доходить майже 
50 м, довжина будинку — 188 м, широкість — 156 м; в нім, як рахують, 
могло міститися до 50 тис. глядачів. Надвірні мури збудовані з міцного 
тесаного каменю, сіро-зеленавого травертину. Три ряди (поверхи) досить 
широких аркад, розділених пілястрами дорійського, над ними іонійського, 
над сим коринтійського стилю* (степенування елеганції й розкоші) оббігали 
наоколо всього театру. На них спочивав масивний горішній поверх, з гладкою, 
злегка моделірованою стіною, з зрідка пущеними вікнами, що вінчалася 
колись зубчатим вінцем. Аркади середніх поверхів (другого і третього — 
чи першого і другого по-галицькому) були прикрашені вставленими в них 
статуями (се видно з сучасних образків театру на монетах). 

Гордо і пишно мусив він тоді оглядати. Тепер се тільки каліка. Крім 
того, що дві третини його розвалено зовсім, навіть і найліпше заховані 
його часті потерпіли сильно, і безжалісно споганені тими немилосердними, 
варварськими дірами, що, як криваві рани, чорніють по всьому фасаду 
і вражають незвичайно прикро.

Не ліпше і всередині. Склепіння коридорів, що йшли рядами попід міс-
цями для сидження, переважно зруйновані, і тільки підпори сходів, як ребра 
скелета, висуваються між ними. Обнесено, забрано, розхоплено все, що, 
можна було знищити, винести, що мало якусь артистичну чи матеріальну 
вартість, і сумно виглядають обдерті цегляні і камінні мури. З-під поверхні 
колишньої сцени роззявляють свою пащу темні ями і півзруйновані стіни 
підсценних приміщень для нещасливих участників колишніх представлень 
і ріжних театральних прирядів і машин. Грандіозність будови і — гранді-
озність знищення...

Та... колишню красу пишності, блиску, крикливу розкіш володарів світу 
заступила інша краса, краса руїни, тиші, спокою і — помирення. Сі пів-
розвалені мури, сі скалічені сидження, сі провалля сцени не будять того 
страху, того прикрого чуття, яке б будили розкішні мармури і бронзи сього 
позорища людської ганьби і людського упокорення. Коли сими коритарами 
і сходами виходиш на горішню терасу і серед тиші руїни й спустошення, 
простершися під ласкавим теплом сонця, зливаєшся душею з сим образом 
упадку й забуття, — се страшне місце людського божевілля не викликає 
нічого, крім почуття спокою і тиші. На сих склепіннях і збічах хвилювалися 
в обридливих конвульсіях кровожерних інстинктів тисячоголові товпи, 
пильно слідячи за страшними зусиллями людей і звірів, за передсмертними 
муками, за агонією безоружного бранця чи запроданця-гладіатора. Сі мури 
трусилися від звірячого реву ошалілої юрби збожеволілих божевіллям своєї 
величі “володарів світу”. Ся сцена вкривалася плямами крові людей і звірят, 
роздавлених звірячою п’ястю сих побідників світу.

Але сі образи не тривожать мене. Мох і травиця проростає тихомирно 
на сих страшних отворах підземних виходів сцени, на сих сидженнях гля-
дачів, що рухом пальця засуджували на смерть вільних і невільних акторів 
сих представлень. Тиша і забуття віють над сими мурами і склепіннями. 
Колишня кров людська висхла і випарилася, не лишивши сліду в сім аро-
маті весіннього дня. І здається, що час приносить не тільки забуття, а й 
помирення... Що він мирить нещасливі жертви й безтямних мучителів їх і 
покровом помирення криє сі муки й провини.

Принаймні в наших почуттях.

Храм неба
Коли наскучить дивитися на каліцтво пам’яток античної старовини — 

на сі фрагменти мурів, бази колон, позабирані з місця й попереношувані 
бозна-куди стовпи, фризи, статуї — всі сі недогризки часу, які оглядаємо 
з цікавістю й жалем, як слабкі натяки на те, що воно було колись, — 
і захочеться подивитися на щось хоч трохи ціле, не до кінця покалічене, 
нема іншої ради, як піти подивитися на Пантеон. Се найкраще захована 
й найкраща пам’ятка античного будівництва, яка нам лишилася в Римі та, 
мабуть, і на цілім світі.

Вже зверху досить добре захований портал, величаві мури й склепіння 
потішають око, призвичаєне до ріжних фрагментів, недорічно притулених 
до якихось новіших будівель. “Марк Аґріппа консуль утретє”, що поставив 
сей будинок тому 2036 років і надписав своє ім’я над сим величавим порта-
лом, мав щастя. Ні блискавиця, що розбила будинок за Траяна*, ні пізніші 
перебудови, ні папські спустошення не знищили його діла і не стерли з нього 
його імені. Цісар Гадріан, відбудувавши наново самий храм (крім порталу) 
по знищенні його від блискавиці, мабуть, додав тільки краси старій будівлі, 
бо трудно собі представити, щоб давніша будова була гарніша від теперішньої. 
Цісар Констанс здер з старої бані й забрав до Царгорода золочену бронзову 
покрівлю її — портал став єдиною декорацією будівлі назверх. Він витримав 
навіть спустошення і капризи новіших просвіщенних часів, коли папа Урбан 
VIII Барберіні забрав бронзові балки порталу на олтар собору св. Петра 
і на гармати для замку Ангела, а за те нагородив його двома дзвіницями, 
що дістали були характеристичну назву “ослячих ух Барберіні”, їх автора. 
Сі ослячі уха розібрано тепер, утрату бронзового в’язання портал переболів, 
а за папою зісталося прислів’я (гра слів): quod non fecerunt barbari, fecerunt 
Barberini (чого не зробили варвари, вчинили Барберіні).

Варвари варварами, але що папство часів упадку імперії, яке з невбла-
ганністю тупого фанатика і безцеремонністю спадкоємця-парвеню не минало 
не то що пам’ятника, а й просто паркану, кажучи словами городничого, 
щоб не зробити на нім знаку своєї побіди, заставити служити новому богу, 
новому культу, — що се фанатичне і некультурне папство помилувало 
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Пантеон, — се було особливе щастя Аґріппи. Спасла його та обставина, 
що папи рано дістали сей храм у власність і дарунок і, зробивши церкву 
Марії з поганського храму та заступивши статуї богів олтарями, а підземельні 
склепіння наповнивши кістьми мучеників з катакомб (кажуть, що двадцять 
вісім возів костей з катакомб туди було привезено), вони сю церкву “Марії 
мучеників”, або в просторіччі S. Maria Rotonda, берегли як одну з головних 
окрас і приналежностей свого римського володіння. Сенатори римські серед-
ніх віків мусили складати папам присягу, що між іншим будуть пильнувати 
й боронити також “св. Марії Ротонди”.

І Ротонда, невважаючи на всі переміни й перебудови, донесла до наших 
часів свою красу в виді настільки незміненім і ненарушенім, що вона викли-
кає ентузіазм не антикварський, а артистичний, не мальовничістю руїни, 
не жалісним виглядом недогризених фрагментів, а своєю цілістю і її гармо-
нійною красою. Се чудовий в своїй простоті, викінченості і гармонійності 
гімн небу.

Кругла ротонда вінчається простою зовсім округлою банею, що в проекції 
робить вражіння півкулі (в дійсності її високість рівняється її діаметру, 43 
на 43 метри). П’ять рядів різьблених чотирикутників (касет) виповнюють 
її внутрішню поверхню й служать єдиною, дуже гарною в своїй простоті 
й величавості декорацією. Всередині її простий круглий отвір (9 м в про-
мірі) служить одиноким освітленням будови. Під банею в рівних відступах 
чотирнадцять ніш для статуй і бюстів, далі сім великих ніш, з двома гарними, 
добре захованими колонами кожда, для статуй богів-планет, по тодішньому 
рахунку (Аполлон — сонце, Діана — місяць, Меркурій, Венера, Марс, 
Юпітер, Сатурн). Їм був присвячений сей Pantheum, храм неба (а не храм 
усіх богів, як звичайно його толкують).

Розуміється, статуй нема. Їх місце заступило кілька олтарів досить 
вульгарного типу та кілька надгробників. Новіша Італія додала до сих стар-
ших декорацій гроби своїх королів; досить неартистичний, чорний саркофаг 
Віктора Емануїла відкритий, місце для саркофага Гумберта ще задраповане 
чорним і завішане вінками. І той, і сей також мало достроюються до вигляду 
старої святині, як і ті рококові папські олтарі. Нові правителі Італії хочуть, 
очевидно, доказати, що вони такі ж слабкі спадкоємці старого Рима, як і 
середньовічні папи.

Ах, коли б ся старина нарешті опинилася в досить інтелігентних руках, 
які б подбали про те, щоб бодай тому, що лишилося нам, надати гідний 
і відповідний вид, який би не вражав недорічним мішанням sacra profanis 
[святощів простацтвом]! Якби поздіймано сі хрести з старих єгипетських 
обелісків і фігури святих з римських імператорських колон, перенесено 
на інше місце сі олтарі й каплиці, що роблять таке прикре й непобожне вра-
жіння в обстанові поганської старини, повідкидали ріжні отакі середньовічні 
й ренесансові ослячі уха, що вінчають і досі ще ріжну античну старину! 

Середньовічне (та й новіше) папство не розуміло, яке непохвальне 
свідоцтво таким побожним усвяченням пам’яток поганства дає воно своїй 
церкві, яку хотіло прославити сими знаками тріумфу над старим культом. 
Сі церквочки, притулені до старих храмових порталів, сі олтарі й каплиці 
в поганських святинях, сі античні ванни, крісла, вази в ролі ріжних церковних 
атрибутів кінець кінцем зістаються пам’ятками нерозумності, тупості, фана-
тизму — того, про що каже прислів’я “застав дурня богу молитись, він собі 
лоба розіб’є”. І ті, що по змозі усували б останки дурної побожності старих 
і новіших часів, робили б не тільки прислугу античній спадщині, відкриваючи 
її по можності в чистім, не деформованім виді, а й самій католицькій церкві, 
усуваючи сліди її гріхів, її фанатизму і неінтелігентності.

Коли б так із Пантеону перенести на інше місце сі олтарі і сі королів-
ські могили, зняти сі надгробні плити, а в нішах поставити античні статуї 
й бюсти, нагромаджені в музеях? Яке б то вражіння зробила стара ротонда, 
що і в нинішнім виді переймає захватом, одушевленням, незважаючи на всі 
ті непотрібні додатки.

Людство має право сього жадати від нинішніх спадкоємців і державців 
сеї й інших подібних пам’яток.

Щоб поздіймати християнські додатки з античних пам’яток, треба, щоб 
папа помирився з італійським правительством відкрито й щиро, а не так, 
як тепер, — стоячи в порозумінні очевиднім, але удаючи ображеного і непри-
миреного. Сього я й бажаю — в інтересах сеї античної спадщини. Щоб забрати 
своїх королів з Пантеону на інше місце, на се вистало б кількох розумних голів 
в парламенті, які б замість тих Вавилонів, що будуються і не добудуються 
ніяк на честь першого короля З’єдиненої Італії, могли б нарешті надумати 
поставити гробовець для своїх нових королів, аби не класти їх в комірнім 
в старій будові цісарства. Щоб позбирати недоречно приткнені тут олтарі, 
треба згоди папства, його капітуляції перед духом і поступом часу.

Але поки се наступить, таки підем іще раз глянути на сей величавий 
храм неба, вислухати сей чудовий гімн, виспіваний античною творчістю 
на честь старого культу світла і сонця...

Via Appia
“Ті, що живуть в Римі завсіди і мають власних коней, повинні б щодня 

їздити на Via Appia”, — сказала моя жінка, перший раз побувавши на ній.
Узькою стежкою стелилася камінна дорога в далечінь, серед широких 

пасм сочистої зеленої трави, густо засіяної останками старих могил, декора-
ційними фрагментами, кавалками статуй і написей. Широкий меланхолійний 
краєвид Кампаньї розстелявся за ними. Налетіла хмарка й скропила дощем 
буйну весняну рослинність. Ми сховалися втрійку, з дитиною*, до одного 
з гробівців і, під його склепінням перечекавши дощ, пішли далі, зложивши 
подяку тіням покійників, що прийняли нас до свого схоронища. І ся мелан-
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Пантеон, — се було особливе щастя Аґріппи. Спасла його та обставина, 
що папи рано дістали сей храм у власність і дарунок і, зробивши церкву 
Марії з поганського храму та заступивши статуї богів олтарями, а підземельні 
склепіння наповнивши кістьми мучеників з катакомб (кажуть, що двадцять 
вісім возів костей з катакомб туди було привезено), вони сю церкву “Марії 
мучеників”, або в просторіччі S. Maria Rotonda, берегли як одну з головних 
окрас і приналежностей свого римського володіння. Сенатори римські серед-
ніх віків мусили складати папам присягу, що між іншим будуть пильнувати 
й боронити також “св. Марії Ротонди”.

І Ротонда, невважаючи на всі переміни й перебудови, донесла до наших 
часів свою красу в виді настільки незміненім і ненарушенім, що вона викли-
кає ентузіазм не антикварський, а артистичний, не мальовничістю руїни, 
не жалісним виглядом недогризених фрагментів, а своєю цілістю і її гармо-
нійною красою. Се чудовий в своїй простоті, викінченості і гармонійності 
гімн небу.

Кругла ротонда вінчається простою зовсім округлою банею, що в проекції 
робить вражіння півкулі (в дійсності її високість рівняється її діаметру, 43 
на 43 метри). П’ять рядів різьблених чотирикутників (касет) виповнюють 
її внутрішню поверхню й служать єдиною, дуже гарною в своїй простоті 
й величавості декорацією. Всередині її простий круглий отвір (9 м в про-
мірі) служить одиноким освітленням будови. Під банею в рівних відступах 
чотирнадцять ніш для статуй і бюстів, далі сім великих ніш, з двома гарними, 
добре захованими колонами кожда, для статуй богів-планет, по тодішньому 
рахунку (Аполлон — сонце, Діана — місяць, Меркурій, Венера, Марс, 
Юпітер, Сатурн). Їм був присвячений сей Pantheum, храм неба (а не храм 
усіх богів, як звичайно його толкують).

Розуміється, статуй нема. Їх місце заступило кілька олтарів досить 
вульгарного типу та кілька надгробників. Новіша Італія додала до сих стар-
ших декорацій гроби своїх королів; досить неартистичний, чорний саркофаг 
Віктора Емануїла відкритий, місце для саркофага Гумберта ще задраповане 
чорним і завішане вінками. І той, і сей також мало достроюються до вигляду 
старої святині, як і ті рококові папські олтарі. Нові правителі Італії хочуть, 
очевидно, доказати, що вони такі ж слабкі спадкоємці старого Рима, як і 
середньовічні папи.

Ах, коли б ся старина нарешті опинилася в досить інтелігентних руках, 
які б подбали про те, щоб бодай тому, що лишилося нам, надати гідний 
і відповідний вид, який би не вражав недорічним мішанням sacra profanis 
[святощів простацтвом]! Якби поздіймано сі хрести з старих єгипетських 
обелісків і фігури святих з римських імператорських колон, перенесено 
на інше місце сі олтарі й каплиці, що роблять таке прикре й непобожне вра-
жіння в обстанові поганської старини, повідкидали ріжні отакі середньовічні 
й ренесансові ослячі уха, що вінчають і досі ще ріжну античну старину! 

Середньовічне (та й новіше) папство не розуміло, яке непохвальне 
свідоцтво таким побожним усвяченням пам’яток поганства дає воно своїй 
церкві, яку хотіло прославити сими знаками тріумфу над старим культом. 
Сі церквочки, притулені до старих храмових порталів, сі олтарі й каплиці 
в поганських святинях, сі античні ванни, крісла, вази в ролі ріжних церковних 
атрибутів кінець кінцем зістаються пам’ятками нерозумності, тупості, фана-
тизму — того, про що каже прислів’я “застав дурня богу молитись, він собі 
лоба розіб’є”. І ті, що по змозі усували б останки дурної побожності старих 
і новіших часів, робили б не тільки прислугу античній спадщині, відкриваючи 
її по можності в чистім, не деформованім виді, а й самій католицькій церкві, 
усуваючи сліди її гріхів, її фанатизму і неінтелігентності.

Коли б так із Пантеону перенести на інше місце сі олтарі і сі королів-
ські могили, зняти сі надгробні плити, а в нішах поставити античні статуї 
й бюсти, нагромаджені в музеях? Яке б то вражіння зробила стара ротонда, 
що і в нинішнім виді переймає захватом, одушевленням, незважаючи на всі 
ті непотрібні додатки.

Людство має право сього жадати від нинішніх спадкоємців і державців 
сеї й інших подібних пам’яток.

Щоб поздіймати християнські додатки з античних пам’яток, треба, щоб 
папа помирився з італійським правительством відкрито й щиро, а не так, 
як тепер, — стоячи в порозумінні очевиднім, але удаючи ображеного і непри-
миреного. Сього я й бажаю — в інтересах сеї античної спадщини. Щоб забрати 
своїх королів з Пантеону на інше місце, на се вистало б кількох розумних голів 
в парламенті, які б замість тих Вавилонів, що будуються і не добудуються 
ніяк на честь першого короля З’єдиненої Італії, могли б нарешті надумати 
поставити гробовець для своїх нових королів, аби не класти їх в комірнім 
в старій будові цісарства. Щоб позбирати недоречно приткнені тут олтарі, 
треба згоди папства, його капітуляції перед духом і поступом часу.

Але поки се наступить, таки підем іще раз глянути на сей величавий 
храм неба, вислухати сей чудовий гімн, виспіваний античною творчістю 
на честь старого культу світла і сонця...

Via Appia
“Ті, що живуть в Римі завсіди і мають власних коней, повинні б щодня 

їздити на Via Appia”, — сказала моя жінка, перший раз побувавши на ній.
Узькою стежкою стелилася камінна дорога в далечінь, серед широких 

пасм сочистої зеленої трави, густо засіяної останками старих могил, декора-
ційними фрагментами, кавалками статуй і написей. Широкий меланхолійний 
краєвид Кампаньї розстелявся за ними. Налетіла хмарка й скропила дощем 
буйну весняну рослинність. Ми сховалися втрійку, з дитиною*, до одного 
з гробівців і, під його склепінням перечекавши дощ, пішли далі, зложивши 
подяку тіням покійників, що прийняли нас до свого схоронища. І ся мелан-
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холійна, тиха краса старої дороги лишила невимовно чарівний спомин в нас, 
як одно з наймиліших вражінь, яке дав нам Рим. І на прощання з ним 
вибираємося знову в екскурсію на Аппієву дорогу.

Екскурсія неабияка. З нашого форестьєрського кварталу, де переважно 
міститься приїжджий народ, до початку Via Appia, де вона стає гарною й інте-
ресною, звиш 8 кілометрів, і то кілометрів незвичайно прикрих і позбавлених 
всякої комунікації. В сі покинені, слабо залюднені, неінтересні часті Рима 
не ходять ні трамваї, ні омнібуси, ні залізниці. Треба великого завзяття, щоб 
пішки перейти всі отсі запорошені улиці, потім обгороджені по обох боках 
високими мурами, заставлені брудними смердючими остеріями і оселями, залиті 
помиями початки Via Appia Antica, й видістатися на ту частину її, яка була 
відкопана в 1850-х роках і полишена незабудована й незагороджена. Треба 
пуститися аж сею правдивою Via Appia яких 4–5 кілометрів далі пішки (бо 
тут ніяких інших комунікаційних способів теж нема), щоб пізнати її справжню 
красу й упитися її чаром. А ні, то треба взяти на яких 3–4 години фіакра 
і зробити цілу сю дорогу кіньми, щоб, змучившися вступною невдячною частю 
екскурсії, не втомитися передчасно й не відняти у себе здібності милуватися 
тою справжньою старою Via Appia. Перше подорожування піше неприємне; 
друге, кінне, досить дороге. І тому переважна більшість туристів, вибравшися 
на Via Appia, огляне сліди ніг Христових на підлозі церковки Domine quo vadis, 
за брамою св. Себастіана, спопуляризованої звісним романом Сенкевича*, 
заїде в катакомби св. Каліста, доїде кінець кінцем до вежі Цецілїї Метелі, 
що сумно підіймає свою голову серед нових римських помийників, або що най-
дальше — до початків старої дороги. Але далі не поїде й вернеться відси, 
винісши вражіння, що, властиво, ся ославлена Via Appia дуже неінтересна 
річ. Але треба або нагострити серце мужеством і вибратися на цілоденну екс-
курсію пішаком, або не пожалувати десяти-кільканадцяти франків на фіакра, 
коли шануються власні ноги, і тоді, особливо в вечірній годині, відкриє стара 
дорога перед своїм гостем свої скарби красоти й настрою.

Via Appia — славна римська дорога, побудована цензором Аппієм 
Клавдієм в 312 p., по тім, як римляни наложили свою важку руку на полу-
дневу Італію. Вона доходила спочатку до Капуї, пізніше була продовжена 
до Беневенту і Брундізіума*, наскрізь через Італію. Се було на свої часи 
чудо інженерської штуки, regina viarum (королева доріг). Вона розпочиналася 
за Колізеєм, від арки Константина, яку й тепер переїздить турист, їдучи 
на сю дорогу. Проходила через акведук Аппія, в старі Капенські ворота, далі 
повз величезні терми Антонінів (Каракалі) скручувала через тріумфальну 
арку Друза, що стоїть і тепер, хоч досить в обідранім виді, та проходила 
в Аппієву браму (теп[ер] брама св. Себастіана, з середньовічними вежами), 
відділивши від себе via Latina наліво.

І тут, і далі, за міськими мурами вона представляла з себе рід кладо-
вища. По обох боках її тяглися ряди нагробників, переривані подекуди 

храмами, святощами, місцями для похоронного палення небіжчиків, і т. д., 
на кілька миль; тут же, як і в інших передмістях, цілий ряд підземельних 
кладовищ-катакомб.

В часті дороги, ближчій до міста, нагробники й будови античні знищені 
майже без останку. Грандіозний нагробник Цецілії Метелі, в виді круглої 
вежі, зістався одинокою ліпше захованою пам’яткою. В дальшій часті 
дороги, що була відкопана в 1851 p., останків старих будівель далеко більше. 
Правда, й вони сильно облуплені: будівляний матеріал забирано відси без 
милосердя, так само все, що мало якийсь артистичний інтерес. Через те від 
переважної більшості будівель, нагробників і т. ін. зісталися тільки останки 
цегляних фундаментів, де-не-де ліпше заховане склепіння гробівця, тільки 
облупленого з мармурових своїх декорацій; рідше пам’ятник з рельєфами 
покійників, з мармуряною плитою написі і т. ін. Тут же при дорозі досить 
інтересні останки римської оселі (vіlla Lugari).

Артистичних річей взагалі тут нема що шукати — по них треба йти 
до музеїв; по ліпше заховані останки монументальних будівель — до Пан-
теону, Форуму, Колізею; по пам’ятки домашнього побуту — до Помпеїв. 
Аппієва дорога — се цвинтарище античного римського життя, повне 
меланхолійної краси і почуття спокою й спочинку. Але не цвинтарище 
сільське, вкрите буйною травою, що зрівняла низенькі могилки й покрила 
собою дерев’яні погнилі хрести. Буйне, суворе, величне, повне ненаситної 
жаги панування, володіння, уживання, римське життя знайшло тихомирний 
й спокійний спочинок на сій славній дорозі.

Ся простора, вкрита зеленими пасовиськами рівнина Кампаньї, окружена 
на далекому краєвиді  панорамами міст: Рима, Тіволі, Фраскаті, Альбано, 
котрих шкляні шиби відблискують здалека против проміння від заходу 
сонця, — пустинна і тиха всередині, вкрита пасовиськами і розлогими полями 
й густо засіяна аркадами акведуків, останками старих храмів, замків, осель. Без-
конечна галерея старих нагробників серед неї, по обох боках дороги, оброслої 
зеленою травицею. Купи меланхолійних кипарисів на старих могилах-горбах. 
Легкі шапки піній над сірими звалищами гробів. Не жахом і холодом смерті, 
не огидою розкладу й руїни, а тихою меланхолійною красою спокою віє 
відси — гармонією буття і небуття, життя і смерті, помирення сих двох 
антитез в тій гармонії інстинкту життя й діяльності та інстинкту смерті 
й спокою, яку проголосив недавно як кінцеву мету управильнення, угар-
монізування нашого життя, всім нам звісний натураліст*.

Рим християнський. Катакомби
Між двома центрами творчості, фантазії, артизму — творами античного 

генія з одної сторони, і пізнішим розцвітом нової творчості Відродження XV в. 
старохристиянський Рим робить вражіння чогось блідого, никлого, убогого. 
Якісь бідні каганці на роздоріжжі між розкішним сяєвом двох світових огнищ 
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холійна, тиха краса старої дороги лишила невимовно чарівний спомин в нас, 
як одно з наймиліших вражінь, яке дав нам Рим. І на прощання з ним 
вибираємося знову в екскурсію на Аппієву дорогу.

Екскурсія неабияка. З нашого форестьєрського кварталу, де переважно 
міститься приїжджий народ, до початку Via Appia, де вона стає гарною й інте-
ресною, звиш 8 кілометрів, і то кілометрів незвичайно прикрих і позбавлених 
всякої комунікації. В сі покинені, слабо залюднені, неінтересні часті Рима 
не ходять ні трамваї, ні омнібуси, ні залізниці. Треба великого завзяття, щоб 
пішки перейти всі отсі запорошені улиці, потім обгороджені по обох боках 
високими мурами, заставлені брудними смердючими остеріями і оселями, залиті 
помиями початки Via Appia Antica, й видістатися на ту частину її, яка була 
відкопана в 1850-х роках і полишена незабудована й незагороджена. Треба 
пуститися аж сею правдивою Via Appia яких 4–5 кілометрів далі пішки (бо 
тут ніяких інших комунікаційних способів теж нема), щоб пізнати її справжню 
красу й упитися її чаром. А ні, то треба взяти на яких 3–4 години фіакра 
і зробити цілу сю дорогу кіньми, щоб, змучившися вступною невдячною частю 
екскурсії, не втомитися передчасно й не відняти у себе здібності милуватися 
тою справжньою старою Via Appia. Перше подорожування піше неприємне; 
друге, кінне, досить дороге. І тому переважна більшість туристів, вибравшися 
на Via Appia, огляне сліди ніг Христових на підлозі церковки Domine quo vadis, 
за брамою св. Себастіана, спопуляризованої звісним романом Сенкевича*, 
заїде в катакомби св. Каліста, доїде кінець кінцем до вежі Цецілїї Метелі, 
що сумно підіймає свою голову серед нових римських помийників, або що най-
дальше — до початків старої дороги. Але далі не поїде й вернеться відси, 
винісши вражіння, що, властиво, ся ославлена Via Appia дуже неінтересна 
річ. Але треба або нагострити серце мужеством і вибратися на цілоденну екс-
курсію пішаком, або не пожалувати десяти-кільканадцяти франків на фіакра, 
коли шануються власні ноги, і тоді, особливо в вечірній годині, відкриє стара 
дорога перед своїм гостем свої скарби красоти й настрою.

Via Appia — славна римська дорога, побудована цензором Аппієм 
Клавдієм в 312 p., по тім, як римляни наложили свою важку руку на полу-
дневу Італію. Вона доходила спочатку до Капуї, пізніше була продовжена 
до Беневенту і Брундізіума*, наскрізь через Італію. Се було на свої часи 
чудо інженерської штуки, regina viarum (королева доріг). Вона розпочиналася 
за Колізеєм, від арки Константина, яку й тепер переїздить турист, їдучи 
на сю дорогу. Проходила через акведук Аппія, в старі Капенські ворота, далі 
повз величезні терми Антонінів (Каракалі) скручувала через тріумфальну 
арку Друза, що стоїть і тепер, хоч досить в обідранім виді, та проходила 
в Аппієву браму (теп[ер] брама св. Себастіана, з середньовічними вежами), 
відділивши від себе via Latina наліво.

І тут, і далі, за міськими мурами вона представляла з себе рід кладо-
вища. По обох боках її тяглися ряди нагробників, переривані подекуди 

храмами, святощами, місцями для похоронного палення небіжчиків, і т. д., 
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кладовищ-катакомб.

В часті дороги, ближчій до міста, нагробники й будови античні знищені 
майже без останку. Грандіозний нагробник Цецілії Метелі, в виді круглої 
вежі, зістався одинокою ліпше захованою пам’яткою. В дальшій часті 
дороги, що була відкопана в 1851 p., останків старих будівель далеко більше. 
Правда, й вони сильно облуплені: будівляний матеріал забирано відси без 
милосердя, так само все, що мало якийсь артистичний інтерес. Через те від 
переважної більшості будівель, нагробників і т. ін. зісталися тільки останки 
цегляних фундаментів, де-не-де ліпше заховане склепіння гробівця, тільки 
облупленого з мармурових своїх декорацій; рідше пам’ятник з рельєфами 
покійників, з мармуряною плитою написі і т. ін. Тут же при дорозі досить 
інтересні останки римської оселі (vіlla Lugari).

Артистичних річей взагалі тут нема що шукати — по них треба йти 
до музеїв; по ліпше заховані останки монументальних будівель — до Пан-
теону, Форуму, Колізею; по пам’ятки домашнього побуту — до Помпеїв. 
Аппієва дорога — се цвинтарище античного римського життя, повне 
меланхолійної краси і почуття спокою й спочинку. Але не цвинтарище 
сільське, вкрите буйною травою, що зрівняла низенькі могилки й покрила 
собою дерев’яні погнилі хрести. Буйне, суворе, величне, повне ненаситної 
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й густо засіяна аркадами акведуків, останками старих храмів, замків, осель. Без-
конечна галерея старих нагробників серед неї, по обох боках дороги, оброслої 
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людського генія. Треба дивитися на пам’ятки його старохристиянської творчості 
й життя через спеціальні призми, щоб добачати якийсь спеціальний інтерес, 
вагу і красу. Дивитися очима спеціаліста ученого, археолога чи історика, що в 
тім убожестві форм і засобів, в сій безпомічності виконання, в сім недотеп-
нім орудуванні бідними рефлексами і фрагментами старої, античної штуки 
з цікавістю слідитиме, — не так слідитиме навіть, як відгадуватиме розвій, 
назрівання і кристалізацію ідей, які колись, впродовж віків знайдуть собі вті-
лення ясніші, гарніші, гармонічніші. Або очима побожного і вірного католика, 
перейнятого ентузіазмом для слави й могутності своєї церкви, якого сі пам’ятки 
колишнього убожества, слабості, нужди розчулюють своїм контрастом з піз-
нішими побідними тріумфами, славою й властю войовничої церкви, ecclesiae 
militantis. Або нарешті — відігнати від себе сі прикрі спомини й образи тих 
нехристиянських тріумфів пізнішої церкви, які вона з таким самовдоволенням 
постаралася увіковічнити в сій столиці своїй — сі криваві побіди над “інако- 
мислящими” єретиками, сі горді претензії на перевагу папського меча над 
мечем світським. Забути, який ужиток робило з сеї простоти й убожества 
пізніше папство; як на крові й костях людей, що складали свої голови за сво-
боду своєї совісті, за право бути свобідними від вимогів царства сьогосвіт-
нього і водитися своїми поняттями про правду і добро, будувало воно нову 
власть над сумліннями і переконаннями, а з того колишнього убожества, мук 
і страждань било дзвінкі динари св. Петра для себе і своїх непотів. Вигнати 
з голови ті всі спомини і привиди, і тоді в убогих фрагментах, в безграмотних 
написах, в недотепних богомазах того старохристиянського життя шукати 
слідів високих настроїв, героїзму духу, чистого ідеалізму чоловіка, далекого 
і чужого від усіх прикмет пізнішої церкви, католицтва, папства.

Рим — найбагатше місце на пам’ятки й останки сього героїчного періоду 
християнства, його молодечого аскетизму й ідеалізму. Їх копальні — славні 
римські катакомби, безконечні лабіринти підземних галерей і печер, вздовж 
римських доріг, що служили кілька віків гробовищем римському християн-
ству. Говорячи про них, треба б почати, lege artis [за традицією], від вияс-
нення сеї назви. Отже поясню, що се популярне слово нічого не значить, 
і ввійшло в уживання зовсім припадково. Catacumba, або ad Catacumbas 
звалася місцевість коло Аппієвої дороги, в околиці церкви св. Себастьяна. 
Катакомби поблизу сеї церкви були одинокі, які не були забуті в середніх 
віках та служили місцем побожних подорожей прочан. Коли потім, в XV в., 
почали відкривати наново інші катакомби і ними почали інтересуватися, 
ся назва з тих старих і популярних катакомб св. Себастьяна була перенесена 
і на всі нові як назва загальна, а значіння і початок її зістається незвісним. 
В старохристиянські часи вони звалися просто “цвинтарями” (грецьке 
kЈoimht» rionš, місце відпочинку, відти латинське соеmeterium, наше “цвинтар”).

Християнство було принесене в Рим насамперед жидами, що свій зви-
чай — ховати мерців, а не палити, прищепили християнам грецьким і латин-

ським. В самім місті ховати мерців було заборонено (по поганським поняттям 
мертві останки занечищали, профанували місто), тому римські християни 
для ховання своїх мерців почали користуватися підземельними щілинами 
і печерами поза мурами міста. В м’якім скаменілім попелі, що залягає під 
поверхнею Рима, було багато таких печер і легко було робити нові. Спочатку 
се були гробовища поодиноких фамілій і носили їх ім’я. Далі, з розмно-
женням християнської громади, вони все більше перетворялися в публічні, 
церковні цвинтарі, зв’язані пізніше з поодинокими римськими парафіями. 
Популярні поняття, що катакомби служили також місцями зборів вірних, 
богослуження, заступали собою церкви в перші віки, — невірні. На Службу 
Божу християни збиралися в місті; в перші віки їх катакомби були тільки 
гробовищами, і тільки в поминальні дні збиралися тут вірні пом’янути своїх 
небіжчиків. Тільки від IV в. почавши, коли християнство стало релігією, 
признаною державою, і минулися часи мучеництва, гробовища катакомб 
стали також місцями богослужень в честь мучеників і святих, що спочили 
тут. Але з тих ранніх віків в місті не лишилося ніяких пам’яток: всі ті старі 
церкви, з якими зв’язуються ріжні старохристиянські традиції, почавши від 
церкви св. Пуденціани, де, мовляв, сам св. Петро заснував першу церкву, 
в домі охрещеного сенатора Пуденса, і кінчаючи ріжними Константиновими 
церквами, — всі вони не мають з тих часів нічого, окрім пізніших переказів. 
Через те всяка побожна і непобожна фантазія про перші віки християнства 
мусила головно сконцентруватися коло катакомб, сих дійсних і незаперечних 
свідків християнської громади перших віків.

Найперші гробовища в них походять ще з І в.; в тих раніших часах 
переважають написі грецькі. Пізніше християнство одомашнюється в Римі, 
здобуває собі місцевих прихильників; починають переважати написі латинські. 
З розростом громади вірних приходиться все більше розширяти сі гробовища, 
використовувати місце. Галереї стають ужчі і вищі, під верхніми галереями 
робляться ряди глибших траншей, в кілька поверхів (місцями так доходить 
до п’яти поверхів катакомб). Старі галереї розширяються бічними ходами. 
Давніші катакомби сполучаються новими коридорами. Ще й по Констан-
тинових часах вони зістаються звичайним місцем похорону християн, аж до 
кінця IV в. І тільки з початками V в. кінчиться сей звичай, бо цвинтарі 
закладаються в місті, при церквах, а катакомби стають уже місцем культу 
і побожного поважання як місця спочинку мучеників і святих. Під той час 
вони дійшли до велетенських розмірів. Безконечними лабіринтами тягнуться 
вони поза мурами, вздовж старих доріг. В сумі довжина всіх коридорів 
тепер звісних катакомб доходить до 900 кілометрів, а число похоронених 
в них рахується на мільйони.

Найчастіше се коридор від півметра до метра широкості, в стінах якого 
одні над другими видовбані довгі ніші для мерців, так звані loculi. Ніша така, 
після того, як в ній положено тіло, закривалась табличкою мармуряною або 
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людського генія. Треба дивитися на пам’ятки його старохристиянської творчості 
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вагу і красу. Дивитися очима спеціаліста ученого, археолога чи історика, що в 
тім убожестві форм і засобів, в сій безпомічності виконання, в сім недотеп-
нім орудуванні бідними рефлексами і фрагментами старої, античної штуки 
з цікавістю слідитиме, — не так слідитиме навіть, як відгадуватиме розвій, 
назрівання і кристалізацію ідей, які колись, впродовж віків знайдуть собі вті-
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пізніше папство; як на крові й костях людей, що складали свої голови за сво-
боду своєї совісті, за право бути свобідними від вимогів царства сьогосвіт-
нього і водитися своїми поняттями про правду і добро, будувало воно нову 
власть над сумліннями і переконаннями, а з того колишнього убожества, мук 
і страждань било дзвінкі динари св. Петра для себе і своїх непотів. Вигнати 
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ським. В самім місті ховати мерців було заборонено (по поганським поняттям 
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теракотовою, з іменем небіжчика. Старші надписі лаконічні, — крім імені, хіба 
ще додано: in pace (в мирі, зн[ачить], спочиває). З III-го віку, з часів страшних 
нагінок на християн, стають вони більш многословні. Але рідко де заціліли 
сі могили і написі нагробні в цілості. Мученики і прості смертельники недовго 
спочивали in pace. Коли християнство стало державною релігією й вийшовши 
з своїх кришок, почало будувати церкви й монастирі та пишатися реліквіями 
мучеників, почалося завзяте шукання всяких мученичих і святих остатків 
по катакомбах і переношення їх до ріжних церков. Переносили не тільки 
поодинокі останки, а й цілими масами. Я згадував уже, як папа Боніфацій, 
посвятивши в 609 р. Пантеон на церкву всіх святих, вивіз туди для більшої 
святості 28 возів святих костей з катакомб. До церкви св. Пракседи в 817 
p., як каже напись, вивезено і там поховано 23 тис. мучеників. За римськими 
і взагалі італійськими сторонами прийшла черга на новохрещені варварські 
краї, що також для ріжних церков, каплиць, абатств і т. ін. жадібно шукали 
реліквій. При всякій подорожі до Рима побожні духовні і світські фундатори 
шукали святих костей. Навіть під час ріжних воєнних походів на Рим вояки 
пустошили немилосердно катакомби, забираючи під титулом мученицьких 
реліквій всяку кістку, не допитуючися її кондуїти, свята чи грішна, досить 
що була римська кістка, і її можна було, з відповідним коментарем, за добру 
ціну продати в якімсь далекім тевтонськім куті.

Тільки з серединою IX в., хто ще з небіжчиків лишився в катакомбах, 
міг спати спокійніше. Катакомбами стали менше інтересуватися, більшість 
їх стала забуватись, і популярними зіставалися тільки, як я сказав, катакомби 
св. Себастьяна. Аж 1578 р. припадково відкрито наново інші забуті ката-
комби, і почато їх наново перешукувати і студіювати, вже з наукових мотивів. 
Ант[оніо] Бозіо віддає своє життя студіюванню їх, і 1632 p., вже по його 
смерті вийшла його книга, перша монографія катакомб: “Roma sotteranea”. 
Від того часу се наукове студіювання потяглося через дальші віки. Далі 
руйнувалися, пустошилися катакомби і їх похорони вже з наукових мотивів, 
і тільки останніми часами прийшли нарешті їх дослідники до переконання, 
що найліпший науковий ужиток, який можна і треба зробити з пам’яток 
катакомб, се студіювати їх на місці, не витягаючи з них нічого і не нівечачи 
їх написей, малюнків і різьб.

Катакомби лишилися єдиним в своїм роді музеєм християнської штуки 
найперших віків, від І до VII–VIII в., тих віків, з яких в сім роді поза ката-
комбами взагалі дуже мало що лишилося. Навіть у найбільш обрабованих 
їх частях, звідки позабирано дорогоцінні святі кості і при тім повикидано 
написі, лишилися фрески на стінах, убогі камінні різьби, неінтересні збирачам 
реліквій. А сучасному дослідникові вони дають можність слідити за розвоєм 
в пластиці нових ідей, християнських вірувань і понять.

Форма неоригінальна; нове вино вливано в старі міхи, в повнім значінні 
слова. Ся християнська штука І–V в. — та ж антична штука тих століть, 

тільки нижчого калібру, особливо в перших століттях, І–ІІІ, коли бідна 
християнська громада не мала ані засобів, ані претензій до артистичної 
вибагливості. Манерою, схемами, типами звичайної античної фрески сил-
куються сі малярі І–IV в. передати нові ідеї й поняття. Се біблійні сцени 
з символічним значінням, євангельські теми і символічні образи на вповні 
античній підставі, як Орфей в значінні Христа, або рисунки риб, лози і т. д. 

Вповні задержуючи характер сучасної античної творчості, не виробивши 
власних засобів артистичних, ся старохристиянська творчість на своїх перших 
кроках заховує вповні також і ясний, лагідний настрій античної творчості. 
В її творах перших віків, І–IV, не стрічаємо сцен мучеництва, навіть розп’я-
того Христа, не кажучи про теми страшного суду, вічних мук, злих духів і т. 
ін.; сцени болю, страждань, страху — вони були чужі йому, як і античній 
творчості, і тільки пізніше так неприємно опанували християнську штуку 
і творчість. Сі перші християни, живучи в таких тяжких обставинах, часом 
серед вічних страхів переслідувань і мучеництва, дивилися зате в будуче 
життя очами, повними ясної віри й радості. Вони вмирали справді in pace. 
Доперва середньовічне християнство залякало своїх вірних образами мук, 
митарств, чистилища і почало збирати з них дань за откуп від сих страхів.

Забрані з катакомб річі зібрані тепер в християнськім музеї Лятерана*, 
головно саркофаги (переважно IV–V в.), написі, копії фресків. З катакомб 
найбільш популярні тепер і найбільш багаті пам’ятками і споминами ката-
комби св. Каліста, недалеко св. Себастьяна, при Аппієвій дорозі; їх звичайно 
і оглядають туристи. Через гарненький городчик, засаджений квітками, 
проходиш в реставровану стару церковцю св. Каліста, і в компанії монаха 
траппіста*, в білій рясі, що несе запалену свічку, сходиш в підземні галереї 
катакомб. Вражіння подібне, як в київських печерах, тільки римські галереї 
вищі, багатші повітрям, місцями мають отвори для світла. Просторніші 
камери — що служили збірними могилами, прикрашені фресками. Одна 
з таких камер тутешніх служила гробовищем єпископів (пап) римських ІІІ 
віку; маса підписів пілігримів IV–VI в., що звичаєм нинішнім любили лишати 
свій “слід” на святім місці, зісталися слідом тодішньої популярності сього 
гробовища. За ним інша камера — місце спочинку дуже шанованої святої 
мучениці Цецілії; вона розписана пізнішими фресками, VII–VIII в. (кості 
забрано до старої церкви св. Цецілїї). Інша камера славна найстаршими 
фресками Хрещення і Причастя (т. зв. каплиця Таїнств).

Але більше всього тут папи Дамазія. Се був, без сумніву, дуже шановний 
папа, але занадто постарався увіковічнити пам’ять про себе на кождому місці. 
Може, не все й він, а дещо завинив і його писар Фурій Діонісій Філокалій, 
славний каліграф, що винайшов спеціальне письмо для сих написей. Сей папа 
в 1370–1380 pp. багато займався поправлюванням і прикрасою сих катакомб: 
поробив сходи, попробивав отвори для світла, порозписував каплиці і звичайно 
порозписувався про сі свої подвиги в довгих віршованих написях. Провідник 
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теракотовою, з іменем небіжчика. Старші надписі лаконічні, — крім імені, хіба 
ще додано: in pace (в мирі, зн[ачить], спочиває). З III-го віку, з часів страшних 
нагінок на християн, стають вони більш многословні. Але рідко де заціліли 
сі могили і написі нагробні в цілості. Мученики і прості смертельники недовго 
спочивали in pace. Коли християнство стало державною релігією й вийшовши 
з своїх кришок, почало будувати церкви й монастирі та пишатися реліквіями 
мучеників, почалося завзяте шукання всяких мученичих і святих остатків 
по катакомбах і переношення їх до ріжних церков. Переносили не тільки 
поодинокі останки, а й цілими масами. Я згадував уже, як папа Боніфацій, 
посвятивши в 609 р. Пантеон на церкву всіх святих, вивіз туди для більшої 
святості 28 возів святих костей з катакомб. До церкви св. Пракседи в 817 
p., як каже напись, вивезено і там поховано 23 тис. мучеників. За римськими 
і взагалі італійськими сторонами прийшла черга на новохрещені варварські 
краї, що також для ріжних церков, каплиць, абатств і т. ін. жадібно шукали 
реліквій. При всякій подорожі до Рима побожні духовні і світські фундатори 
шукали святих костей. Навіть під час ріжних воєнних походів на Рим вояки 
пустошили немилосердно катакомби, забираючи під титулом мученицьких 
реліквій всяку кістку, не допитуючися її кондуїти, свята чи грішна, досить 
що була римська кістка, і її можна було, з відповідним коментарем, за добру 
ціну продати в якімсь далекім тевтонськім куті.

Тільки з серединою IX в., хто ще з небіжчиків лишився в катакомбах, 
міг спати спокійніше. Катакомбами стали менше інтересуватися, більшість 
їх стала забуватись, і популярними зіставалися тільки, як я сказав, катакомби 
св. Себастьяна. Аж 1578 р. припадково відкрито наново інші забуті ката-
комби, і почато їх наново перешукувати і студіювати, вже з наукових мотивів. 
Ант[оніо] Бозіо віддає своє життя студіюванню їх, і 1632 p., вже по його 
смерті вийшла його книга, перша монографія катакомб: “Roma sotteranea”. 
Від того часу се наукове студіювання потяглося через дальші віки. Далі 
руйнувалися, пустошилися катакомби і їх похорони вже з наукових мотивів, 
і тільки останніми часами прийшли нарешті їх дослідники до переконання, 
що найліпший науковий ужиток, який можна і треба зробити з пам’яток 
катакомб, се студіювати їх на місці, не витягаючи з них нічого і не нівечачи 
їх написей, малюнків і різьб.

Катакомби лишилися єдиним в своїм роді музеєм християнської штуки 
найперших віків, від І до VII–VIII в., тих віків, з яких в сім роді поза ката-
комбами взагалі дуже мало що лишилося. Навіть у найбільш обрабованих 
їх частях, звідки позабирано дорогоцінні святі кості і при тім повикидано 
написі, лишилися фрески на стінах, убогі камінні різьби, неінтересні збирачам 
реліквій. А сучасному дослідникові вони дають можність слідити за розвоєм 
в пластиці нових ідей, християнських вірувань і понять.

Форма неоригінальна; нове вино вливано в старі міхи, в повнім значінні 
слова. Ся християнська штука І–V в. — та ж антична штука тих століть, 

тільки нижчого калібру, особливо в перших століттях, І–ІІІ, коли бідна 
християнська громада не мала ані засобів, ані претензій до артистичної 
вибагливості. Манерою, схемами, типами звичайної античної фрески сил-
куються сі малярі І–IV в. передати нові ідеї й поняття. Се біблійні сцени 
з символічним значінням, євангельські теми і символічні образи на вповні 
античній підставі, як Орфей в значінні Христа, або рисунки риб, лози і т. д. 

Вповні задержуючи характер сучасної античної творчості, не виробивши 
власних засобів артистичних, ся старохристиянська творчість на своїх перших 
кроках заховує вповні також і ясний, лагідний настрій античної творчості. 
В її творах перших віків, І–IV, не стрічаємо сцен мучеництва, навіть розп’я-
того Христа, не кажучи про теми страшного суду, вічних мук, злих духів і т. 
ін.; сцени болю, страждань, страху — вони були чужі йому, як і античній 
творчості, і тільки пізніше так неприємно опанували християнську штуку 
і творчість. Сі перші християни, живучи в таких тяжких обставинах, часом 
серед вічних страхів переслідувань і мучеництва, дивилися зате в будуче 
життя очами, повними ясної віри й радості. Вони вмирали справді in pace. 
Доперва середньовічне християнство залякало своїх вірних образами мук, 
митарств, чистилища і почало збирати з них дань за откуп від сих страхів.

Забрані з катакомб річі зібрані тепер в християнськім музеї Лятерана*, 
головно саркофаги (переважно IV–V в.), написі, копії фресків. З катакомб 
найбільш популярні тепер і найбільш багаті пам’ятками і споминами ката-
комби св. Каліста, недалеко св. Себастьяна, при Аппієвій дорозі; їх звичайно 
і оглядають туристи. Через гарненький городчик, засаджений квітками, 
проходиш в реставровану стару церковцю св. Каліста, і в компанії монаха 
траппіста*, в білій рясі, що несе запалену свічку, сходиш в підземні галереї 
катакомб. Вражіння подібне, як в київських печерах, тільки римські галереї 
вищі, багатші повітрям, місцями мають отвори для світла. Просторніші 
камери — що служили збірними могилами, прикрашені фресками. Одна 
з таких камер тутешніх служила гробовищем єпископів (пап) римських ІІІ 
віку; маса підписів пілігримів IV–VI в., що звичаєм нинішнім любили лишати 
свій “слід” на святім місці, зісталися слідом тодішньої популярності сього 
гробовища. За ним інша камера — місце спочинку дуже шанованої святої 
мучениці Цецілії; вона розписана пізнішими фресками, VII–VIII в. (кості 
забрано до старої церкви св. Цецілїї). Інша камера славна найстаршими 
фресками Хрещення і Причастя (т. зв. каплиця Таїнств).

Але більше всього тут папи Дамазія. Се був, без сумніву, дуже шановний 
папа, але занадто постарався увіковічнити пам’ять про себе на кождому місці. 
Може, не все й він, а дещо завинив і його писар Фурій Діонісій Філокалій, 
славний каліграф, що винайшов спеціальне письмо для сих написей. Сей папа 
в 1370–1380 pp. багато займався поправлюванням і прикрасою сих катакомб: 
поробив сходи, попробивав отвори для світла, порозписував каплиці і звичайно 
порозписувався про сі свої подвиги в довгих віршованих написях. Провідник 
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монах з дуже великим залассям вичитує пілігримам сі нудні вірші хвалькуватого 
папи і може довести сим папою Дамазієм до розпуки. Вилізши на світ Божий, 
бідний форестьєр довго не може очухатися від сих безконечних віршованих 
рукоприкладств, а навіть і позабувши все інше, буде тямити довго побожного 
графомана з IV віку. Папа Дамазій осягнув свою мету.

Константинова базиліка
Константинова легенда стоїть сливе нарівні з Петровою*. Петро дав 

Риму і папству авреолю (ореол) святості, Константин — авреолю слави 
і власті. Перший протектор христянства на цісарськім столі, що дав початок 
його офіціальному, державному значінню, він заразом виступає в католиць-
кій традиції як фундатор світської власті римського владики: він надає папі 
Сильвестру Рим з його околицею, як спеціальну церковну державу, і сей 
апокрифічний “Константинів дар” (donum Constantini) стає підставою 
папських претензій на права світського володаря.

Але тимчасом як дійсні, справжні Константинові пам’ятки: його мону-
ментальна базиліка, що панує над форумом, його тріумфальна брама, так 
милосердно помилувана часом, — пам’ятки його панування як світського 
монарха, помилувані папами й не перетворені навіть в каплиці, ні в цер-
кви, навіть не вінчані хрестами чи іншими побожними атрибутами, стоять, 
посміваючися над віками, що пронеслися над їх головою, — всі традиції 
церковного, християнського Константина при дотику аналізи розвіваються, 
як легка мряка, не лишаючи нічого реального.

З семи римських церков, пізнішою традицією називаних Константи-
новими, найміцніше ся традиція зв’язана з “золотою базилікою” Лятерана, 
резиденцією середньовічного папства, “матір’ю й головою церков Рима 
і світу”. В її старій хрестильниці папа Сильвестр нібито охрестив першого 
християнського цісаря Рима, що в дійсності прожив вік нехрещений, і, 
як каже церковний історик, прийняв хрещення на смертній постелі. І сю цер-
кву, мовляв, збудував Константин для сього папи, подарувавши йому при 
тім город Рим і його околицю.

В дійсності Константинові часи не лишили в Лятерані ніяких реальних 
слідів, і не тільки від них, але і від усеї тої середньовічної папської резиден-
ції в Лятерані лишилися тільки відірвані останки, що більше пригадують 
і натякають, ніж дають образ того папського середньовікового двору, того 
гнізда, де росла і виростала ся світова сила.

Резиденція і стара базиліка згинула під час великого огню 1308 p., 
що знищив її майже без останку і понудив тим тодішнього папу Климента 
кинути сучасний убогий, збіднілий, здичілий Рим його сварливим баронам 
і прийняти запросини до Авіньйона*. Від старого Лятерана позіставалися 
тільки ріжні фрагменти, переважно закриті і задекоровані пізнішим розцві-
том римського будівництва, XVI–ХVII в. Нинішня лятеранська базиліка 

не тільки розкішна, але й гарна, але вона настільки модернізована в ХVII–
XVIII в., що в її новім характері никнуть і тратяться старші останки. З ста-
рої базиліки зісталася в цілості гарна мозаїка олтарної абсиди, з ХІІІ віку. 
З базиліки, відновленої по пожежі 1308 р. і розписаної Джотто — кілька 
невеликих фресків, захованих припадком. Весь внутрішній вигляд — робота 
з ХVII в., а головна фасада, з XVI—ХVII в., вінчана верхом з першої пол. 
XVІII в. Прикро бачити старий Лятеран в сій розкішній, модній бароковій 
одежі.

Ліпше заховалася стара хрестильня, збудована, як приймають, папою 
Сикстом в V в., з старими колонами і великою античною ванною з зеле-
навого базальту посередині. В бічних каплицях старі мозаїки V–VІІ віків 
на золотім тлі.

Гарна пам’ятка з пізнішого часу — монастирське подвір’я з протилежної 
сторони базиліки, настільки ж інтересне з становища історії будівництва 
і декоративної штуки, як і миле та гарне незалежно від всякої історії. Се одно 
з тих чудових подвір’їв, які заховалися в кількох старих церквах Рима. Сперта 
на граціозних парах тонких колон, галерея оббігає сей затишний куточок, 
засаджений пальмами, з старинною криницею посередині. Се твір архітектів 
ХІІІ в. братів Васалетів. Робота галереї незвичайно майстерна. Мініатюрні, 
тонкі, гнучкі колони ріжних вибагливих форм — рівні, жолоблені, кручені, 
спіральні, прикрашені мозаїчними інкрустаціями, ідуть парами, — кожда 
пара інакша, вінчана розкішними капітелями, підпираючи багато декоровані 
гзимзи. Під стіною галереї ріжні фрагменти античної старовини — написи, 
статуї, різьби. Широкі віти дактилів (фініків) стелються коло старої цямрини 
криниці, критої низько різьбленим орнаментом, десь VI в. Не мертвим 
тягарем забуття, а ясним благородним спокоєм вічного оновлення життя 
віє з тихої тиші сього тихомирного куточка. І не хочеться вертатися з неї 
під розкішні блискучі склепіння Лятерана, під його розкішні моноліти, 
награблені з поганських храмів, і монументальні барокові статуї апостолів.

На площі коло базиліки останки колишньої палати папської — далеко 
більшої, ніж відновлена потім, що стоїть тепер. На ній копії старих мозаїк. 
За нею Scala santa — не більше не менше, як сходи з палати Пілата, по яким 
ішов до нього Христос, привезені до Рима, мовляв, Оленою, матір’ю Кон-
стантина. Се дуже шанована святиня; по ній на колінах лазять побожні 
люди, на кождій читаючи молитву, і щоб не утерпіли від сеї побожності 
сходи, вони накриті дошками. Серед площі — найвищий з обелісків, хоч 
і підрізаний при уміщенні на сій новій позиції. Постарав його фараон Тутмес 
IV, в ХV в. перед Христом, а цісар Константин казав притаскати до Рима, 
для Колізею. Фараон і Константин, Христові сходи і папські індульґенції 
здибалися на сій тісній площі папської резиденції.

Від 1308 р. Лятеран став тільки титулярною резиденцією пап. По старій 
традиції кождий нововибраний папа по своїй коронації в новій резиденції, 
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монах з дуже великим залассям вичитує пілігримам сі нудні вірші хвалькуватого 
папи і може довести сим папою Дамазієм до розпуки. Вилізши на світ Божий, 
бідний форестьєр довго не може очухатися від сих безконечних віршованих 
рукоприкладств, а навіть і позабувши все інше, буде тямити довго побожного 
графомана з IV віку. Папа Дамазій осягнув свою мету.

Константинова базиліка
Константинова легенда стоїть сливе нарівні з Петровою*. Петро дав 

Риму і папству авреолю (ореол) святості, Константин — авреолю слави 
і власті. Перший протектор христянства на цісарськім столі, що дав початок 
його офіціальному, державному значінню, він заразом виступає в католиць-
кій традиції як фундатор світської власті римського владики: він надає папі 
Сильвестру Рим з його околицею, як спеціальну церковну державу, і сей 
апокрифічний “Константинів дар” (donum Constantini) стає підставою 
папських претензій на права світського володаря.

Але тимчасом як дійсні, справжні Константинові пам’ятки: його мону-
ментальна базиліка, що панує над форумом, його тріумфальна брама, так 
милосердно помилувана часом, — пам’ятки його панування як світського 
монарха, помилувані папами й не перетворені навіть в каплиці, ні в цер-
кви, навіть не вінчані хрестами чи іншими побожними атрибутами, стоять, 
посміваючися над віками, що пронеслися над їх головою, — всі традиції 
церковного, християнського Константина при дотику аналізи розвіваються, 
як легка мряка, не лишаючи нічого реального.

З семи римських церков, пізнішою традицією називаних Константи-
новими, найміцніше ся традиція зв’язана з “золотою базилікою” Лятерана, 
резиденцією середньовічного папства, “матір’ю й головою церков Рима 
і світу”. В її старій хрестильниці папа Сильвестр нібито охрестив першого 
християнського цісаря Рима, що в дійсності прожив вік нехрещений, і, 
як каже церковний історик, прийняв хрещення на смертній постелі. І сю цер-
кву, мовляв, збудував Константин для сього папи, подарувавши йому при 
тім город Рим і його околицю.

В дійсності Константинові часи не лишили в Лятерані ніяких реальних 
слідів, і не тільки від них, але і від усеї тої середньовічної папської резиден-
ції в Лятерані лишилися тільки відірвані останки, що більше пригадують 
і натякають, ніж дають образ того папського середньовікового двору, того 
гнізда, де росла і виростала ся світова сила.

Резиденція і стара базиліка згинула під час великого огню 1308 p., 
що знищив її майже без останку і понудив тим тодішнього папу Климента 
кинути сучасний убогий, збіднілий, здичілий Рим його сварливим баронам 
і прийняти запросини до Авіньйона*. Від старого Лятерана позіставалися 
тільки ріжні фрагменти, переважно закриті і задекоровані пізнішим розцві-
том римського будівництва, XVI–ХVII в. Нинішня лятеранська базиліка 

не тільки розкішна, але й гарна, але вона настільки модернізована в ХVII–
XVIII в., що в її новім характері никнуть і тратяться старші останки. З ста-
рої базиліки зісталася в цілості гарна мозаїка олтарної абсиди, з ХІІІ віку. 
З базиліки, відновленої по пожежі 1308 р. і розписаної Джотто — кілька 
невеликих фресків, захованих припадком. Весь внутрішній вигляд — робота 
з ХVII в., а головна фасада, з XVI—ХVII в., вінчана верхом з першої пол. 
XVІII в. Прикро бачити старий Лятеран в сій розкішній, модній бароковій 
одежі.

Ліпше заховалася стара хрестильня, збудована, як приймають, папою 
Сикстом в V в., з старими колонами і великою античною ванною з зеле-
навого базальту посередині. В бічних каплицях старі мозаїки V–VІІ віків 
на золотім тлі.

Гарна пам’ятка з пізнішого часу — монастирське подвір’я з протилежної 
сторони базиліки, настільки ж інтересне з становища історії будівництва 
і декоративної штуки, як і миле та гарне незалежно від всякої історії. Се одно 
з тих чудових подвір’їв, які заховалися в кількох старих церквах Рима. Сперта 
на граціозних парах тонких колон, галерея оббігає сей затишний куточок, 
засаджений пальмами, з старинною криницею посередині. Се твір архітектів 
ХІІІ в. братів Васалетів. Робота галереї незвичайно майстерна. Мініатюрні, 
тонкі, гнучкі колони ріжних вибагливих форм — рівні, жолоблені, кручені, 
спіральні, прикрашені мозаїчними інкрустаціями, ідуть парами, — кожда 
пара інакша, вінчана розкішними капітелями, підпираючи багато декоровані 
гзимзи. Під стіною галереї ріжні фрагменти античної старовини — написи, 
статуї, різьби. Широкі віти дактилів (фініків) стелються коло старої цямрини 
криниці, критої низько різьбленим орнаментом, десь VI в. Не мертвим 
тягарем забуття, а ясним благородним спокоєм вічного оновлення життя 
віє з тихої тиші сього тихомирного куточка. І не хочеться вертатися з неї 
під розкішні блискучі склепіння Лятерана, під його розкішні моноліти, 
награблені з поганських храмів, і монументальні барокові статуї апостолів.

На площі коло базиліки останки колишньої палати папської — далеко 
більшої, ніж відновлена потім, що стоїть тепер. На ній копії старих мозаїк. 
За нею Scala santa — не більше не менше, як сходи з палати Пілата, по яким 
ішов до нього Христос, привезені до Рима, мовляв, Оленою, матір’ю Кон-
стантина. Се дуже шанована святиня; по ній на колінах лазять побожні 
люди, на кождій читаючи молитву, і щоб не утерпіли від сеї побожності 
сходи, вони накриті дошками. Серед площі — найвищий з обелісків, хоч 
і підрізаний при уміщенні на сій новій позиції. Постарав його фараон Тутмес 
IV, в ХV в. перед Христом, а цісар Константин казав притаскати до Рима, 
для Колізею. Фараон і Константин, Христові сходи і папські індульґенції 
здибалися на сій тісній площі папської резиденції.

Від 1308 р. Лятеран став тільки титулярною резиденцією пап. По старій 
традиції кождий нововибраний папа по своїй коронації в новій резиденції, 
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Ватикані, їхав до Лятерана, щоб узяти в своє володіння сю стару рези-
денцію. Робилося се з великою парадою. Папа сідав на білого коня, цісар 
мав потримати стремено папі і поцілувати його при тім в ногу. Коли цісаря 
не було під рукою для виконання сеї приємної церемонії, мав се виконати 
котрийсь з княжат римських, або інший який достойник — доконче світ-
ський, для звеличення церковної власті. При тій церемонії били в дзвони, 
стріляли з гармат. Дорогу висипали золотим піском. Арку Тита на дорозі 
мали обов’язком прикрасити ріжними декораціями жиди, і при тім рабин 
вітав папу і просив у нього потвердження прав чи, властиво, безправності 
жидівської людності Рима.

Tempi passati [минущі часи] ...

Середньовіччя
Найстарші римські церкви — ті, з якими зв’язані найдавніші традиції, 

що вони були побудовані як церкви публічні, явні, лежать на кінцях міста 
в сусідстві мурів, геть від центрів його. В сім є певний реальний підклад. Хрис-
тиянство було релігією переважно нижчих верств, і по тім, як було проголошено 
йому свободу і безпечність, і воно могло мати свої церкви явні, воно все ж тули-
лося по передмістях, тимчасом як аристократія і багата буржуазія, що займала 
центральні часті, по старим традиціям далі держалася поганства, увесь 
IV вік, не вважаючи навіть на ворожі йому заходи правительства, і тільки 
поволі приставала до нової чужоземної демократичної релігії. З виїмком 
тільки одної Maria Maggiore, котрої будову сама традиція кладе на трохи 
пізніші часи, всі інші найважніші римські церкви (так звані “патріарші”, 
котрих парохом і по сей день уважається сам папа) — св. Івана в Лятерані, 
св. Петра, св. Павла, св. Лоренцо, Єрусалимського Хреста і св. Себастьяна 
(з “Марією Великою”, Maria Maggiore, їх всіх сім) — всі вони лежать 
на передмістях старого Рима, коло мурів або за старими мурами. І так само 
інші церкви, найбільш старинні, найбільш звеличені традицією.

Приватні доми міські, що служили в перші віки місцями зібрань хри-
стиян і їх богослуження, дали основну схему сій старій церкві, з певними 
відмінами задержану і пізнішим церковним будівництвом. Хоч ті старі 
й найбільш поважані церкви Рима мають традиційну назву “базиліки”, але 
з базилікою властивою — будинками судовими, “присутственними місцями” 
цісарських часів не мають вони нічого спільного. Християнська базиліка 
перших віків по свому типу — се приватний римський дім з колонадою 
з подвір’я, з внутрішнім подвір’ячком (atrium), обведеним колонадою 
і властивою церквою в глибині двора, що відповідає заднім, мешкальним 
покоям римського дому. Вона розділена двома рядами колон на три помі-
щення: середня (ширша) відповідає старому перістілю (середній корабель), 
олтар і пресвітеріум займають глибину (старий oikЈoz [житло] перетворюється 
в олтарну абсиду), а бічні покої (старий трикліній), розширюючися, з часом 

витворюють поперечні рамена “корабля”, і так витворюється внутрішній 
“візантійський” хрест церковної будови. Найстарші римські церкви: Марії 
in Cosmedin і особливо св. Климента, де під новішою, XII віку, знайдено 
в 1860-х роках старшу церкву, з IV в. (зруйновану в 1084 p., і через те не 
перебудовану, як перебудовувалися інші), — дають нам досить живе поняття 
про ту стару “базиліку” християнську. В Римі можемо бути свідками народ-
ження і перших стадій розвою церковної архітектурної форми, що мала таке 
величезне значіння в розвої всеї пізнішої артистичної творчості.

З пізніших століть, VI–X, знаходимо тут і там розкидані по ріжних 
церквах, також інтересні пам’ятки тодішньої творчості — мозаїки, різьби, 
фрески, архітектурні форми. Але вони вже не мають такого виїмкового значіння, 
Равенна дає далеко кращі і ліпше заховані пам’ятки. Артистична творчість 
тих віків входить в стадію т. зв. візантійську. Римські пам’ятки служать 
відгомоном, відблиском розвою творчості, яка з далеко більшою енергією 
й розмахом ішла деінде, в нових центрах державного і культурного життя.

Рим переживав свої кепські часи, і вони все гіршали тільки. З перенесенням 
столиці до Царгорода за Константина і з упадком західного цісарства в V в. 
Рим все більше переходив на становище провінціального, другорядного міста, 
тратив своє політичне і культурне значіння. Се зробило римського єпископа 
хазяїном міста, репрезентантом і властителем старих традицій. В сім порожнім 
і покиненім місті, на багатих руїнах старого життя і його традицій мав папа 
спромогу розпростерти і зміцнити свої крила, з скромного єпископа вирости 
на грізного владику західного світу. Але в міру того, як росло папство, падав 
город. Папство росло на його упадку, на його нещастях. Кождий тяжчий 
натиск долі на сю розвінчану столицю, забуту його номінальними володарями, 
цісарями Нового Рима, змушував римлян з новою силою шукати помочі 
у одинокого свого опікуна і протектора — папи. Кожда біда, яка спадала 
на Рим, підносила серед римлян престиж папи. Кожда з тих варварських 
хмар, що облягала Рим, здобувала і грабувала його, або пробувала се зробити, 
вплітала нову галузку в вінець папського престижу, папської легенди. Але зріст 
сього престижу не відвертав нещасть римських — папа був занадто слабкий 
на те; його слава і повага використовували нещастя Рима для слави і впливів 
папства, але Рима не могли охоронити. Треба було часу, аби папство, зрісши 
на руїнах слави і традицій Рима, потім перерісши їх, змоглося настільки, щоб 
уже сею своєю силою, славою і засобами подвигнути з звалищ і руїн старий 
Рим, що вигодував його.

Поки се наступило, папа зріс на володаря і божище Рима, але Рим за той 
час став гіркою руїною колишнього блиску і слави. Під кінець Cередньо-
віччя в XIV в. в Римі було всього 20 тис. мешканців! Се вічне місто було 
в тих часах купою звалищ серед порожньої здичілої пустині Кампанії. Всяке 
культурне, артистичне життя в другім півтисячолітті нашої ери упало в нім 
зовсім. Розкішна артистична спадщина розхапувалася й нищилася безжа-
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Ватикані, їхав до Лятерана, щоб узяти в своє володіння сю стару рези-
денцію. Робилося се з великою парадою. Папа сідав на білого коня, цісар 
мав потримати стремено папі і поцілувати його при тім в ногу. Коли цісаря 
не було під рукою для виконання сеї приємної церемонії, мав се виконати 
котрийсь з княжат римських, або інший який достойник — доконче світ-
ський, для звеличення церковної власті. При тій церемонії били в дзвони, 
стріляли з гармат. Дорогу висипали золотим піском. Арку Тита на дорозі 
мали обов’язком прикрасити ріжними декораціями жиди, і при тім рабин 
вітав папу і просив у нього потвердження прав чи, властиво, безправності 
жидівської людності Рима.

Tempi passati [минущі часи] ...

Середньовіччя
Найстарші римські церкви — ті, з якими зв’язані найдавніші традиції, 

що вони були побудовані як церкви публічні, явні, лежать на кінцях міста 
в сусідстві мурів, геть від центрів його. В сім є певний реальний підклад. Хрис-
тиянство було релігією переважно нижчих верств, і по тім, як було проголошено 
йому свободу і безпечність, і воно могло мати свої церкви явні, воно все ж тули-
лося по передмістях, тимчасом як аристократія і багата буржуазія, що займала 
центральні часті, по старим традиціям далі держалася поганства, увесь 
IV вік, не вважаючи навіть на ворожі йому заходи правительства, і тільки 
поволі приставала до нової чужоземної демократичної релігії. З виїмком 
тільки одної Maria Maggiore, котрої будову сама традиція кладе на трохи 
пізніші часи, всі інші найважніші римські церкви (так звані “патріарші”, 
котрих парохом і по сей день уважається сам папа) — св. Івана в Лятерані, 
св. Петра, св. Павла, св. Лоренцо, Єрусалимського Хреста і св. Себастьяна 
(з “Марією Великою”, Maria Maggiore, їх всіх сім) — всі вони лежать 
на передмістях старого Рима, коло мурів або за старими мурами. І так само 
інші церкви, найбільш старинні, найбільш звеличені традицією.

Приватні доми міські, що служили в перші віки місцями зібрань хри-
стиян і їх богослуження, дали основну схему сій старій церкві, з певними 
відмінами задержану і пізнішим церковним будівництвом. Хоч ті старі 
й найбільш поважані церкви Рима мають традиційну назву “базиліки”, але 
з базилікою властивою — будинками судовими, “присутственними місцями” 
цісарських часів не мають вони нічого спільного. Християнська базиліка 
перших віків по свому типу — се приватний римський дім з колонадою 
з подвір’я, з внутрішнім подвір’ячком (atrium), обведеним колонадою 
і властивою церквою в глибині двора, що відповідає заднім, мешкальним 
покоям римського дому. Вона розділена двома рядами колон на три помі-
щення: середня (ширша) відповідає старому перістілю (середній корабель), 
олтар і пресвітеріум займають глибину (старий oikЈoz [житло] перетворюється 
в олтарну абсиду), а бічні покої (старий трикліній), розширюючися, з часом 

витворюють поперечні рамена “корабля”, і так витворюється внутрішній 
“візантійський” хрест церковної будови. Найстарші римські церкви: Марії 
in Cosmedin і особливо св. Климента, де під новішою, XII віку, знайдено 
в 1860-х роках старшу церкву, з IV в. (зруйновану в 1084 p., і через те не 
перебудовану, як перебудовувалися інші), — дають нам досить живе поняття 
про ту стару “базиліку” християнську. В Римі можемо бути свідками народ-
ження і перших стадій розвою церковної архітектурної форми, що мала таке 
величезне значіння в розвої всеї пізнішої артистичної творчості.

З пізніших століть, VI–X, знаходимо тут і там розкидані по ріжних 
церквах, також інтересні пам’ятки тодішньої творчості — мозаїки, різьби, 
фрески, архітектурні форми. Але вони вже не мають такого виїмкового значіння, 
Равенна дає далеко кращі і ліпше заховані пам’ятки. Артистична творчість 
тих віків входить в стадію т. зв. візантійську. Римські пам’ятки служать 
відгомоном, відблиском розвою творчості, яка з далеко більшою енергією 
й розмахом ішла деінде, в нових центрах державного і культурного життя.

Рим переживав свої кепські часи, і вони все гіршали тільки. З перенесенням 
столиці до Царгорода за Константина і з упадком західного цісарства в V в. 
Рим все більше переходив на становище провінціального, другорядного міста, 
тратив своє політичне і культурне значіння. Се зробило римського єпископа 
хазяїном міста, репрезентантом і властителем старих традицій. В сім порожнім 
і покиненім місті, на багатих руїнах старого життя і його традицій мав папа 
спромогу розпростерти і зміцнити свої крила, з скромного єпископа вирости 
на грізного владику західного світу. Але в міру того, як росло папство, падав 
город. Папство росло на його упадку, на його нещастях. Кождий тяжчий 
натиск долі на сю розвінчану столицю, забуту його номінальними володарями, 
цісарями Нового Рима, змушував римлян з новою силою шукати помочі 
у одинокого свого опікуна і протектора — папи. Кожда біда, яка спадала 
на Рим, підносила серед римлян престиж папи. Кожда з тих варварських 
хмар, що облягала Рим, здобувала і грабувала його, або пробувала се зробити, 
вплітала нову галузку в вінець папського престижу, папської легенди. Але зріст 
сього престижу не відвертав нещасть римських — папа був занадто слабкий 
на те; його слава і повага використовували нещастя Рима для слави і впливів 
папства, але Рима не могли охоронити. Треба було часу, аби папство, зрісши 
на руїнах слави і традицій Рима, потім перерісши їх, змоглося настільки, щоб 
уже сею своєю силою, славою і засобами подвигнути з звалищ і руїн старий 
Рим, що вигодував його.

Поки се наступило, папа зріс на володаря і божище Рима, але Рим за той 
час став гіркою руїною колишнього блиску і слави. Під кінець Cередньо-
віччя в XIV в. в Римі було всього 20 тис. мешканців! Се вічне місто було 
в тих часах купою звалищ серед порожньої здичілої пустині Кампанії. Всяке 
культурне, артистичне життя в другім півтисячолітті нашої ери упало в нім 
зовсім. Розкішна артистична спадщина розхапувалася й нищилася безжа-
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лісно, але на її руїнах не повставало нічого замітного. І римська суспіль-
ність, і римське папство були і занадто бідні, і занадто малокультурні для 
вищих, артистичних інтересів. Рим переживав дику грубість Середньовіччя 
в її цілій суворості. На останках античних святинь і палат виростали вежі 
і замки войовничих рицарів кулака, римських баронів, що розпаношилися 
тут з упадком державного життя і зробили середньовічний Рим правди-
вим вертепом розбійників Середньовіччя, ареною своїх безконечних свар 
і війн, уличних бійок і битв. Оповідають, що в середині XIII в., забравшися 
до нищення сих розбійничих гнізд, знищено в Римі 140 замків! Деякі захо-
вані пам’ятки сього середньовічного будівництва, — як напр., т. зв. Casa 
di Rienzi, побудована нібито родом Кресценціїв “не з марної амбіції, а на те, 
щоб відновити стару славу Рима сим піднебесним домом”, як голосить напись 
на нім, — дають поняття про тодішній упадок культурного і артистичного 
життя. Грубі цегляні мури сеї Casa недорічно натикані фрагментами антич-
них мармурів — се проречиста ілюстрація того римського Середньовіччя. 
Таке ж недорічне декорування награбленими останками античного будів-
ництва — майже в кождій церкві тих часів.

Замки й вежі переважно позникали — тільки середньовічні мури 
з вежами навколо міста стоять досі. Церкви стоять, хоч переважно під-
новлені, перебудовані. На старохристиянські мотиви перших віків і пізніші 
візантійські, що полишили свої сліди головно в мозаїці, налягають впливи 
тосканського будівництва і малярства XIII–XIV в. Не рідкість стрінути 
в Римі з сього часу церковні фасади в чистім тосканськім стилі. Перша 
артистична сила сучасної Флоренції Джотто при кінці XIII в. приймає 
на себе ряд замовлень в Римі. Під тосканськими впливами сформовується 
тип римської кампанільї — найбільш інтересного, що лишилося від рим-
ського будівництва з кінця Середньовіччя, — стрункі, легкі, рівні, як вежі, 
вони живо пригадують славну флорентійську вежу Джотто.

Римське майстерство серед чужих впливів починає оживлятися теж — 
в будівництві, в фресковім малярстві, в мозаїці декораційній і іконній, XII–
XIII в. Монументальні останки римської старини і багаті традиції, зв’язані 
з ріжними місцями Рима, оживаючи з відновленням інтересів до античного 
життя, могутньо впливали на розвій нових ідей, зв’язаних з початками т. зв. 
гуманізму. Але тяжкі обставини римського життя ще не давали їм розвину-
тися добре на римськім ґрунті. Перше ніж вийти з середньовічного упадку, 
Риму судилося пережити ще гірку хвилю занепаду, коли в 1308 р. папи, 
стративши в пожежі свою лятеранську резиденцію, приймають зрадливі 
запросини французького короля і з Рима переїжджають до Авіньйона. 
Сімдесят літ “авіньйонської неволі” пап були часом найгіршого убожества 
і занепаду Рима, що стратив свого єдиного протектора і опікуна. Боротьба 
політичних систем і партій та домашніх баронів-бандитів паралізувала вся-
кий рух, всякий поступ. Убожество і небезпечності підтинали нові культурні 

парості. Симпатичний рух, викликаний Ріенцо (1347 p.)*, що під впливом 
нового заінтересування античною минувшістю Рима — перших сходів гума-
нізму, попробував вирвати Рим з рук баронів і відновити в нім республіку, 
був не більше, як скороминулою ясною плямкою на сірім тлі сих останніх 
недогарків Середньовіччя.

Відродження
Папи вернулися 1377 р. до Рима; се був поворот до ліпшого в житті 

Рима як міста. Але ще довгі десятиліття церковної схизми, боротьби анти-
пап* і соборів треба було пережити, поки папство стало на міцні ноги 
і могло подумати про прикрашення свого гнізда, про надання нового блиску 
і слави йому і собі. Се сталося в середині XV в. Зміцнивши своє становище 
й повагу по тих часах упадку, воно обертає багаті контрибуції, що попливли 
до папської скарбони з усіх сторін католицького світу, на те щоб блиском 
артистичності, величавості декорацій піднести старий престиж папства 
в очах нової суспільності, її культурних поглядів і артистичних вимог. Для 
пап сього часу стає питанням честі, обов’язком доброго тону лишити якомога 
глибші, показніші, величавіші сліди в зверхній декорації вічного города. 
Одні перед другими будують вони розкішні церкви, перебудовують святині 
середньовічні, прикрашають свої резиденції і свою столицю. Багаті суми, 
які пливуть з папської скарбони до калиток папських “непотів” (ближчих 
свояків) і ріжних фаворитів, в дусі того часу меценатства і культурних амбіцій 
дають початок розкішним палатам, віллам і артистичним колекціям папських 
фамілій. За яке-небудь не ціле століття з захудалої діри, з середньовічного 
вертепу розбійників Рим виростав до значіння найбільшого огнища артистич-
ного життя, в столицю і школу нової штуки, утіху і гордість артистів світу. 
А найрозкішнішим букетом сього нового розцвіту римського артистичного 
життя і меценатства стає нова папська резиденція — Ватикан.

Досі Ватикан був римським передмістям, потім римською цитаделлю 
без всякого культурного значіння. На затибрських низинах agri Vaticani, 
що мали репутацію нездорового місця і хоробливого повітря за римських 
часів, стелилися цісарські загородні сади; Калігула поставив тут цирк, і тут 
же, як оповідали перекази, мав справляти Нерон свої дикі оргії на християнах, 
“зашиваючи їх в шкури диких звірів і віддаючи на поталу псам, прибиваючи 
їх на хрести, або кажучи запалювати їх вечорами, як смолоскипи” (Таціт). 
З сими ж місцями, усвяченими традиціями про перших християнських 
мучеників, зв’язувалися перекази про мучеництво св. Петра, і тут, в сусід-
стві старого цирку, постала одна з ранніх римських церков — св. Петра, 
по традиції, розуміється, побудована цісарем Константином і подарована 
ним папам. Ще пізніше, з поч. VI в., з’являється тут і резиденція папська. 
Завдяки традиціям про св. Петра місцевість ся стає популярним притулком 
прочан; виростають тут всякі каплиці, шпиталі, цілі осади для чужоземців, 
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лісно, але на її руїнах не повставало нічого замітного. І римська суспіль-
ність, і римське папство були і занадто бідні, і занадто малокультурні для 
вищих, артистичних інтересів. Рим переживав дику грубість Середньовіччя 
в її цілій суворості. На останках античних святинь і палат виростали вежі 
і замки войовничих рицарів кулака, римських баронів, що розпаношилися 
тут з упадком державного життя і зробили середньовічний Рим правди-
вим вертепом розбійників Середньовіччя, ареною своїх безконечних свар 
і війн, уличних бійок і битв. Оповідають, що в середині XIII в., забравшися 
до нищення сих розбійничих гнізд, знищено в Римі 140 замків! Деякі захо-
вані пам’ятки сього середньовічного будівництва, — як напр., т. зв. Casa 
di Rienzi, побудована нібито родом Кресценціїв “не з марної амбіції, а на те, 
щоб відновити стару славу Рима сим піднебесним домом”, як голосить напись 
на нім, — дають поняття про тодішній упадок культурного і артистичного 
життя. Грубі цегляні мури сеї Casa недорічно натикані фрагментами антич-
них мармурів — се проречиста ілюстрація того римського Середньовіччя. 
Таке ж недорічне декорування награбленими останками античного будів-
ництва — майже в кождій церкві тих часів.

Замки й вежі переважно позникали — тільки середньовічні мури 
з вежами навколо міста стоять досі. Церкви стоять, хоч переважно під-
новлені, перебудовані. На старохристиянські мотиви перших віків і пізніші 
візантійські, що полишили свої сліди головно в мозаїці, налягають впливи 
тосканського будівництва і малярства XIII–XIV в. Не рідкість стрінути 
в Римі з сього часу церковні фасади в чистім тосканськім стилі. Перша 
артистична сила сучасної Флоренції Джотто при кінці XIII в. приймає 
на себе ряд замовлень в Римі. Під тосканськими впливами сформовується 
тип римської кампанільї — найбільш інтересного, що лишилося від рим-
ського будівництва з кінця Середньовіччя, — стрункі, легкі, рівні, як вежі, 
вони живо пригадують славну флорентійську вежу Джотто.

Римське майстерство серед чужих впливів починає оживлятися теж — 
в будівництві, в фресковім малярстві, в мозаїці декораційній і іконній, XII–
XIII в. Монументальні останки римської старини і багаті традиції, зв’язані 
з ріжними місцями Рима, оживаючи з відновленням інтересів до античного 
життя, могутньо впливали на розвій нових ідей, зв’язаних з початками т. зв. 
гуманізму. Але тяжкі обставини римського життя ще не давали їм розвину-
тися добре на римськім ґрунті. Перше ніж вийти з середньовічного упадку, 
Риму судилося пережити ще гірку хвилю занепаду, коли в 1308 р. папи, 
стративши в пожежі свою лятеранську резиденцію, приймають зрадливі 
запросини французького короля і з Рима переїжджають до Авіньйона. 
Сімдесят літ “авіньйонської неволі” пап були часом найгіршого убожества 
і занепаду Рима, що стратив свого єдиного протектора і опікуна. Боротьба 
політичних систем і партій та домашніх баронів-бандитів паралізувала вся-
кий рух, всякий поступ. Убожество і небезпечності підтинали нові культурні 

парості. Симпатичний рух, викликаний Ріенцо (1347 p.)*, що під впливом 
нового заінтересування античною минувшістю Рима — перших сходів гума-
нізму, попробував вирвати Рим з рук баронів і відновити в нім республіку, 
був не більше, як скороминулою ясною плямкою на сірім тлі сих останніх 
недогарків Середньовіччя.

Відродження
Папи вернулися 1377 р. до Рима; се був поворот до ліпшого в житті 

Рима як міста. Але ще довгі десятиліття церковної схизми, боротьби анти-
пап* і соборів треба було пережити, поки папство стало на міцні ноги 
і могло подумати про прикрашення свого гнізда, про надання нового блиску 
і слави йому і собі. Се сталося в середині XV в. Зміцнивши своє становище 
й повагу по тих часах упадку, воно обертає багаті контрибуції, що попливли 
до папської скарбони з усіх сторін католицького світу, на те щоб блиском 
артистичності, величавості декорацій піднести старий престиж папства 
в очах нової суспільності, її культурних поглядів і артистичних вимог. Для 
пап сього часу стає питанням честі, обов’язком доброго тону лишити якомога 
глибші, показніші, величавіші сліди в зверхній декорації вічного города. 
Одні перед другими будують вони розкішні церкви, перебудовують святині 
середньовічні, прикрашають свої резиденції і свою столицю. Багаті суми, 
які пливуть з папської скарбони до калиток папських “непотів” (ближчих 
свояків) і ріжних фаворитів, в дусі того часу меценатства і культурних амбіцій 
дають початок розкішним палатам, віллам і артистичним колекціям папських 
фамілій. За яке-небудь не ціле століття з захудалої діри, з середньовічного 
вертепу розбійників Рим виростав до значіння найбільшого огнища артистич-
ного життя, в столицю і школу нової штуки, утіху і гордість артистів світу. 
А найрозкішнішим букетом сього нового розцвіту римського артистичного 
життя і меценатства стає нова папська резиденція — Ватикан.

Досі Ватикан був римським передмістям, потім римською цитаделлю 
без всякого культурного значіння. На затибрських низинах agri Vaticani, 
що мали репутацію нездорового місця і хоробливого повітря за римських 
часів, стелилися цісарські загородні сади; Калігула поставив тут цирк, і тут 
же, як оповідали перекази, мав справляти Нерон свої дикі оргії на християнах, 
“зашиваючи їх в шкури диких звірів і віддаючи на поталу псам, прибиваючи 
їх на хрести, або кажучи запалювати їх вечорами, як смолоскипи” (Таціт). 
З сими ж місцями, усвяченими традиціями про перших християнських 
мучеників, зв’язувалися перекази про мучеництво св. Петра, і тут, в сусід-
стві старого цирку, постала одна з ранніх римських церков — св. Петра, 
по традиції, розуміється, побудована цісарем Константином і подарована 
ним папам. Ще пізніше, з поч. VI в., з’являється тут і резиденція папська. 
Завдяки традиціям про св. Петра місцевість ся стає популярним притулком 
прочан; виростають тут всякі каплиці, шпиталі, цілі осади для чужоземців, 
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цілий городок (borgo), доста убогий і непоказний, зате рухливий і шумливий. 
Величавий Гадріанів гробовець (moles Hadriani), побудований над Тибром, 
став з часом оборонним замком, цитаделлю Рима і заразом обороною сього 
пілігримського городка, а в IX в. папа Лев окружив його весь мурованими 
стінами. В сім поважнім своїми традиціями, але зовсім непоказнім перед-
місті осідають папи по своїм повороті з Авіньйона і енергічно забираються 
до урядження і прикрашення нової резиденції всіма засобами сучасної 
артистичної творчості.

Папа Миколай V з дому Парентучеллі, перший з гуманістів на пап-
ськім престолі (1447–1455), заходиться енергічно і жваво коло уліпшення 
і украшення Ватиканської резиденції найліпшими артистичними силами, 
флорентійськими головно: займається будовою нової Ватиканської палати 
й прикрашенням її околиці, здвигненням нової, більшої церкви св. Петра.

Один з його кардиналів П’єтро Барбо, пізніший папа Павло II, лишає 
гарну і характеристичну пам’ятку сих часів переходу від середньовічних 
до ренесанських форм. Се масивне паляццо в стилі флорентійських палат-зам-
ків, пізніше зване Венецьким; шкода тільки, що будовано його з награбованого 
матеріалу: з каміння Колізею. Папа Сикст IV де ля Ровер’є (1471–1484) 
проявив також велику енергію в будівництві. Його ім’я носить славна на віки 
Сикстинська каплиця в Ватиканській палаті, збудована ним. Не замітна 
нічим з архітектурного погляду, вона уславлена своїми фресковими малю-
ваннями. З поручення папи Сикста найліпші майстри малярства сього часу 
вималювали ряд образів на старозавітні й новозавітні теми на її поздовжніх 
стінах: умбрійські майстри, учителі Рафаеля, Перуджіно й Пінтуріккіо, Лука 
Сіньйореллі, попередник Мікельанджело, флорентійці Ґірляндано, Ботічеллі, 
Розеллі дали тут преінтересну галерею образів — немов перегляд сучасного 
малярства в його характеристичніших представниках. Але головну славу 
капелі мала принести пізніша розпись Мікельанджело, чверть віку пізніше.

Се було ділом папи Юлія II де ля Ровер’є (1503–1513), енергічного 
й талановитого чоловіка, якому завдячує Рим найвищий розцвіт свого 
артистичного розвою, ту пальму першенства в культурнім житті, яку здо-
буває він в першій половині XVI в. Ніхто не зробив стільки для розвою 
артистичної творчості Рима, блиску й краси його пам’яток, як сей амбітний, 
суворий і войовничий старець. Він стягнув докупи ті три найвеличніші сили, 
що навіки нерозривно в культурній історії людства зв’язалися з Римом, — 
Браманте, Мікельанджело, Рафаель, — і дав їм завдання, гідні геніального 
розмаху їх творчих ідей. Ледве засівши на папськім троні, закликає він 
Мікельанджело з Флоренції до Рима, аби зайнявся будовою величавого 
нагробника, що задумав собі приготовити за життя амбітний папа в церкві св. 
Петра (1505). Кілька місяців пізніше (1506) справляє він з цілою колегією 
церемонію посвячення основного каменя під будову нової церкви св. Петра 
по плану Браманте, що на конкурсі був признаний найліпшим. А ще два 

роки — і старий Браманте з поручення папи виписує з Флоренції свого 
молодого земляка Рафаеля Санті, щоб помалював фресками новоуряджену 
папську палату при св. Петрі (1508). Яка стріча дат, які ймення зійшлися 
тут на сім маленькім куснику землі! В історії людського духу мало коли 
збиралися такі геніальні сили для творчої роботи коло одного діла. І блиском 
своїм вони навіки осіяли сей малий клапоть римської землі.

Будову гробівця папського прийшлося відложити тому, що базиліка 
св. Петра мала будуватися наново. Папа поручив Мікельанджело помалю-
вати фресками Сикстинську каплицю, тимчасом як Рафаель мав зайнятися 
малюванням парадних покоїв папської палати при каплиці. Мікельанджело, 
що вже не тільки виробив план гробівця, а зайнявся вже приготовленням 
матеріалу і вступними роботами, розгніваний такою несподіванкою, кинув 
Рим і поїхав назад до Флоренції. Але кінець кінцем він мусив покоритися 
перед волею грізного папи і взятися за роботу, яка зробилася найголовні-
шим, найбільше грандіозним його ділом. Стелю каплиці він малював чотири 
роки (1508–1512), пізніше шість літ (1534–1541) працював над великим 
образом Страшного Суду, що покриває собою всю олтарну стіну каплиці. 
Поздовжні стіни, як я згадував, були розмальовані ще в 1480-х роках, 
властиво, їх горішні часті, бо долину мали покривати гобелени — Рафаелю 
доручено було виготовити рисунки для них і потім виткані були в Брюсселі 
сі славні “Рафаелеві коври”, що в 1519 р. були розвішані в Сикстинській 
каплиці, а тепер переховуються в Ватиканськім музеї. Разом з тим займався 
Рафаель малюванням папської палати (stanze) й сусідньої галереї (лоджії) 
аж до самої своєї смерті (1520). 

Таким чином протягом п’ятнадцяти літ (а як рахувати кільканадцять літ 
пізніший “Страшний Суд”, — то протягом 35) було довершено сей чудовий 
витвір ренесансової штуки, що містить в собі Ватикан, — чудовий не тільки 
незрівнянною красою і силою творів, але і певною одноцільністю майстрів 
і часу. Сусідній св. Петро натомість зістався проблемою римської артис-
тичної творчості більш як на століття і відбив на собі зміни й вагання, які 
переживала вона, від Браманте до Берніні, від благородної краси Ренесансу 
до напушистої й крикливої помпи барона. Його фасада, закінчена 1626 p., 
має вже всі характеристичні прикмети упадку римської творчості XVII в.

Часи папи Юлія і його наступника Льва X Медічі (1513–1521 рp.), 
що теж меценатствував дуже завзято і своєю непоміркованою запобігливістю 
коло стягання грошей на розпочаті своїм попередником роботи викликав 
вибух реформаційного руху в Німеччині*, були найвищим розцвітом рим-
ської ренесансової творчості. 1527 рік приніс Риму немилосердний погром, 
вчинений вояками Бурбона*, але задані ним рани і спустошення покриті 
й загоєні були досить скоро. Глибше значіння мав поворот папства і вза-
галі римського життя від смілої свободи гуманізму до ультрамонтанської 
реакції тридентизму*. Традиція меценатства, чи, властиво, імпонування 
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цілий городок (borgo), доста убогий і непоказний, зате рухливий і шумливий. 
Величавий Гадріанів гробовець (moles Hadriani), побудований над Тибром, 
став з часом оборонним замком, цитаделлю Рима і заразом обороною сього 
пілігримського городка, а в IX в. папа Лев окружив його весь мурованими 
стінами. В сім поважнім своїми традиціями, але зовсім непоказнім перед-
місті осідають папи по своїм повороті з Авіньйона і енергічно забираються 
до урядження і прикрашення нової резиденції всіма засобами сучасної 
артистичної творчості.

Папа Миколай V з дому Парентучеллі, перший з гуманістів на пап-
ськім престолі (1447–1455), заходиться енергічно і жваво коло уліпшення 
і украшення Ватиканської резиденції найліпшими артистичними силами, 
флорентійськими головно: займається будовою нової Ватиканської палати 
й прикрашенням її околиці, здвигненням нової, більшої церкви св. Петра.

Один з його кардиналів П’єтро Барбо, пізніший папа Павло II, лишає 
гарну і характеристичну пам’ятку сих часів переходу від середньовічних 
до ренесанських форм. Се масивне паляццо в стилі флорентійських палат-зам-
ків, пізніше зване Венецьким; шкода тільки, що будовано його з награбованого 
матеріалу: з каміння Колізею. Папа Сикст IV де ля Ровер’є (1471–1484) 
проявив також велику енергію в будівництві. Його ім’я носить славна на віки 
Сикстинська каплиця в Ватиканській палаті, збудована ним. Не замітна 
нічим з архітектурного погляду, вона уславлена своїми фресковими малю-
ваннями. З поручення папи Сикста найліпші майстри малярства сього часу 
вималювали ряд образів на старозавітні й новозавітні теми на її поздовжніх 
стінах: умбрійські майстри, учителі Рафаеля, Перуджіно й Пінтуріккіо, Лука 
Сіньйореллі, попередник Мікельанджело, флорентійці Ґірляндано, Ботічеллі, 
Розеллі дали тут преінтересну галерею образів — немов перегляд сучасного 
малярства в його характеристичніших представниках. Але головну славу 
капелі мала принести пізніша розпись Мікельанджело, чверть віку пізніше.

Се було ділом папи Юлія II де ля Ровер’є (1503–1513), енергічного 
й талановитого чоловіка, якому завдячує Рим найвищий розцвіт свого 
артистичного розвою, ту пальму першенства в культурнім житті, яку здо-
буває він в першій половині XVI в. Ніхто не зробив стільки для розвою 
артистичної творчості Рима, блиску й краси його пам’яток, як сей амбітний, 
суворий і войовничий старець. Він стягнув докупи ті три найвеличніші сили, 
що навіки нерозривно в культурній історії людства зв’язалися з Римом, — 
Браманте, Мікельанджело, Рафаель, — і дав їм завдання, гідні геніального 
розмаху їх творчих ідей. Ледве засівши на папськім троні, закликає він 
Мікельанджело з Флоренції до Рима, аби зайнявся будовою величавого 
нагробника, що задумав собі приготовити за життя амбітний папа в церкві св. 
Петра (1505). Кілька місяців пізніше (1506) справляє він з цілою колегією 
церемонію посвячення основного каменя під будову нової церкви св. Петра 
по плану Браманте, що на конкурсі був признаний найліпшим. А ще два 

роки — і старий Браманте з поручення папи виписує з Флоренції свого 
молодого земляка Рафаеля Санті, щоб помалював фресками новоуряджену 
папську палату при св. Петрі (1508). Яка стріча дат, які ймення зійшлися 
тут на сім маленькім куснику землі! В історії людського духу мало коли 
збиралися такі геніальні сили для творчої роботи коло одного діла. І блиском 
своїм вони навіки осіяли сей малий клапоть римської землі.

Будову гробівця папського прийшлося відложити тому, що базиліка 
св. Петра мала будуватися наново. Папа поручив Мікельанджело помалю-
вати фресками Сикстинську каплицю, тимчасом як Рафаель мав зайнятися 
малюванням парадних покоїв папської палати при каплиці. Мікельанджело, 
що вже не тільки виробив план гробівця, а зайнявся вже приготовленням 
матеріалу і вступними роботами, розгніваний такою несподіванкою, кинув 
Рим і поїхав назад до Флоренції. Але кінець кінцем він мусив покоритися 
перед волею грізного папи і взятися за роботу, яка зробилася найголовні-
шим, найбільше грандіозним його ділом. Стелю каплиці він малював чотири 
роки (1508–1512), пізніше шість літ (1534–1541) працював над великим 
образом Страшного Суду, що покриває собою всю олтарну стіну каплиці. 
Поздовжні стіни, як я згадував, були розмальовані ще в 1480-х роках, 
властиво, їх горішні часті, бо долину мали покривати гобелени — Рафаелю 
доручено було виготовити рисунки для них і потім виткані були в Брюсселі 
сі славні “Рафаелеві коври”, що в 1519 р. були розвішані в Сикстинській 
каплиці, а тепер переховуються в Ватиканськім музеї. Разом з тим займався 
Рафаель малюванням папської палати (stanze) й сусідньої галереї (лоджії) 
аж до самої своєї смерті (1520). 

Таким чином протягом п’ятнадцяти літ (а як рахувати кільканадцять літ 
пізніший “Страшний Суд”, — то протягом 35) було довершено сей чудовий 
витвір ренесансової штуки, що містить в собі Ватикан, — чудовий не тільки 
незрівнянною красою і силою творів, але і певною одноцільністю майстрів 
і часу. Сусідній св. Петро натомість зістався проблемою римської артис-
тичної творчості більш як на століття і відбив на собі зміни й вагання, які 
переживала вона, від Браманте до Берніні, від благородної краси Ренесансу 
до напушистої й крикливої помпи барона. Його фасада, закінчена 1626 p., 
має вже всі характеристичні прикмети упадку римської творчості XVII в.

Часи папи Юлія і його наступника Льва X Медічі (1513–1521 рp.), 
що теж меценатствував дуже завзято і своєю непоміркованою запобігливістю 
коло стягання грошей на розпочаті своїм попередником роботи викликав 
вибух реформаційного руху в Німеччині*, були найвищим розцвітом рим-
ської ренесансової творчості. 1527 рік приніс Риму немилосердний погром, 
вчинений вояками Бурбона*, але задані ним рани і спустошення покриті 
й загоєні були досить скоро. Глибше значіння мав поворот папства і вза-
галі римського життя від смілої свободи гуманізму до ультрамонтанської 
реакції тридентизму*. Традиція меценатства, чи, властиво, імпонування 
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артистичними формами, блиском і розкішшю не тільки матеріальною, але 
й артистичною, правда, держиться на папськім дворі й далі. Але артистичні 
засоби її помітно слабнуть і вироджуються. Мікельанджело світить своїм 
генієм в середині XVI в. вже як багрянці заходу († 1564). 1560-ті роки 
приносять уже початки того виродження ренесансового стилю, що здобуває 
технічну назву бароко: надмірне шукання крикливих ефектів, позування 
незвичайним, несподіваним, оригінальним, або нечуваним переладуванням 
орнаментаційними засобами, незвичайними розкішшю, блиском, мар-
нотратністю. Віньйола, Карло Мадерна, Борроміні розвивають сей напрям, 
що закорінившися на римськім ґрунті, надовго задає тон взагалі західному 
будівництву і декораційній штуці. Папа Сикст V Перетті, з незвичайною 
енергією зайнявшися розширенням і прикрашенням Рима (він хвалився, 
що подвоїв город), перший наложив на нього сей бароковий колорит, який 
потім ріс і забільшався протягом всього XVII і в часті також XVIII віку, 
та надав Римові ту переважно барокову фізіономію, яка в значній мірі 
переважила над давнішими елементами її, як новіша й популярніша.

Особливо попрацював над тим звісний вже нам Лоренцо Берніні († 
1680), остання римська слава в сфері архітектоніки, різьбярства й деко-
раційної творчості. Безсумнівно талановитий і незвичайно плідний, дуже 
модний і люблений свого часу, він наповнив Рим своїми статуями, фонта-
нами, декораціями. Вони не без краси, безперечно, але вимушені, попсовані 
переперченою ефектовністю, і в великім числі справді таки дуже докучають. 
У всім, починаючи від Пантеону до св. Петра включно, знаходив він щось 
прикрасити: поставив пару дзвіничок на порталі Пантеону, що носили харак-
теристичну назву “ослячих ух Берніні” й поганили його вигляд до недавніх 
часів; пару дзвіничок задумав поставити під фронтоном св. Петра, тільки 
св. Петро був менше податливий і струсив з себе сі недорічні додатки — 
розвалилися вони.

Приємніше вражіння роблять наступники ренесансу в малярстві. Такі 
репрезентанти римського малярства другої пол. XVI і першої пол. XVII, 
як Караваджо, Доменікіно, Караччі, Ґвідо Рені, і його ученик Сассоферрато 
дали чимало справді високоартистичних річей. Незвичайною правдивістю 
й виразистістю визначаються фігури Караваджо. Плафон Ґвідо Рені в палаті 
Роспільйозі — виїзд Аполлона-сонця, окруженого музами — зістався 
й по нинішній день одним з найголосніших шедеврів Рима, і справді він 
робить дуже гарне вражіння і колоритом, і рисунком. Деякі головки Ґвідо 
Рені й мадонни Сассоферрато, що так подобалися нашому Тарасові*, 
не вважаючи на деяку манерну сентиментальність, зісталися також красою 
римських музеїв.

Такий був сей захід римського Ренесансу, що своїм промінням надав 
останню закраску йому — до нового відродження, до нового артистичного 
руху наперед, що ще не зачався поки що й досі.

Меценатство церкви
Так-то папи початку XVI в. здобули перед Богом і людьми ту заслугу 

чи оправдання, що гроші, які з таким згіршенням вірних витягали з святої 
католицької церкви, обертали принаймні не на розширення в’язниць і помно-
ження скорострільних гармат, а на меценатство для артистичної творчості. 
Католицька церква за се меценатство понесла незчисленні втрати в вірних 
душах через протестантські рухи, викликані папськими надужиттями. Люд-
ство дістало вічні пам’ятки краси, що в побожнім подиві єднають вірних 
католиків і “невірних масонів”.

На динари св. Петра і золоті дукати папських індульґенцій найняло 
папство сучасні генії, таланти і здібності на службу церкві, щоб блиском 
артизму, краси, талантів піднести захитаний престиж церкви.

Найняло в роботу невільничу.
Коли розглядаєш сі високі витвори артизму, дивуєшся тому, що зроблено 

було їх творцями не завдяки, а не вважаючи на сю церковну протекцію, 
на се папське меценатство.

Папські покої, розписані кімнатним малярем його святості Рафаелем 
Санті з Урбіно, викликають глибоке здивування, як багато краси й інтелігенції 
міг умістити сей геніальний майстер в розписях на задані йому неартистичні 
або й противартистичні теми церковних тріумфів, теологічних і політичних. 
В сих теологічних чи батальних темах, противних його поетичній природі, 
вмів він вишукати певні точки приложення для свого почуття краси й поезії. 
Та все-таки і в сих парадних статуях, і в ватиканських коврах, і в розкішній 
лоджії, де його зведено до ролі простого декоратора й ілюстратора Біблії, 
чується наємнича робота, прикрі зусилля генія в тісних путах дати щось гарне, 
можливо свобідне. Може, тому мені приємніше було дивитися на далеко 
менше цінні з чисто артистичного становища Рафаелеві образки з Апулеєвої 
поеми в Фарнезіні*, де він міг вибирати теми і творити далеко свобідніше.

Титанічний дух Мікельанджело на стінах Сикстинської каплиці записав 
різкий крик протесту против сих пут церковних тем, наложених на нього. 
Його безконечні фрески сикстинської стелі з їх нечуваною надприродною 
силою експресії, нелюдською силою руху — се скульптурні групи, прибиті 
до стелі, се крик гніву геніального різьбяра, якому вирвали з рук його вино-
шену, вимріяну роботу і встромили в руки пензель, щоб зробити з нього 
другого кімнатного маляра його святості. Його Страшний Суд на олтарній 
стіні тої ж капели, на жаль, неможливо почорнілий від диму, до повної 
утрати всіх кольорів, — се вічний документ конфлікту свобідної творчості 
з церковною цензурою, яка в особі папи Павла IV Караффи наказала позмі-
няти найбільш “неприличні” групи, понамальовувати одежу на ріжних голих 
тілах, і коли сам майстер не згодився піднести руку на своє діло, ся сумна 
робота велася довгі роки іншими майстрами.
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артистичними формами, блиском і розкішшю не тільки матеріальною, але 
й артистичною, правда, держиться на папськім дворі й далі. Але артистичні 
засоби її помітно слабнуть і вироджуються. Мікельанджело світить своїм 
генієм в середині XVI в. вже як багрянці заходу († 1564). 1560-ті роки 
приносять уже початки того виродження ренесансового стилю, що здобуває 
технічну назву бароко: надмірне шукання крикливих ефектів, позування 
незвичайним, несподіваним, оригінальним, або нечуваним переладуванням 
орнаментаційними засобами, незвичайними розкішшю, блиском, мар-
нотратністю. Віньйола, Карло Мадерна, Борроміні розвивають сей напрям, 
що закорінившися на римськім ґрунті, надовго задає тон взагалі західному 
будівництву і декораційній штуці. Папа Сикст V Перетті, з незвичайною 
енергією зайнявшися розширенням і прикрашенням Рима (він хвалився, 
що подвоїв город), перший наложив на нього сей бароковий колорит, який 
потім ріс і забільшався протягом всього XVII і в часті також XVIII віку, 
та надав Римові ту переважно барокову фізіономію, яка в значній мірі 
переважила над давнішими елементами її, як новіша й популярніша.

Особливо попрацював над тим звісний вже нам Лоренцо Берніні († 
1680), остання римська слава в сфері архітектоніки, різьбярства й деко-
раційної творчості. Безсумнівно талановитий і незвичайно плідний, дуже 
модний і люблений свого часу, він наповнив Рим своїми статуями, фонта-
нами, декораціями. Вони не без краси, безперечно, але вимушені, попсовані 
переперченою ефектовністю, і в великім числі справді таки дуже докучають. 
У всім, починаючи від Пантеону до св. Петра включно, знаходив він щось 
прикрасити: поставив пару дзвіничок на порталі Пантеону, що носили харак-
теристичну назву “ослячих ух Берніні” й поганили його вигляд до недавніх 
часів; пару дзвіничок задумав поставити під фронтоном св. Петра, тільки 
св. Петро був менше податливий і струсив з себе сі недорічні додатки — 
розвалилися вони.

Приємніше вражіння роблять наступники ренесансу в малярстві. Такі 
репрезентанти римського малярства другої пол. XVI і першої пол. XVII, 
як Караваджо, Доменікіно, Караччі, Ґвідо Рені, і його ученик Сассоферрато 
дали чимало справді високоартистичних річей. Незвичайною правдивістю 
й виразистістю визначаються фігури Караваджо. Плафон Ґвідо Рені в палаті 
Роспільйозі — виїзд Аполлона-сонця, окруженого музами — зістався 
й по нинішній день одним з найголосніших шедеврів Рима, і справді він 
робить дуже гарне вражіння і колоритом, і рисунком. Деякі головки Ґвідо 
Рені й мадонни Сассоферрато, що так подобалися нашому Тарасові*, 
не вважаючи на деяку манерну сентиментальність, зісталися також красою 
римських музеїв.

Такий був сей захід римського Ренесансу, що своїм промінням надав 
останню закраску йому — до нового відродження, до нового артистичного 
руху наперед, що ще не зачався поки що й досі.

Меценатство церкви
Так-то папи початку XVI в. здобули перед Богом і людьми ту заслугу 

чи оправдання, що гроші, які з таким згіршенням вірних витягали з святої 
католицької церкви, обертали принаймні не на розширення в’язниць і помно-
ження скорострільних гармат, а на меценатство для артистичної творчості. 
Католицька церква за се меценатство понесла незчисленні втрати в вірних 
душах через протестантські рухи, викликані папськими надужиттями. Люд-
ство дістало вічні пам’ятки краси, що в побожнім подиві єднають вірних 
католиків і “невірних масонів”.

На динари св. Петра і золоті дукати папських індульґенцій найняло 
папство сучасні генії, таланти і здібності на службу церкві, щоб блиском 
артизму, краси, талантів піднести захитаний престиж церкви.

Найняло в роботу невільничу.
Коли розглядаєш сі високі витвори артизму, дивуєшся тому, що зроблено 

було їх творцями не завдяки, а не вважаючи на сю церковну протекцію, 
на се папське меценатство.

Папські покої, розписані кімнатним малярем його святості Рафаелем 
Санті з Урбіно, викликають глибоке здивування, як багато краси й інтелігенції 
міг умістити сей геніальний майстер в розписях на задані йому неартистичні 
або й противартистичні теми церковних тріумфів, теологічних і політичних. 
В сих теологічних чи батальних темах, противних його поетичній природі, 
вмів він вишукати певні точки приложення для свого почуття краси й поезії. 
Та все-таки і в сих парадних статуях, і в ватиканських коврах, і в розкішній 
лоджії, де його зведено до ролі простого декоратора й ілюстратора Біблії, 
чується наємнича робота, прикрі зусилля генія в тісних путах дати щось гарне, 
можливо свобідне. Може, тому мені приємніше було дивитися на далеко 
менше цінні з чисто артистичного становища Рафаелеві образки з Апулеєвої 
поеми в Фарнезіні*, де він міг вибирати теми і творити далеко свобідніше.

Титанічний дух Мікельанджело на стінах Сикстинської каплиці записав 
різкий крик протесту против сих пут церковних тем, наложених на нього. 
Його безконечні фрески сикстинської стелі з їх нечуваною надприродною 
силою експресії, нелюдською силою руху — се скульптурні групи, прибиті 
до стелі, се крик гніву геніального різьбяра, якому вирвали з рук його вино-
шену, вимріяну роботу і встромили в руки пензель, щоб зробити з нього 
другого кімнатного маляра його святості. Його Страшний Суд на олтарній 
стіні тої ж капели, на жаль, неможливо почорнілий від диму, до повної 
утрати всіх кольорів, — се вічний документ конфлікту свобідної творчості 
з церковною цензурою, яка в особі папи Павла IV Караффи наказала позмі-
няти найбільш “неприличні” групи, понамальовувати одежу на ріжних голих 
тілах, і коли сам майстер не згодився піднести руку на своє діло, ся сумна 
робота велася довгі роки іншими майстрами.
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Подібна доля спіткала ще інший твір Мікельанджело. Його статуя 
воскресшого Христа поставлена в церкві Maria Sopra Minerva. Воскресший 
Христос представлений тут, згідно з євангельським оповіданням, зовсім 
голий. Се було неприлично і йому зроблене бронзове опоясання, яке попсувало 
зовсім вигляд статуї (ноги виглядають зовсім короткі в порівнянні з тілом). 
На праву ногу, крім того, зроблено бронзовий черевик, бо побожні люди, 
цілуючи ногу, грозили її знищити так, як зцілували ногу св. Петру.

Конфлікт творчості Відродження з католицькою побожністю був неми-
нучий. Се дає відчути хоч би отся маленька святинька в сусідстві сього 
ренесансового Христа в тій же церкві Sopra Minerva. В ній уміщена різьблена 
і розмальована група Божої Матері з дитинкою і св. Йосифом, дуже популярна 
і побожно шанована у сучасної римської людності. Вся ніша обвішана густо 
і тяжко ріжними дарунками ex voto [вотивними, пов’язаними з молитовним 
проханням] нещасливців, що благали у святої сім’ї потіхи в своїх тяжких хви-
лях. Всі члени сім’ї прибрані як можна багатше і декоровані розкішно. Бідний 
тесля св. Йосиф має атласовий кафтан і поверх нього оксамитну фіолетову 
кирею. Вона зап’ята у нього на грудях дорогою дамською брошкою, а з боку 
причіплений йому орден. Марія теж в атласових шатах, з дорогими брансо-
лєтами на руці, з перлами і коралями на шиї. У маленького Ісуса годинник 
з ланцюжком на шиї, і багато ще іншої біжутерії повішано на них.

Побожні католики з Sopra Minerva і старий Буонаротті, очевидно, 
ріжними способами шанували свого Бога.

В церкві св. Петра in Vincoli, де знайшла своє приміщення “трагедія 
життя” Буонаротті, — нагробник папи Юлія, стільки разів замовлюваний 
йому, стільки разів відкладаний і змінюваний через ріжні перешкоди, — 
можна також бачити подібний контрастець. Тут титанічна фігура Мойсея 
на тлі обкроєного і покаліченого скороченнями і упрощеннями гробівця — 
ідеальний образ непогамованої сили людського духу і енергії, в благородній 
і величавій простоті. І кілька кроків — статуя Марії з мечами, вбитими 
в серце, в шовковій одежі, в довгім білім вуалю, пов’язанім на голові, в сві-
жих рукавичках фарби paille [палевої, блідо-жовтої] на руках.

Всякому своє...

Св. Петро
З трьох великих звізд римського Ренесансу доля найменше прихильна 

була для Браманте. Зісталися по нім річі другорядні. Головне діло його — 
св. Петро перейшов в інші руки, й ми про Брамантові плани маємо тільки 
приблизне поняття.

Св. Петро Середньовіччя додержав ще свою стару основу типової 
старохристиянської базиліки IV–V в., з внутрішнім подвір’ям, окруженим 
колонадою, тільки пізніші віки обліпили її ріжними каплицями, прибудовами 
і т. ін. Папа Миколай задумав поставити нову церкву по старому типу так, 

щоб вона обняла стару церкву, як піхвою. Будова була зачата, але потім 
закинена. Папа Юлій, спочатку задумавши поставити собі грандіозний 
гробовець у сій старій церкві, пізніше рішив будувати наново і прийняв 
план Браманте.

Про сей геніальний план можемо судити тільки з начерків, перехованих 
у флорентійських колекціях. Наскільки встиг Браманте виробити його 
в деталях за життя, зістається неясним. Се була проблема одностайноскон-
центрованої будови, з гігантською центральною банею: її поставив перед 
тим уже був Брунеллескі і постарався розв’язати в будові флорентійської 
катедри, тільки в менших розмірах, і то зіпсовану. Браманте положив 
основою свого плану квадратову базиліку — гігантську базиліку Кон-
стантина, а на неї, в виді бані, — цілий Пантеон. Се був титанічний план, 
в стилі тих забавок гігантів, що в грецьких переказах клали гору на гору, 
Пеліон на Оссу*, добуваючися в світ надземельний, надреальний. Але 
здійснити його Браманте не вдалося. Він вже був старий, будова поступала 
поволі; ще перед смертю його передано її під нагляд інших архітектів — 
Фра Джіокондо, Санґалло і Рафаеля, але і сі наступники Браманте один 
по однім пішли в домовину. Пішли дебати над тим, чи варт триматися 
плану Браманте, чи не заступити квадратової базиліки (“грецький хрест”) 
видовженою (“хрестом латинським”). Серед сих дебат будова, розумі-
ється, йшла все більше пиняво, поки в р. 1547 не передано її під нагляд 
Мікельанджело. Се вирятувало ідею Браманте. Не вважаючи на свої великі 
літа, — бо Мікельанджело тоді вступив уже в осьмий десяток життя, — він 
з неослабленою енергією взявся до сеї роботи. Відкинувши пізніші зміни 
й додатки, він положив в основу план Браманте, але ще більше сконцен-
трував його: він зрізав кінці основного квадрата базиліки, зробив далеко 
більше масивними і тяжкими мури, арки і контрафорси, щоб забезпечити 
здійснення головного — пантеонної бані над сею базилічною основою. 
План базиліки програв від сих змін, але баня була здійснена, і здійснена 
розкішно. Мікельанджело сам довів будову церкви до шиї (барабана) 
бані — вона була скінчена ще при нім; для самої бані виробив він деталічні 
плани й рисунки, в дев’ятім десятку свого життя. По його рисункам Джа-
комо де ля Порта закінчив баню. Але коли прийшли братися до фасаду, 
тут трапилася біда. Тодішній папа Павло V Борґезе обстав за давнішою 
гадкою про видовження базиліки. Мотивували се тим, що не можна лишати 
поза церквою освячений ґрунт старої базиліки. Базиліку видовжено дуже 
значно наперед і закінчено фронтоном в чистім бароковім фасоні, з рядом 
вульгарних статуй святих на порталі, а трохи пізніше наш знаємий Берніні 
з невичерпаної скарбниці своїх уліпшень видобув ще колонаду і потягнув її в 
обидва боки від фронту св. Петра, окруживши нею площу, а фасад задумав 
прикрасити двома дзвіничками. Але перша дзвіничка розвалилася в будові 
і се урятувало св. Петра і від другої.
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Але і без дзвінички він був споганений досить. Не тільки що сей вуль-
гарний фронтон сам по собі доволі попсував його вигляд, але він ще й закрив 
собою, — тому що був так видовжений, — головну окрасу церкви, його 
чудову баню. Нею можна милуватися тільки здалека, з якого-небудь горба 
або вежі дзвіниці.

Вульгарний фронтон Мадерни закрив баню Браманте і Мікельанджело. 
“Така доля краси на сім світі”.

Подібно і всередині. Барокові декорації псують вражіння, не дають 
можності відповідно оцінити благородну смілість і свободу сеї чудової 
будови, сей безграничний простір і гармонійну простоту, що не вражає навіть 
своїми гігантськими розмірами, бо дає зрозуміти їх лише через порівняння, 
а не через якесь гостре, афишіроване вражіння.

Розкішно золочений бронзовий балдахин Берніні, з заграблених у Пан-
теоні бронзових балок, лізе в очі всередині. Гігантські мармурові статуї — 
більше великі, ніж гарні, — займають чотири ніші під головними стовпами, 
що підтримують баню. Як сумно відбиває від їх зманерованих, вимушених 
поз благородна краса Pietà Miкельанджело (Марія з тілом Христа на колі-
нах) в притворі церкви!

Се найбільший артистичний скарб св. Петра. Молодечий твір двадця-
тип’ятилітнього майстра, був він заразом першим вповні дозрілим твором, 
де Мікельанджело показує себе вповні свобідним і від своїх шкільних 
впливів флорентійських майстрів, і від античних взірців, які студіював так 
пильно, — творить вповні самостійно, незалежно від шаблонів і традицій 
сеї популярної теми. В контракті, списанім з кардиналом, що замовив 
йому сю групу в 1498 p., молодий Мікельанджело обов’язався зробити 
її так, що ні один з сучасних живих майстрів не міг би зробити її ліпше, 
і сповнив сю роботу справді так, що вона зісталася недосяжним взірцем 
краси. Всупереч традиційній манері, що хотіла вразити глядача незмірно 
скорбним виразом лиця матері, жалісним видом замученого сина, Мікельа-
нджело оповив незвичайною красою се мертве тіло, призначене не на тлінь, 
а на прославлення, і надав вигляд маєстатичного спокою матері, свідомій 
великої ваги того акту, що відбувався на її очах. Се не жалісна смерть, а акт 
великої вселюдської трагедії, оповитої незрушеною красою навіть в найбільш 
трагічних своїх моментах.

Славна в іншім роді статуя сеї церкви — се архаїчний св. Петро, в сидячій 
позі, роботи V віку, як думають звичайно. Вона перенесена була до нової 
церкви папою Павлом з зруйнованого монастиря св. Мартина на Ватикані 
й окружена незвичайним поважанням, як можуть свідчити пальці його 
бронзових стіп, гладко зціловані побожними вірними.

Над нею новий мозаїчний портрет папи Пія IX Мастаї. Що ж, в сій 
святині сучасного католицтва достойно і праведно належиться йому місце. 
Се був великий католик, перейнятий незрушимою вірою в необорну силу 

католицької віри. На склоні другого тисячоліття по Христі заводити нові 
догмати, скликати вселенські собори для їх ухвали!* Казати сучасному 
чоловіку увірити в богодуховенність собору, скликаного з сучасних біскупів, 
в непорочне зачатіє і непомильність папи, ухвалену ними! На се треба дивної 
віри в силу своєї власті і власті церкви над сучасним світом, над людським 
розумом, його покорою в стилі старокатолицького Credo quia absurdum (вірю 
тому, бо се противиться розумові). Догмат з XIX в.! Се був дуже смілий 
експеримент, який важив вірою многих. Я пригадую собі, як стоячи колись 
перед образом непорочного зачатія в сільській галицькій церкві, іще повний 
традиційної віри, я зі страхом подумав, що сей догмат, переведений на очах 
сучасних людей більшістю голосів, як перша-ліпша постанова в справі нового 
податку, не мав ніяких об’єктивних шансів бути скільки-небудь святішим 
від таких постанов перших віків. А коли нема ніяких причин думати, що й 
ті старі, колишні догмати винаходилися інакшим методом, то що ж зіста-
неться з усеї догматичної будови церкви? І той страх, який обхопив мене, 
коли я почув, як раптом паде в душі моїй те, що здавалося таким міцним, 
сильнішим від життя і смерті, — відчув, мабуть, не один я з приводу нових 
догматів папи Пія IX.

Так, сей чоловік, Джованні Мастаї, робив “на паденіє і возстаніє мно-
гих”*. І в католицький святині йому місце достойно належить.

Великий тиждень
Кульмінаційна точка римського головного весняного сезону (осінній 

не має такого значіння) — се Великий (Страсний) тиждень. Великі тисячі 
побожних католиків і не менші, а, мабуть, іще більші — просто цікавих 
туристів тягнуться на сей час до Рима, щоб бути присутніми при його 
славних, традицією звеличених церковних церемоніях.

Правда, се вже не те, що було колись. Пишні церемонії, блискучі 
процесії з папськими виходами, коли сей владика Рима і католицького 
світу показувався urbi et orbi (“місту і світу”), окружений своїм кліром 
і військом, обставлений штудерною церемоніальністю, віками виробленою 
і витонченою етикетою, — се минуло. Від року 1870, коли з блискучого 
володаря Рима папа перетворився в ображеного і покривдженого “вати-
канського в’язня”, — залишено сі церемоніальні виступи великого тижня, 
а з тим пропало й три чверті принад всіх сих церковних церемоній. Про 
всі ті славні й голосні церковні паради оповідається в часі минувшім — 
як то колись давніше бувало. Тепер папа не показується цілий тиждень, 
немов щоб дати глибше відчути переміну в відносинах, заманіфестувати 
болющу, незагоєну рану, задану католицькій церкві сучасним безбожним 
світом. З тим відпала велика, переважна частина публіки у тих парадах. 
Порожні стоять сі величезні церкви, обраховані на десятки тисяч народу. 
І сиротливими купками виглядають в них ті сотки публіки, що з’являються 
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Але і без дзвінички він був споганений досить. Не тільки що сей вуль-
гарний фронтон сам по собі доволі попсував його вигляд, але він ще й закрив 
собою, — тому що був так видовжений, — головну окрасу церкви, його 
чудову баню. Нею можна милуватися тільки здалека, з якого-небудь горба 
або вежі дзвіниці.

Вульгарний фронтон Мадерни закрив баню Браманте і Мікельанджело. 
“Така доля краси на сім світі”.

Подібно і всередині. Барокові декорації псують вражіння, не дають 
можності відповідно оцінити благородну смілість і свободу сеї чудової 
будови, сей безграничний простір і гармонійну простоту, що не вражає навіть 
своїми гігантськими розмірами, бо дає зрозуміти їх лише через порівняння, 
а не через якесь гостре, афишіроване вражіння.

Розкішно золочений бронзовий балдахин Берніні, з заграблених у Пан-
теоні бронзових балок, лізе в очі всередині. Гігантські мармурові статуї — 
більше великі, ніж гарні, — займають чотири ніші під головними стовпами, 
що підтримують баню. Як сумно відбиває від їх зманерованих, вимушених 
поз благородна краса Pietà Miкельанджело (Марія з тілом Христа на колі-
нах) в притворі церкви!

Се найбільший артистичний скарб св. Петра. Молодечий твір двадця-
тип’ятилітнього майстра, був він заразом першим вповні дозрілим твором, 
де Мікельанджело показує себе вповні свобідним і від своїх шкільних 
впливів флорентійських майстрів, і від античних взірців, які студіював так 
пильно, — творить вповні самостійно, незалежно від шаблонів і традицій 
сеї популярної теми. В контракті, списанім з кардиналом, що замовив 
йому сю групу в 1498 p., молодий Мікельанджело обов’язався зробити 
її так, що ні один з сучасних живих майстрів не міг би зробити її ліпше, 
і сповнив сю роботу справді так, що вона зісталася недосяжним взірцем 
краси. Всупереч традиційній манері, що хотіла вразити глядача незмірно 
скорбним виразом лиця матері, жалісним видом замученого сина, Мікельа-
нджело оповив незвичайною красою се мертве тіло, призначене не на тлінь, 
а на прославлення, і надав вигляд маєстатичного спокою матері, свідомій 
великої ваги того акту, що відбувався на її очах. Се не жалісна смерть, а акт 
великої вселюдської трагедії, оповитої незрушеною красою навіть в найбільш 
трагічних своїх моментах.

Славна в іншім роді статуя сеї церкви — се архаїчний св. Петро, в сидячій 
позі, роботи V віку, як думають звичайно. Вона перенесена була до нової 
церкви папою Павлом з зруйнованого монастиря св. Мартина на Ватикані 
й окружена незвичайним поважанням, як можуть свідчити пальці його 
бронзових стіп, гладко зціловані побожними вірними.

Над нею новий мозаїчний портрет папи Пія IX Мастаї. Що ж, в сій 
святині сучасного католицтва достойно і праведно належиться йому місце. 
Се був великий католик, перейнятий незрушимою вірою в необорну силу 

католицької віри. На склоні другого тисячоліття по Христі заводити нові 
догмати, скликати вселенські собори для їх ухвали!* Казати сучасному 
чоловіку увірити в богодуховенність собору, скликаного з сучасних біскупів, 
в непорочне зачатіє і непомильність папи, ухвалену ними! На се треба дивної 
віри в силу своєї власті і власті церкви над сучасним світом, над людським 
розумом, його покорою в стилі старокатолицького Credo quia absurdum (вірю 
тому, бо се противиться розумові). Догмат з XIX в.! Се був дуже смілий 
експеримент, який важив вірою многих. Я пригадую собі, як стоячи колись 
перед образом непорочного зачатія в сільській галицькій церкві, іще повний 
традиційної віри, я зі страхом подумав, що сей догмат, переведений на очах 
сучасних людей більшістю голосів, як перша-ліпша постанова в справі нового 
податку, не мав ніяких об’єктивних шансів бути скільки-небудь святішим 
від таких постанов перших віків. А коли нема ніяких причин думати, що й 
ті старі, колишні догмати винаходилися інакшим методом, то що ж зіста-
неться з усеї догматичної будови церкви? І той страх, який обхопив мене, 
коли я почув, як раптом паде в душі моїй те, що здавалося таким міцним, 
сильнішим від життя і смерті, — відчув, мабуть, не один я з приводу нових 
догматів папи Пія IX.

Так, сей чоловік, Джованні Мастаї, робив “на паденіє і возстаніє мно-
гих”*. І в католицький святині йому місце достойно належить.

Великий тиждень
Кульмінаційна точка римського головного весняного сезону (осінній 

не має такого значіння) — се Великий (Страсний) тиждень. Великі тисячі 
побожних католиків і не менші, а, мабуть, іще більші — просто цікавих 
туристів тягнуться на сей час до Рима, щоб бути присутніми при його 
славних, традицією звеличених церковних церемоніях.

Правда, се вже не те, що було колись. Пишні церемонії, блискучі 
процесії з папськими виходами, коли сей владика Рима і католицького 
світу показувався urbi et orbi (“місту і світу”), окружений своїм кліром 
і військом, обставлений штудерною церемоніальністю, віками виробленою 
і витонченою етикетою, — се минуло. Від року 1870, коли з блискучого 
володаря Рима папа перетворився в ображеного і покривдженого “вати-
канського в’язня”, — залишено сі церемоніальні виступи великого тижня, 
а з тим пропало й три чверті принад всіх сих церковних церемоній. Про 
всі ті славні й голосні церковні паради оповідається в часі минувшім — 
як то колись давніше бувало. Тепер папа не показується цілий тиждень, 
немов щоб дати глибше відчути переміну в відносинах, заманіфестувати 
болющу, незагоєну рану, задану католицькій церкві сучасним безбожним 
світом. З тим відпала велика, переважна частина публіки у тих парадах. 
Порожні стоять сі величезні церкви, обраховані на десятки тисяч народу. 
І сиротливими купками виглядають в них ті сотки публіки, що з’являються 
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в них, приглядаючися мов оригінальним, курйозним представленням теа-
тральним сим церковним парадам, сотвореним побожним Середньовіччям. 
І скупо живляться коло них ріжні церковні щурі.

Славний тиждень розпочинається Вербною неділею, з процесією й роз-
даванням пальм у св. Петра. “Колись” роздавав сі пальми сам папа, тепер... 
Але й тепер місто раптом засипають сі пальмові галузки, хрестики, сплетені 
з пальмових стяжечок, що продаються скрізь, — з ясно-жовтого, в’ялого 
пальмового листя.

Понеділок і [ві]второк проходять без значніших оказій; вони починаються 
від середи. В клерикальних газетах появляються програми дня — викази 
ріжних цікавостей: в тій церкві виступає якийсь славний проповідник, там — 
славний концерт, там — церемонія убирання Божого гробу, перебирання 
статуй і т. ін. З вечора середи починаються “ляментації”, славні страсні 
псалми, що співаються “дві години перед Ave Maria” (специфічно римське 
означення часу тим Ave Maria, що до розпуки приводить форестьєрів, бо й 
Ave Maria не має свого певного часу, а буває “при заході сонця”).

Слухаємо ляментації в Лятеранській базиліці, славній своїм співом. Спі-
вають без оргáнів, співають дійсно прегарно. Старі композиції Палестріни, 
Баїні, благородно прості, пригадують наші давніші церковні співи. Візан-
тійські мозаїки абсиди докінчують ілюзію. Ті контрасти східного і західного 
обряду, витворені довгою, напруженою релігійно-національною боротьбою, 
тут не дають себе чути. З-за них немов відзивається старша нерозділена 
традиція.

Народу мало. Розкішна, чудова базиліка сливе порожня. І публіка 
настроєна не церковно, а артистично. Слухають концерт, а не богослужіння.

В четвер єсьмо в вірменській церкві Niccolo da Tolentino на церемонії 
умивання ніг. “Публіка”, постававши на лавки й крісла, приглядається цере-
монії, що тягнеться дуже поволі. Єпископ з довгою білою патріархальною 
бородою. Священики з буйним чорним волоссям, з чорними густими бородами 
в кольорових капах пригадують якихось жерців “Великої матері богів” або 
іншого сирійського культу. Від їх монотонного співу в унісон дише глубокий 
Схід, який так мало гармоніює з ріжними католицькими атрибутами обстанови.

В Велику п’ятницю слухаємо славних папських співаків у св. Петра. 
Криштально-чистий, дивної краси альт заводить, на мотив плачок, плач 
Єремії*. Безкрая туга ллється і розлягається по безконечній, тінню приодяг-
неній, сливе порожній базиліці. Сусід турист поясняє, що властитель сього 
голосу панок з тушею вола і червоною, налитою вином фізіономією; се один 
з останніх кастратів папського хору. Вже більше не препарують тих співаків 
ad majorem Romae gloriam [задля більшої слави Риму], і в будучності папський 
хор не матиме таких голосів.

І обійдеться. А голос все-таки чудовий, і виплакує Єреміїне горе так, 
що ллється воно в душу.

Свічник з тринадцятьми свічками на олтарі, т. зв. hеrсіа, тратить одну 
свічку за другою: їх гасять по кождім псалмі. Нарешті, згашені всі – зіста-
ється тільки горішня. Псалми скінчені. Наступає церемонія благословення 
народу Христовими реліквіями. З високого балкона, над гігантською 
статуєю Вероніки, між двома крученими стовпами, що походять не більше 
не менше, як з храму Соломона* в найпростішій лінії, виступає канонік 
в стóлі й червоних рукавичках, по черзі підносить реліквії й благословляє 
ними народ. Се хустка Вероніки з образом Христа, кусник хресного дерева 
і спис, котрим Христові бік на хресті пробито. Зблизька сих святощів 
не можна побачити смертельникові: треба на те бути гоноровим каноніком 
св. Петра, а можуть ним бути тільки монархи. Мав сей гонор цісар Фрідріх 
ІІІ, Яков ІІІ Стюарт, Козьма ІІІ Тосканський, Емануїл-Філіберт Савойський 
і королевич Володислав. Але побожні люди кажуть, що вони й з долини 
бачуть, як виглядає Христос на Вероніковій хустині.

Церемонія скінчилася, форестьєри розходяться. Форестьєри виключно. 
Місцеві люди сливе не ходять на сі церемонії. По перше — мають се дома, 
по друге — антиклерикалізм взагалі дуже сильний в теперішнім Римі. 
За довговікове панування папське людність віддячує сильною ворожнечею 
церкві. Єпископам заборонено являтися в своїх убраннях між народом, щоб 
не викликати якоїсь прикрої сцени.

А вже й на лікарство не побачиш в тих пишних базиліках сільських про-
чан італійських, представлюваних на ріжних католицьких образках. Селян 
везуть на поклон папі спеціальні католицькі організації з Бельгії, Франції, 
Німеччини, Польщі, з нашої Галилеї нарешті. Але тих мальовничих груп 
“італійських селян на сходах св. Петра” шукайте по католицьких альбомах. 
Я їх не бачив, та й не знаю, чи бачить хто-небудь від часів, як запанував 
в римських сторонах нинішній “масонський дух”.

Collegium Ruthenum
“Руський Великдень”, по старому календарю, застає нас в Римі. Мані-

фестуємо свою приналежність до “східної культури” в пансіоні. Кажемо 
собі в Велику п’ятницю й суботу варити maigre [пісне], — се їм не диво, 
бо маса побожних католиків, що приїздять сюди ad limina apostolica [до 
апостольських порогів], щотижня кажуть собі варити пісне (яке то вже 
те пісне, як на правовірного християнина з наших українських сторін!). 
І на Великдень їдемо до своєї церкви — до collegium Ruthenum* при piazza 
dei Monti, до земляків. Маленька церквочка Сергія і Вакха — єдина укра-
їнська церква в Італії, в вічнім Римі, з іконостасом, помальована образами 
українських святих, і тільки образ Йосафата Кунцевича, звісного гонителя 
православних*, намальованого в ряді українських князів і преподобників, 
нагадує релігійну межу, яка розділює український світ*.
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в них, приглядаючися мов оригінальним, курйозним представленням теа-
тральним сим церковним парадам, сотвореним побожним Середньовіччям. 
І скупо живляться коло них ріжні церковні щурі.

Славний тиждень розпочинається Вербною неділею, з процесією й роз-
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Розділює більше в теорії, хвалити Бога, і, може, не ділитиме вже ніколи 
в житті, в практиці...

По Службі відвідуємо земляків. Сим разом я з жінкою, і нас приймають 
не в рефектарі, куди вступ жінкам заборонений, а в салоні, і сюди по своїм 
обіді сходиться вся колегія — 16 питомців з Галичини. Від останнього разу, 
коли я був у ній, в 1904 р., колегія українізувалася дуже значно, бо її заряд 
перейшов до галицьких василіян, а відколи зроблено кінець перешкодам 
для її вихованців женитися перед свяченням (давніше не випускали звідси, 
не посвятивши, і тим способом, хочеш не хочеш, змушували до безженності), 
колегія стратила свій характер сильця целібату для української молодіжі, 
а через те стало якось привітніше і свобідніше в ній і нам — припадковим 
її гостям. Якби високі мури Пропаганди* не загорожували так сильно весь 
інший світ від вихованців колегії, з неї могла б вийти незвичайно цінна з ста-
новища українського культурного життя українська колонія, де українське 
життя входило б в ближчу стічність з західноєвропейським, італійським 
спеціально. А якби подбати, щоб при сій колегії давано місця людям з нау-
ковими інтересами (на жаль і стид, їх так страшенно мало серед галицького 
духовенства, навіть в порівнянні з православним духовенством Росії!), могла 
б тут зав’язатися й певна учена традиція на взір деяких голосних в історії 
європейської культури духовних конгрегацій католицьких...

Проводимо кілька годин в приязній розмові, на теми українські й римські. 
Зрозуміло само собою, що розмова раз у раз переходить на теми римського 
церковного і релігійного життя. Се місце, де можемо приходити в стічність 
з правовірним католицьким Римом, що не знає ніяких “модерністичних” 
течій, що далі будує церкви й монастирі, канонізує святих (декрет беа-
тифікації* одної французької черниці, з датою лютого сього року, і зараз 
розліплений на мурах папських будинків і церков), видає індульґенції, 
збирає протоколи — з єпископськими потвердженнями — на доказ чуд, 
що діються й зараз на потвердження нових догматів, на посвідчення святості 
й правдивості католицької церкви.

Заходить мова про критику, що заперечує автентичність признаних 
римських святощів і пам’яток. Згадують про Марукі, професора церков-
ної археології в Пропаганді, що добивається, аби відкрили гріб св. Петра, 
що заперечує автентичність 28 ступенів Scala Santa, доводить, що три фонтани 
не були місцем смерті апостола, і т. д. Нарікають на такий гіперкритицизм, 
що все руйнує, а нічого не дає взамін. Але підносяться голоси і в оборону 
Марукі, що він поставив і свої власні гадки щодо місця прибуття Петра 
і Павла до Рима, вияснив докладно місця, зв’язані з їх побутом і інші того 
роду відкриття і заслуги положив.

З глибоким переконанням оповідає один з присутніх духовних про церкву 
“серця Христового за душі, що в чистилищі”, за Тибром, де якийсь француз 
П’єр Жуе зібрав величезну колекцію, понад 300 штук, всяких чудовних 

доказів існування чистилища, і все з документами — засвідченнями самих 
осіб, з якими чуда сталися, з “єпископськими потвердженнями” і т. ін.

Вислухуємо важніші, маркантніші з тих чуд. За часів наполеонських був 
один офіцер французький; був дуже певний себе, ні у що не вірив, але боявся 
смерті. Як висилали його на війну, став молитися до своєї покійної матері, 
аби охоронила його від смерті. Та з’явилася йому й обіцяла, що зістанеться 
цілий, але за те цілий рік мусить потім ходити щодня до богослуження. Пішов 
на війну, маса з його товаришів погинуло, він зістався цілий і вернувся додому. 
І зараз першого ж дня, рано, чує голос матері, що пригадує, аби йшов 
до церкви сповнити обіцянку. Та прокинувшися, став роздумувати, що то 
було б смішно і нечесно з його боку, якби не вірячи ні в Бога, ні в Службу 
Божу, став ходити на богослуження.

Не пішов і не ходив цілий рік. Зараз по році визначено новий похід; 
його покликано. В першій же битві кулька трапила йому в чоло й лишила 
на місці. Але був у нього молодший брат, що був ще в школі. Йому вві 
сні являється убитий й оповідає про себе. “В ту хвилю, як мене трапила 
куля, в один момент перелетіло передо мною все життя й побачив я, який 
я був марний чоловік і як негарно потратив я своє життя; дістав я тепер 
365 літ бути в чистилищі, але ти можеш мене звідси увільнити, як зро-
биш за мене те, чого не зробив я: відслухаєш за мене 365 богослужень, 
хоч не за рік, — бо я знаю, що в тебе така сама натура, як у мене, і тобі 
се буде дуже тяжко, але хоч за два роки; прошу тебе, зроби се, а як я буду 
увільнений з чистилища, я тобі дам на се знак”. Брат послухав і за два 
роки дійсно відбув 365 служб. І коли кінчилося останнє богослуження, 
разом почув він незвичайну радість і облегшення, і з’явився коло нього 
брат, дякуючи за своє увільнення, і положив руку на його молитовник, 
і зістався випалений знак від неї на тім молитовнику, де кінчаться молитви 
при богослуженні, і на попередніх тридцяти листках. І се потверджено 
документами, заявою сього самого чоловіка, посвідченням єпископа й т. ін.

І в такім роді й інші оповідання. Скрізь з’являються душі з чистилища 
й лишають випалені сліди своїх рук, пальців, грошей, що держали, й т. ін. 
Ходячі теми про знаки від мерців побожна мисль позв’язувала сим разом 
з догматом про чистилище на його оборону.

— Дуже інтересно, — запевняє оповідач. Нам розуміється таких 
доказів не треба, бо ми віримо в се, бо се догмат; але для тих, що не мають 
віри, се дуже може бути корисно й цікаво.

Питаємося, чи оглядають сі колекції чуд і документів також і такі, що не 
вірять. Відповідають про якогось протестанта, що, оглянувши се, повірив 
в чистилище.

Добре йому так; нехай не лазить, де його не треба. А ми однаково туди 
не підем.
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Розділює більше в теорії, хвалити Бога, і, може, не ділитиме вже ніколи 
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На Корсо

Великдень минув, папа здоров і приймає вірних на авдієнції. Довгими 
низками біжать фіакри до ватиканської брами з парами і чвірками паломників 
в приписаних папським етикетом убраннях: чорних сурдутах і чорних сукнях 
з чорними коронковими (кружевними) хустками на голові, однаково для 
старих і молодих. Тут побожні прочани і просто цікаві форестьери, гладкі 
пробощі й абати, що привезли ad limina apostolorum [до апостольських 
порогів] своїх вірних, і величаві делегати ріжних католицьких товариств 
і інституцій, що тими далекими процесіями до папських стіп маніфестують 
“перед невірним і масонським світом” живучість католицтва і його цупку 
власть над мільйонами нищих духом.

Жвавий торг іде по незчисленних крамницях, що торгують всякими 
побожними “споминами Риму”, від безконечних медаликів, хрестів, образ-
ків, розаріїв (чоток) з усякого можливого матеріалу — кісточок оливкових 
і евкаліптових шишок, коралів і горючого каміння, слонової кості і дерева, 
і т. д., — включно до ляльок в убраннях папських гвардистів, в їх черво-
но-жовтих арлекінських убраннях.

Але одно мушу піднести — на похвалу римського духовенства: тут 
самі церкви не торгують, як по православних краях, усякою побожною 
всячиною — від свяченої води й оливи почавши до освячених на мощах 
шапочок, поясків і всяких інших талісманів. Принаймні по головніших 
церквах не бачив я сього — хіба у S. Pietro in vincoli можна купити собі 
в церкві срібну копію оков св. Петра.

Весняний сезон в повнім розцвіті. Його кульмінаційний момент зале-
жить від погоди. Коли гарячі дні починаються скоро, вже з початків мая, 
головна публіка роз’їздиться скорше, як ні — сидить довше. По роз’їзді 
властивої сезонової, панської публіки починає надтягати сіренька вакаційна 
публіка. Останніми приїдуть сільські учителі з Північної Америки, на своїх 
вакаціях, і по них наступає мертвий час, коли все, що має якусь змогу, тікає 
з Рима в вищі, холодніші місця, або на море, всі значніші отелі зачиняються 
зовсім, і Рим стає пусткою — до вересня (сентября).

Сього року весна холодна й дощова. Готельники і всякий народ, що про-
мишляє “від жильців”, кляне tempo cattivo. Панська публіка не держиться 
довго в Римі. Аж в середині мая н. ст. починаються добре теплі дні. Широкі 
ступні сходів церкви Trinita dei Monti, на Ішпанській площі, в форестьєр-
ській околиці, перетворяються в розкішну виставу квіток. Цілими снопами 
красуються розкішні іриси дивних, незвиклих, ріжнобарвних кольорів, 
анемони й гвоздики, величезні каллії, пахучі рожі.

“Дві години перед Ave Maria” грає міська оркестра на Пінчіо, і римський 
“світ” дає собі rendez-vous [рандеву] тут і на переїзді по Корсо*.

Невеликі останки старої римської аристократії, вирятувані з убо-
жіння і крахів останніх десятиліть шлюбами з іноземними міліонерками 
(американками особливо) і нова буржуазна плутократія “третьої Італії”, 
чужоземне панство, що пробуває на сталім осідку в вічній столиці або 
проживає тут весняний сезон, в вистроєних туалетах, у власних екіпажах, 
з ліврейними льокаями, виїздить на свій перегляд. Безпретензійні рим-
ські фіакри з форестьєрами-глядачами прилучаються до сеї кавалькади, 
що тягнеться густим шнурком по Корсо, наймоднішій улиці нинішнього 
Рима (тепер названій Корсо Ґумберта). Ся стара via Lata (широка улиця), 
що тяглася від Капітолія до Фламінієвої дороги, виглядає тепер досить 
тісною і темною, і малопоказною, властиво, улицею, з своїми високими 
домами з малоінтересними, бароковими фасадами, або й просто казарня-
ними гладкими стінами першої пол. XIX в.; з старими церквами перших 
віків, також до непізнання зміненими пізнішими фронтонами XVII–XVIII 
в.; з рядами банків, контор, магазинів, найбагатших в Римі, але доволі 
скромних в порівнянні з виставами Парижа, Відня, Берліна. Густі ряди 
пішоходів, на узьких тротуарах, або за столиками кафе приглядаються 
сьому потокові елегантних екіпажів і убогих фіакрів, виставних аристо-
кратів і скромних подорожників, обмінюючися поклонами з переїжджими 
і ріжними новинами з chroniqe scandaleuse [скандальної хроніки] отсього 
“світу”, що переходить перед їх очима. З Корсо сей потік екіпажів вили-
вається на круглу площу del Popolo, традиційну в’їздову браму Рима для 
подорожників і прочан (тільки останніми часами відібрав від неї сю ролю 
залізничний дворець на протилежнім боці Рима). Відти просторими алеями 
ллється на горби Пінчіо, колишніх Салюстієвих садів. Публіка в екіпажах 
слухає музики, обмінюється візитами, подорожуючи з екіпажа до екіпажа. 
Досить сумно лунають розкішні звуки першорядних композицій світу над 
сею виставою світової порожнечі, показної розкоші й духового убожества, 
уданої веселості і величі на тлі італійської біди. Густою кавалькадою про-
їздяться повагом, нога за ногою, шнурком екіпажів по алеях, серед густих 
рядів пішоходів, серед розкішних вікових дерев, і серед вечірнього холодку 
тою ж дорогою вертаються по Корсо додому.

Новий Рим плине поміж старі палати, з голосними йменнями римських 
аристократів, папських непотів, славних дипломатичними штуками і меце-
натськими заслугами, подвигами і шахрайствами, що тягнуться по обох 
боках вулиці, зайняті переважно ріжними урядами, магазинами, банками, 
тимчасом як потомки тих голосних родів тиснуться де-небудь на четвертім 
поверсі своєї палати, в скромнім помешканні для слуг. І колона Марка 
Аврелія*, з своїми барельєфами побід старих римлян над північними вар-
варами і статуєю св. Павла нагорі, якою нагородив її папа Сикст Перетті, 
в задумі придивляється сьому варварському потокові на старій римській 
улиці й сумно роздумує над коловратністю життя.
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всячиною — від свяченої води й оливи почавши до освячених на мощах 
шапочок, поясків і всяких інших талісманів. Принаймні по головніших 
церквах не бачив я сього — хіба у S. Pietro in vincoli можна купити собі 
в церкві срібну копію оков св. Петра.

Весняний сезон в повнім розцвіті. Його кульмінаційний момент зале-
жить від погоди. Коли гарячі дні починаються скоро, вже з початків мая, 
головна публіка роз’їздиться скорше, як ні — сидить довше. По роз’їзді 
властивої сезонової, панської публіки починає надтягати сіренька вакаційна 
публіка. Останніми приїдуть сільські учителі з Північної Америки, на своїх 
вакаціях, і по них наступає мертвий час, коли все, що має якусь змогу, тікає 
з Рима в вищі, холодніші місця, або на море, всі значніші отелі зачиняються 
зовсім, і Рим стає пусткою — до вересня (сентября).

Сього року весна холодна й дощова. Готельники і всякий народ, що про-
мишляє “від жильців”, кляне tempo cattivo. Панська публіка не держиться 
довго в Римі. Аж в середині мая н. ст. починаються добре теплі дні. Широкі 
ступні сходів церкви Trinita dei Monti, на Ішпанській площі, в форестьєр-
ській околиці, перетворяються в розкішну виставу квіток. Цілими снопами 
красуються розкішні іриси дивних, незвиклих, ріжнобарвних кольорів, 
анемони й гвоздики, величезні каллії, пахучі рожі.

“Дві години перед Ave Maria” грає міська оркестра на Пінчіо, і римський 
“світ” дає собі rendez-vous [рандеву] тут і на переїзді по Корсо*.

Невеликі останки старої римської аристократії, вирятувані з убо-
жіння і крахів останніх десятиліть шлюбами з іноземними міліонерками 
(американками особливо) і нова буржуазна плутократія “третьої Італії”, 
чужоземне панство, що пробуває на сталім осідку в вічній столиці або 
проживає тут весняний сезон, в вистроєних туалетах, у власних екіпажах, 
з ліврейними льокаями, виїздить на свій перегляд. Безпретензійні рим-
ські фіакри з форестьєрами-глядачами прилучаються до сеї кавалькади, 
що тягнеться густим шнурком по Корсо, наймоднішій улиці нинішнього 
Рима (тепер названій Корсо Ґумберта). Ся стара via Lata (широка улиця), 
що тяглася від Капітолія до Фламінієвої дороги, виглядає тепер досить 
тісною і темною, і малопоказною, властиво, улицею, з своїми високими 
домами з малоінтересними, бароковими фасадами, або й просто казарня-
ними гладкими стінами першої пол. XIX в.; з старими церквами перших 
віків, також до непізнання зміненими пізнішими фронтонами XVII–XVIII 
в.; з рядами банків, контор, магазинів, найбагатших в Римі, але доволі 
скромних в порівнянні з виставами Парижа, Відня, Берліна. Густі ряди 
пішоходів, на узьких тротуарах, або за столиками кафе приглядаються 
сьому потокові елегантних екіпажів і убогих фіакрів, виставних аристо-
кратів і скромних подорожників, обмінюючися поклонами з переїжджими 
і ріжними новинами з chroniqe scandaleuse [скандальної хроніки] отсього 
“світу”, що переходить перед їх очима. З Корсо сей потік екіпажів вили-
вається на круглу площу del Popolo, традиційну в’їздову браму Рима для 
подорожників і прочан (тільки останніми часами відібрав від неї сю ролю 
залізничний дворець на протилежнім боці Рима). Відти просторими алеями 
ллється на горби Пінчіо, колишніх Салюстієвих садів. Публіка в екіпажах 
слухає музики, обмінюється візитами, подорожуючи з екіпажа до екіпажа. 
Досить сумно лунають розкішні звуки першорядних композицій світу над 
сею виставою світової порожнечі, показної розкоші й духового убожества, 
уданої веселості і величі на тлі італійської біди. Густою кавалькадою про-
їздяться повагом, нога за ногою, шнурком екіпажів по алеях, серед густих 
рядів пішоходів, серед розкішних вікових дерев, і серед вечірнього холодку 
тою ж дорогою вертаються по Корсо додому.

Новий Рим плине поміж старі палати, з голосними йменнями римських 
аристократів, папських непотів, славних дипломатичними штуками і меце-
натськими заслугами, подвигами і шахрайствами, що тягнуться по обох 
боках вулиці, зайняті переважно ріжними урядами, магазинами, банками, 
тимчасом як потомки тих голосних родів тиснуться де-небудь на четвертім 
поверсі своєї палати, в скромнім помешканні для слуг. І колона Марка 
Аврелія*, з своїми барельєфами побід старих римлян над північними вар-
варами і статуєю св. Павла нагорі, якою нагородив її папа Сикст Перетті, 
в задумі придивляється сьому варварському потокові на старій римській 
улиці й сумно роздумує над коловратністю життя.
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Гліцинія

Рим цвіте. Густі кетяги гліцинії, цвіту синього бозу, звисають з сухих 
пагінців, що пнуться на верхи старих мурів і руїн. І дивне вражіння роблять 
сі цвітучі хмари на жовтій, звітрілій цеглі цісарських будов.

Серед відвічного каміння руїн неповздержним потоком б’є нове життя 
з вічного лона землі. Крізь щілини і шпари гранітів, з жил і рис мармуру.

Чиясь рука пустила густий сніп сих цвітоносних ліан на старі мури 
величних терм Діоклеціана. Вони оділи старі зломи стін і робітню артиста, 
що примістилася в сім городі руїн, що були колись міськими лазнями.

Чого тільки не зробили з останків їх мурів і на їх звалищах! Абсида 
старих терм стала півкруглою площею Термів з розкішною фонтаною. 
Одна з бічних веж — церква. Центральні склепіння — церква Марії degli 
Angeli, перебудована Мікельанджело. За нею картезіанський монастир, 
будований ним же і тепер перемінений в національний музей. Збоку, в мурах 
тих же терм, дім для сліпих. В колишній вежі — жіноча гімназія. І, крім 
того, ріжні магазини, склади угля і всякої всячини, що свої убогі вивіски 
поприбивали на старій цісарській будові: на все стало тої старої спадщини 
цісарського Риму.

В головних сих двох музеях — в Термах і на Капітолії міститься те, 
що встигло зібрати в своїх руках правительство третьої Італії з античних 
пам’яток, тимчасом як зібране старим хазяїном Рима — папою міститься 
в музеї Ватиканськім і Лятеранськім. Порівняння робить вражіння, що новий 
хазяїн Рима не догнав старого — настільки Ватиканський музей і багатший 
змістом, і розкішніший, виставніший від Капітолійського, не кажучи про 
музей в Термах, уміщений дуже скромно в старім картезіанськім монастирі.

Та, власне, се скромне й навіть убоге приміщення, в руїнах цісарських 
терм робить вражіння і збільшає ефект зібраних тут пам’яток.

На подвір’ї колишнього монастиря гігантські голови конячі, слоневі, верблюжі 
світять своїм білим мармуром серед буйної зелені, залляті золотим полуден-
ним сонцем серед старих кипарисів, по традиції посаджених Мікельанджело, 
що будував сей монастир. Наоколо, в невеликих монастирських келіях і ріжних 
приміщеннях, містяться античні мармури з вілли Людовізі, а в горішніх салях 
велика збірка бронз, мозаїки, фресків, мармуру, находок з могил.

Чудні гадки навівають сі сотні статуй, груп, рельєфів, зібраних колись 
з цілого античного світу його давнім володарем, і тепер ще раз, без вся-
кого ладу і зв’язі, звідки попало, накиданих, стиснених в тих нових гале-
реях. Сі глиби мармуру, одухотворені античними артистами, що наділили 
їх частиною свого власного духу і в сих творах своїх пережили тисячоліття, 
що ділять нас від їх творців. Які привиди навідують в сих тісних келіях 
замкнених в них богів і героїв далекої минувшини? Що бачать сі безко-
нечні ряди в камінь замкнених діячів цісарства в салі бюстів Ватикану, або 

в нескінченній галереї Кіаромонті? Сотні очей проводжають вас зі стін 
сього стометрового коридору, заставленого статуями, портретами, рельє-
фами. То тупо, то суворо дивляться маєстатичні старечі голови верховодів, 
володарів, опікунів і катів того римського світу, то пережитих до преситу, 
то повних енергії й рішучості, що ніколи не знала старості й ослаблення. 
Рідко можна стрінути між ними лице з печаттю глибокої мислі, внутрішнього 
страждання, яке так добре вміли передавати грецькі майстри елліністичних 
часів*. Але римські майстри-реалісти вміли вхопити й передати в своїх 
головах-портретах се глибоке вдоволення з своєї мудрості і талантів, з своїх 
здобутків і успіхів сих старих кар’єристів.

Зате лиця хлопчиків-підлітків, сих цісарських синів, будучих цісарів, 
або бідних жертв свого високого стану, вражають своїм глибоко сумним 
поглядом. При глибокім реалізмі римського майстерства се, очевидно, 
не конвенціональний (условний) шаблон, а реальні вирази, реальні очі 
і погляди жертв свого віку. З тугою і страхом прозирають вони в свою 
будучину — немов перейняті жахом перед тим морем крові, диких насильств 
і безмежних страждань, яке брести веліла їм невблаганна доля, щоб, кінець 
кінцем, коли фортуна спасе їх від усяких небезпек і не дасть їм самим зах-
лиснутися в сих хвилях крові, стати нарешті такими вдоволеними з себе, 
своїх подвигів і свого життя старцями, як їх сусіди по галереї.

Сі тужні, сумні очі спадкоємців римської слави глибоко западають 
в душу, як останній привіт далеких поколінь. Ах, батьки ще мають деяку 
спромогу, деякі шанси — хоч невеликі — мати таких дітей, яких собі хочуть. 
Але діти не мають ніякої можливості вибирати собі батьків.

Вище пнися, гліциніє, цегляними мурами цісарських палат! Гойно вінчай 
вічною красою своїх цвітучих гроздів пам’ятки вічного людського горя, 
вічного пориву за красою і добром...

Над озерами
Маленький поїзд біжить рівниною Кампаньї вздовж старої Аппієвої 

дороги. Потім, вскочивши між яри й кручі Альбанських гір — колишні 
потоки лави, що лилися з альбанських кратерів далеко на північ, — почи-
нає крутитися між збіччями і, нирнувши нарешті в довгий і темний тунель, 
з тріумфом витягає нас з чорної діри над чарівне озеро, що сміється до нас 
радісно всіма кольорами блакитного неба і весняного сонця в високих бере-
гах, вкритих панорамою містечок, вілл, садів і городів. Се ми проскочили 
тунелем крізь гребінь-обвідку старого кратера Альби і спинилися на березі 
Альбанського озера, що утворилося в ямі кратера, коли закінчилася його 
вулканічна робота і забилися його підземні отвори. Поїзд пробігає берегом, 
понад озером, і висаджує нас на маленькій станції Кастель Ґандольфо, 
маленького містечка з папською віллою, що зісталася за папою по скасуванні 
папської держави разом з Ватиканом і Лятераном.
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замкнених в них богів і героїв далекої минувшини? Що бачать сі безко-
нечні ряди в камінь замкнених діячів цісарства в салі бюстів Ватикану, або 

в нескінченній галереї Кіаромонті? Сотні очей проводжають вас зі стін 
сього стометрового коридору, заставленого статуями, портретами, рельє-
фами. То тупо, то суворо дивляться маєстатичні старечі голови верховодів, 
володарів, опікунів і катів того римського світу, то пережитих до преситу, 
то повних енергії й рішучості, що ніколи не знала старості й ослаблення. 
Рідко можна стрінути між ними лице з печаттю глибокої мислі, внутрішнього 
страждання, яке так добре вміли передавати грецькі майстри елліністичних 
часів*. Але римські майстри-реалісти вміли вхопити й передати в своїх 
головах-портретах се глибоке вдоволення з своєї мудрості і талантів, з своїх 
здобутків і успіхів сих старих кар’єристів.

Зате лиця хлопчиків-підлітків, сих цісарських синів, будучих цісарів, 
або бідних жертв свого високого стану, вражають своїм глибоко сумним 
поглядом. При глибокім реалізмі римського майстерства се, очевидно, 
не конвенціональний (условний) шаблон, а реальні вирази, реальні очі 
і погляди жертв свого віку. З тугою і страхом прозирають вони в свою 
будучину — немов перейняті жахом перед тим морем крові, диких насильств 
і безмежних страждань, яке брести веліла їм невблаганна доля, щоб, кінець 
кінцем, коли фортуна спасе їх від усяких небезпек і не дасть їм самим зах-
лиснутися в сих хвилях крові, стати нарешті такими вдоволеними з себе, 
своїх подвигів і свого життя старцями, як їх сусіди по галереї.

Сі тужні, сумні очі спадкоємців римської слави глибоко западають 
в душу, як останній привіт далеких поколінь. Ах, батьки ще мають деяку 
спромогу, деякі шанси — хоч невеликі — мати таких дітей, яких собі хочуть. 
Але діти не мають ніякої можливості вибирати собі батьків.

Вище пнися, гліциніє, цегляними мурами цісарських палат! Гойно вінчай 
вічною красою своїх цвітучих гроздів пам’ятки вічного людського горя, 
вічного пориву за красою і добром...

Над озерами
Маленький поїзд біжить рівниною Кампаньї вздовж старої Аппієвої 

дороги. Потім, вскочивши між яри й кручі Альбанських гір — колишні 
потоки лави, що лилися з альбанських кратерів далеко на північ, — почи-
нає крутитися між збіччями і, нирнувши нарешті в довгий і темний тунель, 
з тріумфом витягає нас з чорної діри над чарівне озеро, що сміється до нас 
радісно всіма кольорами блакитного неба і весняного сонця в високих бере-
гах, вкритих панорамою містечок, вілл, садів і городів. Се ми проскочили 
тунелем крізь гребінь-обвідку старого кратера Альби і спинилися на березі 
Альбанського озера, що утворилося в ямі кратера, коли закінчилася його 
вулканічна робота і забилися його підземні отвори. Поїзд пробігає берегом, 
понад озером, і висаджує нас на маленькій станції Кастель Ґандольфо, 
маленького містечка з папською віллою, що зісталася за папою по скасуванні 
папської держави разом з Ватиканом і Лятераном.

446 ПО СВІТУ З подорожніх вражінь 447



Довго сидимо над берегом колишнього вулкану, любуючися тихою 
поверхнею його озера. Напротив нас, на супротивнім побережжі озера — 
легендарна Альба-Лонга, город Асканія, столиця Латинського союзу*, 
традиційне гніздо римського народу, римської державності, римської 
культури. Над ним, трошки направо — славна Альбанська гора, mons 
Albanus (тепер Monte Cavo, лиса гора), місце святочних церемоній старого 
Латинського союзу — feriae Latinae, і Храму Юпітера Ляціарія, патрона 
союзу. Від старої латинської столиці, одначе, ані сліду, ані знаку; тільки 
круто зрізані сточища горбів натякають на якісь колишні оселі, будови. Рим 
знищив сю метрополію, скоро тільки став на ноги. Святощі Альбанської 
гори були ним помилувані, але їх останки знищила побожна рука остан-
нього Стюарта, поставивши на сій латинській горі католицький кляштор 
при кінці XVIII в. Правительство третьої Італії кляштор скасувало, але 
се останків старої святощі не вернуло. І зісталися від стародавнього гнізда 
латинського життя тільки ймення. Та старі могильники з часів ранньої 
металічної культури ще викриваються, як кажуть, — навіть під пізнішими 
потоками лави місцями.

В історичних часах альбанські вулкани вже стояли вигаслі. Але верхні 
верстви лави ще заховали вповні свій характер, і копирсаючи ґрунт навіть 
на поверхні, вибираємо з нього камінні галки з вулканічного попелу.

Дорога рівна, як стіл, обсаджена старими оливками. Їх дуплаві стовбури 
з середини заложені камінням і зацементовані для тривкості. В сих сторонах 
уміють пошанувати дерево. І справді, дерево, що потрапить вирости на сім 
камінні, в сухім і гарячім повітрі, варте того, щоб його шанували.

Пересідаємося в Альбано, купуємо солодкі померанці, пухнасті лимони, 
великі шишки з горішками — не вмію їх назвати. Кажемо дати собі місцевого 
вина — вина джензано. Містечко тихе; воно оживає літом, коли в сі високі, 
гористі місця тікає від жару вся заможніша людність Рима.

Аппієва дорога, що йшла до Альбано від Рима рівно, як стріла, починає 
крутитися тут на збочах старих кратерів — альбанського і арічійського. 
Серед передвечірньої прохолоди йдемо нею, серед убогих руїн старих гро-
бівців і будов. Проминувши старий кратер Арічії — тепер сухий (“долина 
Арічії”), зближаємося до гребня іншого, наповненого озером, як альбанський. 
Се озеро Немі — ще далеко менше, ніж Альбанське, — всього коло одного 
кілометра в діаметрі. Воно не заповняє цілого кратера, як альбанське, а тільки 
центр його, і тому лежить глибше в долині, і далеко плиткіше.

На березі озера містечко Джензано, славне своїми виноградними план-
таціями і вином, але досить неохайне, з багатими відпадками кухні на ули-
цях і сильним запахом оливи в атмосфері. Купка малих хлопців старим 
італійським звичаєм обпадає необережних форестьєрів, на ріжні голоси 

й інтонації випрошуючи “сольді”. Сей “солідний гріш”, по-нашому кажучи, 
колись означав золоту монету, а зійшов кінець кінцем на найменшу мідяну 
монетку (5 сотиків — 2 копійки), і італійські уличники вважають своїм 
святим національним обов’язком випросити у чужинця бодай одну таку 
солідну монету. Вони обступають нас, беруться показати озеро, церкву, 
палаццо, ратушу, — самого Господа Бога і його ангелів, коли хочете. Вони 
ведуть нас з одного смітника на другий, показуючи то з одного помий-
ника, то з другого се чарівне озеро, що сумно усміхається до нас з-за сих 
смердючих мурів, і неустанно, на ріжні способи повторяють своє: soldi, 
signore, uno soldino, una moneta, piccola moneta, uno baiocco romano. Від-
даємо їм всю бронзу, яку маємо при собі, — се не помагає нічого, тільки 
притягає до нас все нових і нових конкурентів, що ходять за нами слідом, 
обступають, забігають і неустанно повторяють все ту ж історію про сольді. 
Знудившися до обридження сею процесією й своїми невдатними зусиллями 
побачити озеро з демократичної позиції, не просячи нічиєї протекції, зла-
мані і побіджені італійською простотою і патріархальністю добрих старих 
часів, бачимо себе змушеними удатися до панської протекції. Заносимо 
свої візитівки до понурого палаццо Чезаріні, що стоїть на краю містечка, 
і доручивши їх гладкому портьє, дістаємо свобідний вступ до панського 
парку, що розкинувся на взгір’ї колишнього кратера над озером.

Сад запущений і тим кращий. Вузькою стежкою між густими зарослями 
буксів, лаврів, олив проходимо над збіч. З старої дерев’яної лавочки від-
кривається чудова панорама на озерце, його побережжя, містечко Немі 
на другім березі — один з наймиліших краєвидів на світі. Сидимо довго 
в сім затишку. Приходять і виходять форестьєри — якийсь старенький 
панок, якийсь юдейський совітник комерціальний з донькою-ломакою, 
з пунсовою камелією на корсажі. Зостаємося самі. Тихо мерхне день, і тіні 
згір’я застеляють озерце. Дикі кози надійшли з долішніх зарослів парку 
і зашелестіли, кинувшися, в кущах. Тихо і сумовито усміхається до нас 
водне дзеркало, як очі утомленої довгим днем дитини.

Треба йти. Знехотя відриваємося від сього зачарованого місця і йдемо 
назад густою, повною пахощів, густих і важких, витягнених гарячим і сухим 
повітрям дня з зілля і листя. Щось біліє на дереві. Ба, се візитівка, причеплена 
до гілляки. Dr Friedrich Oberhummer, Oberlehrer в велико-герцогській гімназії 
і так далі. Се, певно, той старенький панок, що сидів над озером, виходячи, 
лишив свою візитівку дріадам і німфам парку. Делікатний господин!..

Але сторож стоїть уже, чекаючи, щоб замкнути браму парку. І нам 
пора — завтра в дорогу...
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Довго сидимо над берегом колишнього вулкану, любуючися тихою 
поверхнею його озера. Напротив нас, на супротивнім побережжі озера — 
легендарна Альба-Лонга, город Асканія, столиця Латинського союзу*, 
традиційне гніздо римського народу, римської державності, римської 
культури. Над ним, трошки направо — славна Альбанська гора, mons 
Albanus (тепер Monte Cavo, лиса гора), місце святочних церемоній старого 
Латинського союзу — feriae Latinae, і Храму Юпітера Ляціарія, патрона 
союзу. Від старої латинської столиці, одначе, ані сліду, ані знаку; тільки 
круто зрізані сточища горбів натякають на якісь колишні оселі, будови. Рим 
знищив сю метрополію, скоро тільки став на ноги. Святощі Альбанської 
гори були ним помилувані, але їх останки знищила побожна рука остан-
нього Стюарта, поставивши на сій латинській горі католицький кляштор 
при кінці XVIII в. Правительство третьої Італії кляштор скасувало, але 
се останків старої святощі не вернуло. І зісталися від стародавнього гнізда 
латинського життя тільки ймення. Та старі могильники з часів ранньої 
металічної культури ще викриваються, як кажуть, — навіть під пізнішими 
потоками лави місцями.

В історичних часах альбанські вулкани вже стояли вигаслі. Але верхні 
верстви лави ще заховали вповні свій характер, і копирсаючи ґрунт навіть 
на поверхні, вибираємо з нього камінні галки з вулканічного попелу.

Дорога рівна, як стіл, обсаджена старими оливками. Їх дуплаві стовбури 
з середини заложені камінням і зацементовані для тривкості. В сих сторонах 
уміють пошанувати дерево. І справді, дерево, що потрапить вирости на сім 
камінні, в сухім і гарячім повітрі, варте того, щоб його шанували.

Пересідаємося в Альбано, купуємо солодкі померанці, пухнасті лимони, 
великі шишки з горішками — не вмію їх назвати. Кажемо дати собі місцевого 
вина — вина джензано. Містечко тихе; воно оживає літом, коли в сі високі, 
гористі місця тікає від жару вся заможніша людність Рима.

Аппієва дорога, що йшла до Альбано від Рима рівно, як стріла, починає 
крутитися тут на збочах старих кратерів — альбанського і арічійського. 
Серед передвечірньої прохолоди йдемо нею, серед убогих руїн старих гро-
бівців і будов. Проминувши старий кратер Арічії — тепер сухий (“долина 
Арічії”), зближаємося до гребня іншого, наповненого озером, як альбанський. 
Се озеро Немі — ще далеко менше, ніж Альбанське, — всього коло одного 
кілометра в діаметрі. Воно не заповняє цілого кратера, як альбанське, а тільки 
центр його, і тому лежить глибше в долині, і далеко плиткіше.

На березі озера містечко Джензано, славне своїми виноградними план-
таціями і вином, але досить неохайне, з багатими відпадками кухні на ули-
цях і сильним запахом оливи в атмосфері. Купка малих хлопців старим 
італійським звичаєм обпадає необережних форестьєрів, на ріжні голоси 

й інтонації випрошуючи “сольді”. Сей “солідний гріш”, по-нашому кажучи, 
колись означав золоту монету, а зійшов кінець кінцем на найменшу мідяну 
монетку (5 сотиків — 2 копійки), і італійські уличники вважають своїм 
святим національним обов’язком випросити у чужинця бодай одну таку 
солідну монету. Вони обступають нас, беруться показати озеро, церкву, 
палаццо, ратушу, — самого Господа Бога і його ангелів, коли хочете. Вони 
ведуть нас з одного смітника на другий, показуючи то з одного помий-
ника, то з другого се чарівне озеро, що сумно усміхається до нас з-за сих 
смердючих мурів, і неустанно, на ріжні способи повторяють своє: soldi, 
signore, uno soldino, una moneta, piccola moneta, uno baiocco romano. Від-
даємо їм всю бронзу, яку маємо при собі, — се не помагає нічого, тільки 
притягає до нас все нових і нових конкурентів, що ходять за нами слідом, 
обступають, забігають і неустанно повторяють все ту ж історію про сольді. 
Знудившися до обридження сею процесією й своїми невдатними зусиллями 
побачити озеро з демократичної позиції, не просячи нічиєї протекції, зла-
мані і побіджені італійською простотою і патріархальністю добрих старих 
часів, бачимо себе змушеними удатися до панської протекції. Заносимо 
свої візитівки до понурого палаццо Чезаріні, що стоїть на краю містечка, 
і доручивши їх гладкому портьє, дістаємо свобідний вступ до панського 
парку, що розкинувся на взгір’ї колишнього кратера над озером.

Сад запущений і тим кращий. Вузькою стежкою між густими зарослями 
буксів, лаврів, олив проходимо над збіч. З старої дерев’яної лавочки від-
кривається чудова панорама на озерце, його побережжя, містечко Немі 
на другім березі — один з наймиліших краєвидів на світі. Сидимо довго 
в сім затишку. Приходять і виходять форестьєри — якийсь старенький 
панок, якийсь юдейський совітник комерціальний з донькою-ломакою, 
з пунсовою камелією на корсажі. Зостаємося самі. Тихо мерхне день, і тіні 
згір’я застеляють озерце. Дикі кози надійшли з долішніх зарослів парку 
і зашелестіли, кинувшися, в кущах. Тихо і сумовито усміхається до нас 
водне дзеркало, як очі утомленої довгим днем дитини.

Треба йти. Знехотя відриваємося від сього зачарованого місця і йдемо 
назад густою, повною пахощів, густих і важких, витягнених гарячим і сухим 
повітрям дня з зілля і листя. Щось біліє на дереві. Ба, се візитівка, причеплена 
до гілляки. Dr Friedrich Oberhummer, Oberlehrer в велико-герцогській гімназії 
і так далі. Се, певно, той старенький панок, що сидів над озером, виходячи, 
лишив свою візитівку дріадам і німфам парку. Делікатний господин!..

Але сторож стоїть уже, чекаючи, щоб замкнути браму парку. І нам 
пора — завтра в дорогу...
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Неаполь
Неаполь — місто без історії. Існує він, щоправда, дуже давно; має 

довгий реєстр всяких подій і пригод, які з ним трапилися за той довгий 
вік; можна сі події при охоті розсліджувати й оповідати дуже докладно. 
Але все-таки се не історія — не тільки в значінні “оповідання про події 
важні”, які б творили життя людське поза ближчою околицею міста, 
давали їй напрям і зміст, але навіть в значінні історії розвою і само-
означення житття самого сього міста. Перед нами не тільки не сильна 
індивідуальність, яка б творила життя для інших, а навіть і незвичай-
ний “коваль своєї долі”, яким силкується бути навіть кождий середній 
скільки-небудь самостійний чоловік. Се розкішна, прославлена за свою 
рідку красу — і сама свідома своєї краси й пишна нею одаліска, яка за свого 
життя мала багато ріжних, гойних і можних конкурентів і адораторів, пере-
ходила з рук до рук, по волі і по неволі, часом інтригувала й зраджувала, 
частіше пасивно приймала зміни своїх володарів і приклонників, їх дари 
й ласки, їх деспотизм і своєволю. І як двадцять століть тому, пишно ніжиться 
вона й тепер під пестливим полудневим сонцем на березі тихої заводи, ліниво 
прислухаючися, як мурмотять коло неї морські хвилі й, набігаючи тихо, 
лоскочуть її тіло, лінива і гарна — стільки ж славна своєю красою, скільки 
малозамітна якою-небудь творчою мислю, творчою роботою.

Назва Неаполя, “Нового міста” належала до висілка з Партенопеї, 
старої колонії грецької, що заложена була дуже давно — ближче не звісно 
коли, і так само не знати — де саме, на території нинішнього Неаполя. 
Партенопею заложили виходні з Кіми, найстаршої з грецьких колоній 
Італії, звичайно знаної в латинській формі своєї назви — Куми. Зало-
ження Кум кладуть на VIII вік перед Хр[истом], гіпотетичне тільки; скоро 
потім мав бути заложений той Партенопейський висілок, а звідти вийшла 
осада неапольська, в середині V віку перед Хр[истом]. Пізніше, в IV в., 
обидва висілки, старий і новий, були злучені в одну громаду, в одно місто, 
і тепер навіть незвісно докладно, як я вже згадав, — де саме була осада 
Партенопейська. Таким чином, теперішній Неаполь може доволі вести 
свій початок чи від тої старшої, чи від сеї новішої осади.

Куми, як метрополія грецької колонізації Італії й принесеної нею грець-
кої культури, мала важне культурно-історичне цівілізаційне значіння для 
італійської культури, що багато завдячала впливам грецьким, принесеним 
сею грецькою колонізацією і тривко закоріненим на сім північно-італійськім 
побережжі. Всі італійські альфабети вели свій початок від кумейського; відси 
ж виводилися ріжні подробиці італійських культів. Але се старе культурне 
огнище скоро підупало, уже з кінцем V в., ще більше в дальших століттях, і з 
старого культурного осередка, кінець кінцем, зійшовши на гніздо морського 
розбою, піратства, було воно до решти зруйноване на початку XIII в. сусід-

німи мешканцями, неаполітанами між іншим, і перестало існувати зовсім, 
лишивши по собі тільки руїни свої, на західнім побережжі рогу, що відгра-
ничує від заходу Неаполітанську затоку. А на його місці розцвіли осади 
на побережжі сеї затоки — Мізенум, Байї, Путеолі, Неаполь, Геркулян, 
Помпеї, а з них, без особливих своїх заслуг, завдяки щасливому положенню 
та збігу обставин найбільше і найтривкіше розвинувся Неаполь.

Свою славу, блиск і багатство побережжя Неаполітанського заливу 
завдячає передусім своїй ролі курортної околиці за пізніх римських часів. 
В IV в. се побережжя перейшло під зверхність Риму і завдяки гарному 
положенню, м’ягкому клімату, мінеральним джерелам і грецькій культурі, 
яка задержалася по тутешніх містах аж до часів цісарських, ся околиця 
стає згодом улюбленим осідком для багатих римлян, з останнього віку 
республіки й часів цісарства, що цінили сі прикмети побережжя і любили 
бачити навколо себе культуру грецьку, якої приклонниками і приятелями все 
більше ставали. За сих часів неаполітанське побережжя вкрилося багатими 
віллами, городами, резиденціями римських вельмож, пізніше імператорів, 
що в тутешніх резиденціях нагромадили розкішні колекції старої штуки, 
розкоші й багатства, надали блиск, славу і вигоду цілій сій околиці. Само-
стійного культурного чи артистичного життя не розвинулося тут і за сих 
римських часів, як і за попередніх часів чисто грецьких. Плинуло байдуже 
й веселе курортне життя, правда, гарне, м’яке, овіяне чаром високої циві-
лізації, багатого артизму, але позбавлене продуктивності й оригінальності.

VI вік по Хр[исті] суворо закаламутив се безначальне життя півбідної 
грецько-латинської муніципії. Двічі оружною рукою здобуто Неаполь, раз 
вчинило се візантійське військо Велізарія*, другий готи Тотилли, відбира-
ючи Неаполь від Візантії (543); почалися тривожні часи, боротьба з лон-
гобардськими завойовниками, з арабськими і норманнськими наїзниками, 
що здобувають його в XII в. Нова доба життя зачинається для Неаполя 
з XIII віку, коли він є столицею Сицилійського королівства, заложеного 
норманнами, пізніша його історія — вже історія столиці, тісно зв’язана 
з бурхливою історією сього королівства. З кінцем XII в. опановують се коро-
лівство німецькі Гогеншауфени, в 1260-х роках французькі Анжуйці, але 
скоро тратять Сицилію, а згодом і Неаполь, і землі переходять до династії 
Араґонської. З початком XVI в. починається панування тут віце-коро-
лів-намісників іспанських до початків XVIII в., коли Неаполь з Сардінією 
дістали австрійські Габсбурги. Але в середині XVIII в. вертаються вони назад 
до іспанських Бурбонів, і з перервами, внесеними пертурбаціями наполео-
нівських часів, тягнеться їх панування аж до 1860 p., коли Неаполітанське 
королівство прилучено до нового королівства Італії.

Ні в періоди свобіднішого життя, ні під пануванням тих ріжних народно-
стей і династій, що тут змінялися, — візантійців і готів, німців і французів, 
іспанців і австрійців, не розвинула місцева людність ніякого сильнішого 
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довгий реєстр всяких подій і пригод, які з ним трапилися за той довгий 
вік; можна сі події при охоті розсліджувати й оповідати дуже докладно. 
Але все-таки се не історія — не тільки в значінні “оповідання про події 
важні”, які б творили життя людське поза ближчою околицею міста, 
давали їй напрям і зміст, але навіть в значінні історії розвою і само-
означення житття самого сього міста. Перед нами не тільки не сильна 
індивідуальність, яка б творила життя для інших, а навіть і незвичай-
ний “коваль своєї долі”, яким силкується бути навіть кождий середній 
скільки-небудь самостійний чоловік. Се розкішна, прославлена за свою 
рідку красу — і сама свідома своєї краси й пишна нею одаліска, яка за свого 
життя мала багато ріжних, гойних і можних конкурентів і адораторів, пере-
ходила з рук до рук, по волі і по неволі, часом інтригувала й зраджувала, 
частіше пасивно приймала зміни своїх володарів і приклонників, їх дари 
й ласки, їх деспотизм і своєволю. І як двадцять століть тому, пишно ніжиться 
вона й тепер під пестливим полудневим сонцем на березі тихої заводи, ліниво 
прислухаючися, як мурмотять коло неї морські хвилі й, набігаючи тихо, 
лоскочуть її тіло, лінива і гарна — стільки ж славна своєю красою, скільки 
малозамітна якою-небудь творчою мислю, творчою роботою.

Назва Неаполя, “Нового міста” належала до висілка з Партенопеї, 
старої колонії грецької, що заложена була дуже давно — ближче не звісно 
коли, і так само не знати — де саме, на території нинішнього Неаполя. 
Партенопею заложили виходні з Кіми, найстаршої з грецьких колоній 
Італії, звичайно знаної в латинській формі своєї назви — Куми. Зало-
ження Кум кладуть на VIII вік перед Хр[истом], гіпотетичне тільки; скоро 
потім мав бути заложений той Партенопейський висілок, а звідти вийшла 
осада неапольська, в середині V віку перед Хр[истом]. Пізніше, в IV в., 
обидва висілки, старий і новий, були злучені в одну громаду, в одно місто, 
і тепер навіть незвісно докладно, як я вже згадав, — де саме була осада 
Партенопейська. Таким чином, теперішній Неаполь може доволі вести 
свій початок чи від тої старшої, чи від сеї новішої осади.

Куми, як метрополія грецької колонізації Італії й принесеної нею грець-
кої культури, мала важне культурно-історичне цівілізаційне значіння для 
італійської культури, що багато завдячала впливам грецьким, принесеним 
сею грецькою колонізацією і тривко закоріненим на сім північно-італійськім 
побережжі. Всі італійські альфабети вели свій початок від кумейського; відси 
ж виводилися ріжні подробиці італійських культів. Але се старе культурне 
огнище скоро підупало, уже з кінцем V в., ще більше в дальших століттях, і з 
старого культурного осередка, кінець кінцем, зійшовши на гніздо морського 
розбою, піратства, було воно до решти зруйноване на початку XIII в. сусід-

німи мешканцями, неаполітанами між іншим, і перестало існувати зовсім, 
лишивши по собі тільки руїни свої, на західнім побережжі рогу, що відгра-
ничує від заходу Неаполітанську затоку. А на його місці розцвіли осади 
на побережжі сеї затоки — Мізенум, Байї, Путеолі, Неаполь, Геркулян, 
Помпеї, а з них, без особливих своїх заслуг, завдяки щасливому положенню 
та збігу обставин найбільше і найтривкіше розвинувся Неаполь.

Свою славу, блиск і багатство побережжя Неаполітанського заливу 
завдячає передусім своїй ролі курортної околиці за пізніх римських часів. 
В IV в. се побережжя перейшло під зверхність Риму і завдяки гарному 
положенню, м’ягкому клімату, мінеральним джерелам і грецькій культурі, 
яка задержалася по тутешніх містах аж до часів цісарських, ся околиця 
стає згодом улюбленим осідком для багатих римлян, з останнього віку 
республіки й часів цісарства, що цінили сі прикмети побережжя і любили 
бачити навколо себе культуру грецьку, якої приклонниками і приятелями все 
більше ставали. За сих часів неаполітанське побережжя вкрилося багатими 
віллами, городами, резиденціями римських вельмож, пізніше імператорів, 
що в тутешніх резиденціях нагромадили розкішні колекції старої штуки, 
розкоші й багатства, надали блиск, славу і вигоду цілій сій околиці. Само-
стійного культурного чи артистичного життя не розвинулося тут і за сих 
римських часів, як і за попередніх часів чисто грецьких. Плинуло байдуже 
й веселе курортне життя, правда, гарне, м’яке, овіяне чаром високої циві-
лізації, багатого артизму, але позбавлене продуктивності й оригінальності.

VI вік по Хр[исті] суворо закаламутив се безначальне життя півбідної 
грецько-латинської муніципії. Двічі оружною рукою здобуто Неаполь, раз 
вчинило се візантійське військо Велізарія*, другий готи Тотилли, відбира-
ючи Неаполь від Візантії (543); почалися тривожні часи, боротьба з лон-
гобардськими завойовниками, з арабськими і норманнськими наїзниками, 
що здобувають його в XII в. Нова доба життя зачинається для Неаполя 
з XIII віку, коли він є столицею Сицилійського королівства, заложеного 
норманнами, пізніша його історія — вже історія столиці, тісно зв’язана 
з бурхливою історією сього королівства. З кінцем XII в. опановують се коро-
лівство німецькі Гогеншауфени, в 1260-х роках французькі Анжуйці, але 
скоро тратять Сицилію, а згодом і Неаполь, і землі переходять до династії 
Араґонської. З початком XVI в. починається панування тут віце-коро-
лів-намісників іспанських до початків XVIII в., коли Неаполь з Сардінією 
дістали австрійські Габсбурги. Але в середині XVIII в. вертаються вони назад 
до іспанських Бурбонів, і з перервами, внесеними пертурбаціями наполео-
нівських часів, тягнеться їх панування аж до 1860 p., коли Неаполітанське 
королівство прилучено до нового королівства Італії.

Ні в періоди свобіднішого життя, ні під пануванням тих ріжних народно-
стей і династій, що тут змінялися, — візантійців і готів, німців і французів, 
іспанців і австрійців, не розвинула місцева людність ніякого сильнішого 
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культурного чи суспільного життя. І сі ріжноплеменні володарі не доказали 
тут нічого значнішого на полі чи суспільного, чи культурного, чи чисто 
артистичного життя, так само, як і в часах античних. Не вважаючи на такий 
пригожий ґрунт, на таку інтересну зміну культурних і національних елементів, 
вони пройшли механічно в сім чарівнім кутку, не запліднивши тутешнього 
інертного, лінивого життя ніякими зародками сильнішого, самостійного 
розвитку.

З античних часів теперішній Неаполь не має нічого хоч трохи замітного. 
Так само середньовікові часи — норманнсько-арабські, що в інших місцях 
полудневої Італії лишили інтересну культурну й артистичну спадщину, тут 
не дали нічого. Новий період його розцвіту — часи Анжуйців — не дає 
теж нічого визначно-оригінального; в будівництві, в артизмі він приносить 
сюди французьку готику, котрої пам’ятки, одначе, теж в значній мірі 
закрив пізніший іспанській барок періоду іспанських віце-королів. Як в 
будівництві, так і в малярстві або різьбярстві Неаполь не дав нічого свого 
скільки-небудь значного. Його великий музей заповнений більше-менше 
припадково зібраним матеріалом і не дає не тільки нічого значного свого 
неаполітанського, але навіть і зв’язаного безпосередньо з містом бодай 
територіально. Його безчисленні церкви не мають ні одного першорядного 
образу чи іншої пам’ятки штуки. Місцеві малярі XV–XVI в. не підійма-
лися над рівень другорядності і третьорядності й працювали під впливами 
інших шкіл і напрямів. Ні одного першорядного імені не вийшло й пізніше 
звідси з “неаполітанської школи” XVI–XVII в.

Для одного з найбільших, найстарших, найбільш блискучих і славних 
міст тодішніх — се аж дивно... Так багато дала природа й усякі зверхні 
обставини, і так мало потрапив з того зробити й себе проявити тутешній 
чоловік.

Світла й тіні
Неаполь гарний, се перший комплімент, який роблять йому, та майже 

й останній заразом. Vedi Napoli е poi mori, “подивися на Неаполь і вмри”, 
каже старе прислів’я, яке й тепер повторяє любовно і пишно навіть хоч який 
бідний неаполітанин. І Неаполь з його околицею — бо в ній тут головне 
діло — справді гарний. Чи дивитися з моря на сей широкий залив, з амфі-
театром горбів над ним, вінчаних замками і фортецями, на сей ланцюг міст, 
містечок і сіл, що йдуть усім побережжям, творячи, на далекий погляд, одно 
велетенське місто, що на кількадесят кілометрів іде вздовж цілої затоки, 
то здіймаючися також високими громадами домів угору на якомусь згір’ї, 
то повзучи вузенькою стежкою на побережжі. Чи вийти на котрий горбок, 
якими так багата місцевість Неаполя, і звідти дивитися на се широке море 
домів міста, яке потім переходить в маленькі групи, розкидані серед зелених 

городів і виноградів, розбігається ними на побережжі, вистрілює в блакитне 
море своїми виступами, замками, молами своїх портів і тоне в його блакиті. 
Чи їхати берегом, любуючися змінами панорами з кождим виступом, з кож-
дим поворотом берега, капризними контурами берегів, громадами домів, що в 
віддаленні міняють свій брудний, шаблоновий одностайний вид, набирають 
легкості й благородності в вигляді й своїми веселими — рожевими, черво-
навими, каштануватими тонами оживляють перспективу темно-зелених або 
сіро-зелених гір і ріжних сіро-блакитних та синіх тонів моря.

Лінія заливу дуже мальовнича; вона виступає кількома поменшими 
рогами й на двох кінцях далеко вибігає в море Мізенським і Соррент-
ським півостровами, які продовжуються потім іще високими, гірськими 
островами — Прочідою, Іскією, Капрі. Берег кінчається групами гір — 
купою флегрейських вулканів на захід від Неаполя, Везувієм в центрі, 
Латарськими горами на пополудне, на Соррентськім півострові. При такій 
ріжнорідності берега, міняючи пункти погляду, одержуєш все нові й нові 
комбінації, все нові перспективи — пересуваються виступи берегів, гірські 
верхи, острови, море міняє свої тони й колорит, й не можна налюбуватися 
на сі вічні переміни, як у калейдоскопі, сеї розкішної панорами, з переднім 
шляхом вілл, містечок, портів, оживленим рухом людським возів, трамваїв, 
човнів, кораблів.

Всередині місто далеко не гарне. Старий Неаполь, скуплений в сусідстві 
свого порту, представляє безконечний лабіринт незвичайно узьких і глибоко 
прорізаних уличок з високими чотири- й п’ятиповерховими домами, дуже одна-
ковими і однотонними, без всякого архітектонічного інтересу. Сонце не сягає 
не тільки що споду, а й середини сих камінних шахт; тільки на площах, пере-
важно, одначе, теж маленьких, можна без особливого напруження, не зади-
раючи голови занадто сильно, побачити клапоть неба. Через таку незви-
чайну тісноту і сконцентрованість сього старого міста, яке займає все-таки 
добрих 5–6 квадр[атних] кілометрів, а до нього притикають нові квартали і 
сильно розкидані передмістя і присілки, Неаполь робить вражіння міста 
великого, більшого, ніж він в дійсності. Властиво, місто має коло півмільйона 
мешканців, з передмістями коло 550 тис., і, одначе, робить вражіння міста 
більшого, ніж, напр., наша Одеса, хоч вона далеко людніша. В Італії Неа-
поль все ще найбільше місто — Рим не дігнав його ще на кількадесят тисяч. 
Але се першенство за Неаполем зістанеться, мабуть, недовго*: за останні 
п’ятдесят літ він майже не зростає; в 1861 р. вже було в нім 517 тис., і за сі 
майже п’ятдесят літ не прибуло в нім і 10% людності.

Зате в значній мірі злетіла з Неаполя його стара репутація міста 
незвичайно брудного, смердючого, паразитського. Після сильної холери 
1884 р. взялися сильно до оздоровлення міста — зробили добрі водопро-
води, каналізацію, силкуються по можності розселити людність з тих тісних, 
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культурного чи суспільного життя. І сі ріжноплеменні володарі не доказали 
тут нічого значнішого на полі чи суспільного, чи культурного, чи чисто 
артистичного життя, так само, як і в часах античних. Не вважаючи на такий 
пригожий ґрунт, на таку інтересну зміну культурних і національних елементів, 
вони пройшли механічно в сім чарівнім кутку, не запліднивши тутешнього 
інертного, лінивого життя ніякими зародками сильнішого, самостійного 
розвитку.

З античних часів теперішній Неаполь не має нічого хоч трохи замітного. 
Так само середньовікові часи — норманнсько-арабські, що в інших місцях 
полудневої Італії лишили інтересну культурну й артистичну спадщину, тут 
не дали нічого. Новий період його розцвіту — часи Анжуйців — не дає 
теж нічого визначно-оригінального; в будівництві, в артизмі він приносить 
сюди французьку готику, котрої пам’ятки, одначе, теж в значній мірі 
закрив пізніший іспанській барок періоду іспанських віце-королів. Як в 
будівництві, так і в малярстві або різьбярстві Неаполь не дав нічого свого 
скільки-небудь значного. Його великий музей заповнений більше-менше 
припадково зібраним матеріалом і не дає не тільки нічого значного свого 
неаполітанського, але навіть і зв’язаного безпосередньо з містом бодай 
територіально. Його безчисленні церкви не мають ні одного першорядного 
образу чи іншої пам’ятки штуки. Місцеві малярі XV–XVI в. не підійма-
лися над рівень другорядності і третьорядності й працювали під впливами 
інших шкіл і напрямів. Ні одного першорядного імені не вийшло й пізніше 
звідси з “неаполітанської школи” XVI–XVII в.

Для одного з найбільших, найстарших, найбільш блискучих і славних 
міст тодішніх — се аж дивно... Так багато дала природа й усякі зверхні 
обставини, і так мало потрапив з того зробити й себе проявити тутешній 
чоловік.

Світла й тіні
Неаполь гарний, се перший комплімент, який роблять йому, та майже 

й останній заразом. Vedi Napoli е poi mori, “подивися на Неаполь і вмри”, 
каже старе прислів’я, яке й тепер повторяє любовно і пишно навіть хоч який 
бідний неаполітанин. І Неаполь з його околицею — бо в ній тут головне 
діло — справді гарний. Чи дивитися з моря на сей широкий залив, з амфі-
театром горбів над ним, вінчаних замками і фортецями, на сей ланцюг міст, 
містечок і сіл, що йдуть усім побережжям, творячи, на далекий погляд, одно 
велетенське місто, що на кількадесят кілометрів іде вздовж цілої затоки, 
то здіймаючися також високими громадами домів угору на якомусь згір’ї, 
то повзучи вузенькою стежкою на побережжі. Чи вийти на котрий горбок, 
якими так багата місцевість Неаполя, і звідти дивитися на се широке море 
домів міста, яке потім переходить в маленькі групи, розкидані серед зелених 

городів і виноградів, розбігається ними на побережжі, вистрілює в блакитне 
море своїми виступами, замками, молами своїх портів і тоне в його блакиті. 
Чи їхати берегом, любуючися змінами панорами з кождим виступом, з кож-
дим поворотом берега, капризними контурами берегів, громадами домів, що в 
віддаленні міняють свій брудний, шаблоновий одностайний вид, набирають 
легкості й благородності в вигляді й своїми веселими — рожевими, черво-
навими, каштануватими тонами оживляють перспективу темно-зелених або 
сіро-зелених гір і ріжних сіро-блакитних та синіх тонів моря.

Лінія заливу дуже мальовнича; вона виступає кількома поменшими 
рогами й на двох кінцях далеко вибігає в море Мізенським і Соррент-
ським півостровами, які продовжуються потім іще високими, гірськими 
островами — Прочідою, Іскією, Капрі. Берег кінчається групами гір — 
купою флегрейських вулканів на захід від Неаполя, Везувієм в центрі, 
Латарськими горами на пополудне, на Соррентськім півострові. При такій 
ріжнорідності берега, міняючи пункти погляду, одержуєш все нові й нові 
комбінації, все нові перспективи — пересуваються виступи берегів, гірські 
верхи, острови, море міняє свої тони й колорит, й не можна налюбуватися 
на сі вічні переміни, як у калейдоскопі, сеї розкішної панорами, з переднім 
шляхом вілл, містечок, портів, оживленим рухом людським возів, трамваїв, 
човнів, кораблів.

Всередині місто далеко не гарне. Старий Неаполь, скуплений в сусідстві 
свого порту, представляє безконечний лабіринт незвичайно узьких і глибоко 
прорізаних уличок з високими чотири- й п’ятиповерховими домами, дуже одна-
ковими і однотонними, без всякого архітектонічного інтересу. Сонце не сягає 
не тільки що споду, а й середини сих камінних шахт; тільки на площах, пере-
важно, одначе, теж маленьких, можна без особливого напруження, не зади-
раючи голови занадто сильно, побачити клапоть неба. Через таку незви-
чайну тісноту і сконцентрованість сього старого міста, яке займає все-таки 
добрих 5–6 квадр[атних] кілометрів, а до нього притикають нові квартали і 
сильно розкидані передмістя і присілки, Неаполь робить вражіння міста 
великого, більшого, ніж він в дійсності. Властиво, місто має коло півмільйона 
мешканців, з передмістями коло 550 тис., і, одначе, робить вражіння міста 
більшого, ніж, напр., наша Одеса, хоч вона далеко людніша. В Італії Неа-
поль все ще найбільше місто — Рим не дігнав його ще на кількадесят тисяч. 
Але се першенство за Неаполем зістанеться, мабуть, недовго*: за останні 
п’ятдесят літ він майже не зростає; в 1861 р. вже було в нім 517 тис., і за сі 
майже п’ятдесят літ не прибуло в нім і 10% людності.

Зате в значній мірі злетіла з Неаполя його стара репутація міста 
незвичайно брудного, смердючого, паразитського. Після сильної холери 
1884 р. взялися сильно до оздоровлення міста — зробили добрі водопро-
води, каналізацію, силкуються по можності розселити людність з тих тісних, 
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нездорових міських кварталів на передмістя. Квартал св. Лючії, що вва-
жався найбільш характеристичною сферою правдивого неаполітанського 
життя, з його безцеремонністю, лінню і брудом, тепер цілком розвалено, 
без сліду й останку, й на його місці будуються гігантські доми. Тільки 
ж вони призначені для “форестьєрів”, заграничних людей, з сильними 
кишенями: для готелів, пансіонів і багатих помешкань, а біднота усувається 
переважно все в ті ж старі, тісні, вогкі й темні квартали, в ті бездонні, 
нездорові шахти. Все ж Неаполь безперечно цивілізується. Любителі 
оригінального будуть жалувати за старим неаполітанським життям. Тих 
ляцоронів, що лежать догори черевом на сонці*, поїдаючи макарони і ська-
ючися, вже трудно здибати в Неаполі. Неаполітанська тарантелла і такі 
інші спеціальності стають уже “фаховим” заняттям спеціальних маленьких 
труп, які волочаться по готелях, городах і представляють неаполітан. Але 
безцеремонності, паразитизму, гамору й крику і всякого іншого букета 
неаполітанського життя зістається і довго зістанеться ще досить не тільки 
в тісних уличках в сусідстві св. Лючії, що досі ще красуються густо деко-
ровані розвішаним до сушення біллям, заставлені маленькими печами, 
де місцева людність варить свою страву, заповнені дітворою і всякою 
іншою публікою, зайнятою і нічим не зайнятою. І по новим улицям нових 
кварталів дзвонять рано й вечір дзвіночками кози, йдучи з своїх міських 
помешкань на пашу; ідуть корови з телятами, а пастух з бляшаним відер-
цем на замовлення на кождім місці може вам корову подоїти й молоко 
свіже й не фальшоване продати. І, певне, не рідкістю зістаються сцени 
в тім роді, на яку наткнувся я на бічній, але також зовсім “новій улиці”. 
“Строгого типу” матрона, незвичайно скоро й виразисто обертаючи 
язиком, скинула одним рухом з себе серед улиці пантофлі, вергла їх на 
голову якогось панка, що мав нещастя її прогнівати, потім назбирала тут 
же каміння й почала ним обкидати його, не виявляючи при тім зовсім 
ніякої надмірної афектації, одним словом проробляючи, очевидно, дуже 
звичайну сцену домашнього побуту.

Купи сміття, якими тепер засипуються неаполітанські улиці, будуть 
меншати. Район нових просторніших кварталів буде збільшатись. Будуть 
зменшуватися контингенти прошаків і всякого роду людей без заняття.

Але крикливим, незвичайно рухливим, гамірливим містом, тісним і тем-
ним, з характеристичним запахом італійського життя Неаполь зістанеться 
довго, стративши інтересну, яскраву характеристичність давнього життя, 
але й не перейшовши на звичайну цивілізовану стопу.

Видовища Неаполя
Річами інтересними Неаполь не багатий. Рідко де в такім старім і великім 

місті було б так мало інтересних з архітектонічного, артистичного чи істо-
ричного погляду річей. Доми — се переважно рівні червоні стіни; публічні 
будинки переважно теж касарняного виду. Відкрита і зручно відреставрована 
недавно мармуряна брама в “Новій кріпості” — затиснений між двома 
високими гладкими, чорними кріпосними вежами білий мармуряний портал, 
дуже високий і розмірно до висоти дуже узький, оригінально скомпонований, 
прикрашений гарними різьбами — трохи чи не одинока пам’ятка старини, 
не попсована пізнішими перерібками. Се тріумфальна брама, поставлена 
в середині XV в. на честь короля Альфонса Арагонського міланським 
архітектом і різьбярем Петро ді Мартіно.

З церков, яких Неаполь має щось 300, інтересних мало. Катедральна 
церква св. Януарія звертає на себе увагу своїм білим мармуряним порталом, 
в стилі французької готики XIV в., не вповні відновленим після землетрусу 
XV в.; на реставрацію її збирають доброхотні даянія, але в наші часи сею 
дорогою, мабуть, не збереш багато. Всередині кидається в очі гарно деко-
рована стеля головного, середнього корабля: мальовані плафони, розділені 
золоченими орнаментами; але ся пізніша (XVII в.) блискуча стеля дуже 
слабо гармоніює з готицьким закроєм плану. За олтарем нагробна каплиця 
св. Дженнаро, багато прикрашена ренесансова будова.

В бічнім, правім кораблі — славна каплиця того ж св. Дженнаро (Яну-
арія), патрона міста. Вона визначна тим, що коштувала в XVII в., коли 
її ставлено, колосальну суму — мільйон дукатів (5 міл[ьйонів] франків); 
варто поглянути на неї, щоб переконатися, що і з мільйонами люди можуть 
утяти зовсім ординарне й малоінтересне. Над каплицею надпись: “Святому 
Януарію, свому горожанину, опікуну й оборонцеві, дивним чудом крові 
вирахуваний від голоду, війни, чуми і огня Везувія Неаполь”. Се чудо 
крові повторяється й тепер, і то навіть три рази до року — в маю, вересні 
й грудні, в сій катедрі св. Дженнаро. По молитві духовенства і вірних, 
зібраних в церкві, більше або менше довгій (по сім міркують, чи рік буде 
добрий чи лихий — як чудо наступає скоро чи не скоро) — суха кров 
св. Дженнаро в чаші, що зберігається в олтарі катедри, розпускається 
і закипає... Одна з тих історій, які духовенство довго ще буде мусити 
пророблювати для утіхи вірних по принципу свому — mundus vult decipi 
ergo decipiatur (хочуть люди, щоб їх дурили, — треба їх дурити). Аж поки 
якесь “просвіщенне начальство” не зробить кінця. Не дальше як у нас 
в Браїлові, на Поділлі (російськім), в костелі була чудовна статуя Христа, 
на котрій щороку відростало волосся, й ксьондзи стригли його при параді, 
на відпусті, й давали вірним, а ті уживали на всякі болі й хороби — навіть 
дітям ковтати давали се різане волосся; аж київський генерал-губернатор 
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нездорових міських кварталів на передмістя. Квартал св. Лючії, що вва-
жався найбільш характеристичною сферою правдивого неаполітанського 
життя, з його безцеремонністю, лінню і брудом, тепер цілком розвалено, 
без сліду й останку, й на його місці будуються гігантські доми. Тільки 
ж вони призначені для “форестьєрів”, заграничних людей, з сильними 
кишенями: для готелів, пансіонів і багатих помешкань, а біднота усувається 
переважно все в ті ж старі, тісні, вогкі й темні квартали, в ті бездонні, 
нездорові шахти. Все ж Неаполь безперечно цивілізується. Любителі 
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Безак одного прекрасного дня дав розпорядження, щоб волосся на Христі 
перестало рости — й справді перестало.

Інші найважніші церкви ще менше інтересні. “Домінік Великий”, 
з XIII в., дуже багато обіцює туристові зверху, своєю оригінальною цегля-
ною фасадою, але середина зовсім неінтересна — ординарна позолочена 
й ріжнокольоровими мармурами заляпана в стилі XVII–XVIII в. базиліка, 
з неестетичною стелею з золотих чотирикутників. Св. Кіара, з XIV в., 
принаймні хоч веселіша. Тепер вона має вигляд прегарної, розкішної, веселої 
бальової салі. Старі фрески Джотто без церемонії затиньковано в XVII в., 
помальовано наново “кращими” образами і розкішно визолочено. Багато 
світла — і весело. Не хочеться вірити, що се — усипальниця неаполітанських 
королів. Їх мармуряні гроби, в старім готицькім стилі, скромно ховаються 
за олтарем, не хотячи гробовим смутком нарушати веселого вражіння сеї 
гарної салі.

Все артистичне, що зібрав Неаполь, скуплене в величезнім “королівськім 
бурбонськім музеї”, як його охрестив Фердинанд Бурбон, а тепер зветься він 
“Національним музеєм”. Міститься він в кавалерійській касарні, побудованій 
при кінці XVI в., потім тут був університет, а з кінцем XVIII в. перенесено 
музей. Ужиток як на касарню дуже раціональний, але вигляд музею таки 
лишився касарняний. Зате се один з найбільших музеїв Європи, що містить 
масу інтересного матеріалу, — тільки неаполітанського спеціально в нім 
дуже мало. Головне значіння мають три колекції — Фарнезька, з Рима*, 
чудові скульптури й бронзи з Геркуланума, з давніх римських вілл, і пам’ятки 
помпеянські. Величезний партер (нижній поверх) весь зайнятий античною 
скульптурою, майже без виїмків. Є тут кілька преінтересних пам’яток — 
як стара копія [з] атенської столиці тираноубійць Гармодія й Аристоґітона*, 
копія Поліклетового “канону” (“Доріфор копійник”)*, — взірця пропорцій 
людського тіла (з 2-ї пол. V в.), Орфей і Еврідіка, прегарний атицький 
рельєф з V в., визначний своєю незвичайною умілістю в передачі глибоко 
драматичної теми в м’яких пластичних формах, й ін. Тут же такі загаль-
нопопулярні, хоч менш інтересні з артистичного боку річі, як колосальний 
фарнезький Геракл, або “фарнезький бик” (Амфіон і Зет прив’язують Дірку 
до рогів бика* — стара копія, реставрована по вказівкам Мік[ель]анджело). 
Мені й тут найбільше втіхи дали кілька портретів пізнішої, гелленістичної 
доби. В пізнішій добі грецької штуки при всіх відмінах є для нас певні моменти 
глибокого внутрішнього споріднення. Се момент, коли на місце виключного 
студіювання людського тіла, його форм як гарного, здорового звіряти, 
що характеризує перший розцвіт античної скульптури, вона починає шукати 
в чоловіку духового змісту, психіки, внутрішнього життя. В протиставленні 
до першого розцвіту, що шукає фізично гарного, вона не вдоволяється самою 
фізичною красою й поруч неї ставить собі й такі проблеми — в фізично 
негарнім знайти внутрішню красу, внутрішню вартість і значіння. Найбільш 

популярна з таких проб — голова Сократа, негарна, з типом Силена, з бара-
болястим носом, але повна сили й експресії. Але є їх і більше. От анонімний 
“вождь” (ч. 6132) — широке м’ясисте лице, повне виразу й внутрішньої сили. 
Звісна голова Гомера, стареча, худа, з гарно переданою сліпотою широко 
отворених очей, що вдивляються у багатий, повний глибокого значіння, 
внутрішній світ, приступний і видний лиш одному йому — цареві поетів. 
Чудова голова анонімного “філософа”, як його називають (в т. зв. Portico 
degli imperatori), повна тонкого духового життя; пожовтілий від часу мар-
мур достроївся до чудової експресії лиця, щоб надати йому ілюзію живого 
старечого тіла, худого, вижовклого, в якім убуток фізичної краси й сили 
пішов на приріст сили й краси духової...

Сі люди вміли розуміти красу духу!

Везувій
Бути в Римі і не бачити папи в теперішні часи вже не грішно, сьому вже 

ніхто не здивується, і хіба вже дуже завзяті туристи або правовірні като-
лики роблять заходи, щоб побачити папу. Але бути в Неаполі й не поїхати 
на Везувій — се, мабуть, далеко тяжче оправдати. Кождому буде се дивно, 
і кождий се осудить без уваги на “смягчающие обстоятельства”. І приїхавши 
до Неаполя, не вважаючи на досить непевну погоду (ся весна взагалі 
не підтримує репутації тутешньої гарної погоди), ми першим ділом вибра-
лися на Везувій. Спиталися тутешніх людей — кажуть, що погода досить 
можлива, як на Везувій. Отже, скоренько зібралися і на дев’яту годину 
рано ставилися “у Кука”.

В наших сторонах вважається, що серйозніша, коштовніша справа 
не може обійтися без “німця”, і тутешні краї в тім часто пригадують наші 
сторони галілейські. Везувій — один з головніших атрибутів Неаполя; але 
перевозом публіки туди завідує англійська компанія Кука (Соок), звісна 
підприємниця в організації екскурсій і перевозу туристів. Вона побудувала 
зубчату залізницю під сам вершок Везувія і вужівку (funiculair, Drahtseilbahn) 
під сам кратер, поставила готель під ним, коло обсерваторії, й узяла в свої 
руки перевіз туристів. За ціну 15 франків (лір) від носа (незалежно від його 
великості) береться вона завезти туриста на Везувій й назад — не рахуючи, 
одначе, драч і поборів від проводників: сих претензій і монополій місцевих 
громад (містечка Резіни спеціально), видко, не була спроможна знести 
ні компанія Кука, ні італійське правительство, хоч, власне, сі драчі й пре-
тензії становлять головну перешкоду в екскурсіях на Везувій, збільшають 
кошти й відбирають добру половину всеї приємності.

Маленький поїзд везувіанської залізниці (ferrovia circumvesuviana) везе 
нас над морською рівниною до міста Резіни (станція Пуліоне), що стоїть 
на потоках лави, які затопили старий Геркуланум. Рівнина ся чудово обро-
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Безак одного прекрасного дня дав розпорядження, щоб волосся на Христі 
перестало рости — й справді перестало.

Інші найважніші церкви ще менше інтересні. “Домінік Великий”, 
з XIII в., дуже багато обіцює туристові зверху, своєю оригінальною цегля-
ною фасадою, але середина зовсім неінтересна — ординарна позолочена 
й ріжнокольоровими мармурами заляпана в стилі XVII–XVIII в. базиліка, 
з неестетичною стелею з золотих чотирикутників. Св. Кіара, з XIV в., 
принаймні хоч веселіша. Тепер вона має вигляд прегарної, розкішної, веселої 
бальової салі. Старі фрески Джотто без церемонії затиньковано в XVII в., 
помальовано наново “кращими” образами і розкішно визолочено. Багато 
світла — і весело. Не хочеться вірити, що се — усипальниця неаполітанських 
королів. Їх мармуряні гроби, в старім готицькім стилі, скромно ховаються 
за олтарем, не хотячи гробовим смутком нарушати веселого вражіння сеї 
гарної салі.

Все артистичне, що зібрав Неаполь, скуплене в величезнім “королівськім 
бурбонськім музеї”, як його охрестив Фердинанд Бурбон, а тепер зветься він 
“Національним музеєм”. Міститься він в кавалерійській касарні, побудованій 
при кінці XVI в., потім тут був університет, а з кінцем XVIII в. перенесено 
музей. Ужиток як на касарню дуже раціональний, але вигляд музею таки 
лишився касарняний. Зате се один з найбільших музеїв Європи, що містить 
масу інтересного матеріалу, — тільки неаполітанського спеціально в нім 
дуже мало. Головне значіння мають три колекції — Фарнезька, з Рима*, 
чудові скульптури й бронзи з Геркуланума, з давніх римських вілл, і пам’ятки 
помпеянські. Величезний партер (нижній поверх) весь зайнятий античною 
скульптурою, майже без виїмків. Є тут кілька преінтересних пам’яток — 
як стара копія [з] атенської столиці тираноубійць Гармодія й Аристоґітона*, 
копія Поліклетового “канону” (“Доріфор копійник”)*, — взірця пропорцій 
людського тіла (з 2-ї пол. V в.), Орфей і Еврідіка, прегарний атицький 
рельєф з V в., визначний своєю незвичайною умілістю в передачі глибоко 
драматичної теми в м’яких пластичних формах, й ін. Тут же такі загаль-
нопопулярні, хоч менш інтересні з артистичного боку річі, як колосальний 
фарнезький Геракл, або “фарнезький бик” (Амфіон і Зет прив’язують Дірку 
до рогів бика* — стара копія, реставрована по вказівкам Мік[ель]анджело). 
Мені й тут найбільше втіхи дали кілька портретів пізнішої, гелленістичної 
доби. В пізнішій добі грецької штуки при всіх відмінах є для нас певні моменти 
глибокого внутрішнього споріднення. Се момент, коли на місце виключного 
студіювання людського тіла, його форм як гарного, здорового звіряти, 
що характеризує перший розцвіт античної скульптури, вона починає шукати 
в чоловіку духового змісту, психіки, внутрішнього життя. В протиставленні 
до першого розцвіту, що шукає фізично гарного, вона не вдоволяється самою 
фізичною красою й поруч неї ставить собі й такі проблеми — в фізично 
негарнім знайти внутрішню красу, внутрішню вартість і значіння. Найбільш 

популярна з таких проб — голова Сократа, негарна, з типом Силена, з бара-
болястим носом, але повна сили й експресії. Але є їх і більше. От анонімний 
“вождь” (ч. 6132) — широке м’ясисте лице, повне виразу й внутрішньої сили. 
Звісна голова Гомера, стареча, худа, з гарно переданою сліпотою широко 
отворених очей, що вдивляються у багатий, повний глибокого значіння, 
внутрішній світ, приступний і видний лиш одному йому — цареві поетів. 
Чудова голова анонімного “філософа”, як його називають (в т. зв. Portico 
degli imperatori), повна тонкого духового життя; пожовтілий від часу мар-
мур достроївся до чудової експресії лиця, щоб надати йому ілюзію живого 
старечого тіла, худого, вижовклого, в якім убуток фізичної краси й сили 
пішов на приріст сили й краси духової...

Сі люди вміли розуміти красу духу!

Везувій
Бути в Римі і не бачити папи в теперішні часи вже не грішно, сьому вже 

ніхто не здивується, і хіба вже дуже завзяті туристи або правовірні като-
лики роблять заходи, щоб побачити папу. Але бути в Неаполі й не поїхати 
на Везувій — се, мабуть, далеко тяжче оправдати. Кождому буде се дивно, 
і кождий се осудить без уваги на “смягчающие обстоятельства”. І приїхавши 
до Неаполя, не вважаючи на досить непевну погоду (ся весна взагалі 
не підтримує репутації тутешньої гарної погоди), ми першим ділом вибра-
лися на Везувій. Спиталися тутешніх людей — кажуть, що погода досить 
можлива, як на Везувій. Отже, скоренько зібралися і на дев’яту годину 
рано ставилися “у Кука”.

В наших сторонах вважається, що серйозніша, коштовніша справа 
не може обійтися без “німця”, і тутешні краї в тім часто пригадують наші 
сторони галілейські. Везувій — один з головніших атрибутів Неаполя; але 
перевозом публіки туди завідує англійська компанія Кука (Соок), звісна 
підприємниця в організації екскурсій і перевозу туристів. Вона побудувала 
зубчату залізницю під сам вершок Везувія і вужівку (funiculair, Drahtseilbahn) 
під сам кратер, поставила готель під ним, коло обсерваторії, й узяла в свої 
руки перевіз туристів. За ціну 15 франків (лір) від носа (незалежно від його 
великості) береться вона завезти туриста на Везувій й назад — не рахуючи, 
одначе, драч і поборів від проводників: сих претензій і монополій місцевих 
громад (містечка Резіни спеціально), видко, не була спроможна знести 
ні компанія Кука, ні італійське правительство, хоч, власне, сі драчі й пре-
тензії становлять головну перешкоду в екскурсіях на Везувій, збільшають 
кошти й відбирають добру половину всеї приємності.

Маленький поїзд везувіанської залізниці (ferrovia circumvesuviana) везе 
нас над морською рівниною до міста Резіни (станція Пуліоне), що стоїть 
на потоках лави, які затопили старий Геркуланум. Рівнина ся чудово обро-
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блена, вкрита містами й містечками, віллами, виноградними й овочевими 
садами. Виглядають пальми й помаранчеві дерева, густо вкриті своїми пло-
дами; великі, лабаті кактуси розчепірилися на камінних огорожах. В Резіні 
сідаємо в вагоник зубчатки, що тягне нас геть від моря, просто на Везу-
вій. Обстанова спочатку та ж сама. Цвітуть груші — і разом з ними біб 
на грядках; помаранчевих дерев нема вже; фіги тільки що пукають. Одначе 
серед сих зелених, цвітучих просторів починають стрічатися темні рудуваті 
прогалини — се потоки лави занадто свіжі, які не вивітрилися настільки, 
щоб порости рослинністю, і ще не культивовані. Се результати вибухів 
1871–1872 рр., особливо сильного вибуху з квітня 1872 р., коли потоки 
лави спустилися зовсім низько, до висоти 300 метрів над поверхнею моря, 
поглинувши в значній мірі і ті містечка, які стояли на дорозі. Треба певного 
часу, щоб купи лави й попелу стали здатні до культури. Навіть старші 
потоки лави, з вибуху 1858 р., що видніють тут же, ще майже голі. Але 
лише ще трохи часу, і їх будуть культивувати, в надії, що нові потоки лави 
підуть куди інде. Просторонь наоколо Везувія занадто велика, його вибухи 
дуже капризні, напрями лави й осадів попелу змінні, а вулканічний ґрунт 
добрий під городи, під виноград, і чоловік не може устояти перед спокусою 
пробувати щастя на сих ґрунтах, уповаючи на Господа Бога і св. Дженнаро, 
патрона і оборонця від Везувієвих примх.

При гарній, ясній погоді приємність сеї подорожі лежить в прекрасній 
панорамі, що розкривається й розсувається усе ширше з поступом вагоника 
наперед. Але сьогодні хмарно, дощево; іноді тільки розриваються хмари 
й видко згір’я й морський берег, покритий містечками, садами, городами, 
кущами піній і кипарисів, далі море — сизе, олов’яне сьогодні, далекі лінії 
берегів Неаполітанської затоки по обидва боки, й неясні контури островів 
між ними. Все се усміхається під сонячним промінням, що проривається 
крізь хмари, як усміх на заплаканому лиці дитини. Але наоколо нас і вище 
туман — ми вступили в хмари, що залягли сьогодні верх Везувія.

Доїздимо до передостанньої станції зубчатки при обсерваторії. Тут уже 
все стає чорно й голо наоколо. Везувій за останні два століття був дуже 
“діяльний”, і не давав життю рослинному і всякому іншому опанувати свої 
верхи. Давніше перерви бували довші, тривали іноді й по кілька століть, 
і верх і самий кратер Везувія заростали деревами. В перерві між вибухами 
1500 і 1631 р., напр., звісно, що ліс поріс був по всьому верху Везувія, і в 
самім кратері його пасли худобу. Але тепер старий сердитий і не позволяє 
зближатися до себе. В XIX в. замітніші вибухи були в 1804 і 1805, іще 
більший — в 1822, потім — в 1850, 1855 і 1858, сильний вибух в 1861 р., 
що знищив містечко Торре дель Греко, при самім морі, потім в 1871, 1872, 
1885, і по досить незначних і нешкідливих вибухах 1891–1894, 1895–1896 
і 1903–1904 рр. стався останній, дуже сильний і шкідливий вибух в квітні 
1906 р. Головний кратер і три менші, бічні, що відкрилися під час сього 

вибуху, викинули потоки лави, які пішли в напрямі старих Помпеїв і дійшли 
під саме містечко Торре Анунціата на морськім березі. Маса попелу осіла 
на поблизьких містах, і навіть в Неаполі затьмила зовсім сонце, осіла верствою 
грубості на п’ять сантим[етрів] і поробила великі шкоди й спустошення. 
Між іншими знищила й вужівку Кука.

При станції “Обсерваторія” стоїть отель Кука з рестораном. Починає 
йти дощ. Кукові кондуктори радять туристам перечекати дощ в отелі — 
може, випогодиться й тоді поїдемо далі. Йдемо до ресторану; “для забиття 
часу” замовляємо снідання — що й треба їм було від нас. З вікон ресторану 
прегарна панорама на побережжя, на бухту, в обидва боки, від Неаполя 
до Капрі; там, очевидно, ясно, світить сонце, але у нас хмара, дощ, далі 
град. Служба потішає, що по граді буває добра погода.

Снідання ми з’їли й стали ресторанові непотрібні. Кукові люди тепер 
радять їхати далі, бо дощ надстав. Сідаємо в вагоник і їдемо серед чорних, 
голих просторів попелу й лави до останньої станції. Приїздимо. Була там 
станція, але пропала під час вибуху 1906 р.; зникла без сліду й вужівка, 
що йшла відси під кратер. Стоїть дерев’яна будочка для сторожа, коло неї 
юрба якихось голодранців і на чолі їх “авторизований провідник” з Резіни, 
сильно батярського виду, тільки в червоній шапці з мідяним написом. При 
них ріжні знаряди тортур для туристів: ноші в виді дерев’яного стільця 
на двох дрючках, шнури з петлями і т. ін. Стоять і чекають жертв.

Куків провідник каже туристам, що, властиво, на Везувій нема 
чого лізти — туман такий, що нічого не видко; “вилізете і злізете, тільки 
й усього — не побачите нічого”. Рада, безперечно, була дуже добра, тільки 
якби була сказана в Неаполі при Куковій касі, як ми збирались купувати 
білети на дорогу. Тепер же, як ми доїхали під кратер, стративши половину 
дня на се, вона робить на нас вражіння іронії — дотепної, безперечно, але 
не конче приємної.

Серед туристів вагання. Кінець кінцем репрезентанти націй менше енер-
гічних, як німці, росіяни і т. ін., рішаються лишитися й сидіти коло будки, 
щоб вернутися назад з вагоником. Ми — енергічні й завзяті українці й один 
француз постановляємо monter [підніматися]. Кличемо авторизованого 
батяра в червоній шапці й заявляємо про се; питаємо про гонорар — скромно 
каже, що ми повинні заплатити громадську таксу по півтретя франка, а йому 
тільки роurboir [чайові], півфранка. Ідемо. Непокоїть нас тільки, що вся 
та юрба підозрілих індивідуумів з згаданими знарядами тортур тягне за нами. 
Ми даремно заявляємо, що ніхто з нас сідати на ноші не хоче, петлі також 
не потрібує, і всі намови й соблазни сі відкидаємо. Індівідууми таки йдуть 
за нами уперто, всею юрбою, слідячи за кождою ознакою утоми й мало-
душності на наших лицях і поновляючи свої пропозиції — сісти на ноші, 
взяти під руку котрогось з батярів, дати йому попихати себе в спину або 
взятися за петлю з шнура, який тягтиме інший, щоб вам було легше йти. 
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блена, вкрита містами й містечками, віллами, виноградними й овочевими 
садами. Виглядають пальми й помаранчеві дерева, густо вкриті своїми пло-
дами; великі, лабаті кактуси розчепірилися на камінних огорожах. В Резіні 
сідаємо в вагоник зубчатки, що тягне нас геть від моря, просто на Везу-
вій. Обстанова спочатку та ж сама. Цвітуть груші — і разом з ними біб 
на грядках; помаранчевих дерев нема вже; фіги тільки що пукають. Одначе 
серед сих зелених, цвітучих просторів починають стрічатися темні рудуваті 
прогалини — се потоки лави занадто свіжі, які не вивітрилися настільки, 
щоб порости рослинністю, і ще не культивовані. Се результати вибухів 
1871–1872 рр., особливо сильного вибуху з квітня 1872 р., коли потоки 
лави спустилися зовсім низько, до висоти 300 метрів над поверхнею моря, 
поглинувши в значній мірі і ті містечка, які стояли на дорозі. Треба певного 
часу, щоб купи лави й попелу стали здатні до культури. Навіть старші 
потоки лави, з вибуху 1858 р., що видніють тут же, ще майже голі. Але 
лише ще трохи часу, і їх будуть культивувати, в надії, що нові потоки лави 
підуть куди інде. Просторонь наоколо Везувія занадто велика, його вибухи 
дуже капризні, напрями лави й осадів попелу змінні, а вулканічний ґрунт 
добрий під городи, під виноград, і чоловік не може устояти перед спокусою 
пробувати щастя на сих ґрунтах, уповаючи на Господа Бога і св. Дженнаро, 
патрона і оборонця від Везувієвих примх.

При гарній, ясній погоді приємність сеї подорожі лежить в прекрасній 
панорамі, що розкривається й розсувається усе ширше з поступом вагоника 
наперед. Але сьогодні хмарно, дощево; іноді тільки розриваються хмари 
й видко згір’я й морський берег, покритий містечками, садами, городами, 
кущами піній і кипарисів, далі море — сизе, олов’яне сьогодні, далекі лінії 
берегів Неаполітанської затоки по обидва боки, й неясні контури островів 
між ними. Все се усміхається під сонячним промінням, що проривається 
крізь хмари, як усміх на заплаканому лиці дитини. Але наоколо нас і вище 
туман — ми вступили в хмари, що залягли сьогодні верх Везувія.

Доїздимо до передостанньої станції зубчатки при обсерваторії. Тут уже 
все стає чорно й голо наоколо. Везувій за останні два століття був дуже 
“діяльний”, і не давав життю рослинному і всякому іншому опанувати свої 
верхи. Давніше перерви бували довші, тривали іноді й по кілька століть, 
і верх і самий кратер Везувія заростали деревами. В перерві між вибухами 
1500 і 1631 р., напр., звісно, що ліс поріс був по всьому верху Везувія, і в 
самім кратері його пасли худобу. Але тепер старий сердитий і не позволяє 
зближатися до себе. В XIX в. замітніші вибухи були в 1804 і 1805, іще 
більший — в 1822, потім — в 1850, 1855 і 1858, сильний вибух в 1861 р., 
що знищив містечко Торре дель Греко, при самім морі, потім в 1871, 1872, 
1885, і по досить незначних і нешкідливих вибухах 1891–1894, 1895–1896 
і 1903–1904 рр. стався останній, дуже сильний і шкідливий вибух в квітні 
1906 р. Головний кратер і три менші, бічні, що відкрилися під час сього 

вибуху, викинули потоки лави, які пішли в напрямі старих Помпеїв і дійшли 
під саме містечко Торре Анунціата на морськім березі. Маса попелу осіла 
на поблизьких містах, і навіть в Неаполі затьмила зовсім сонце, осіла верствою 
грубості на п’ять сантим[етрів] і поробила великі шкоди й спустошення. 
Між іншими знищила й вужівку Кука.

При станції “Обсерваторія” стоїть отель Кука з рестораном. Починає 
йти дощ. Кукові кондуктори радять туристам перечекати дощ в отелі — 
може, випогодиться й тоді поїдемо далі. Йдемо до ресторану; “для забиття 
часу” замовляємо снідання — що й треба їм було від нас. З вікон ресторану 
прегарна панорама на побережжя, на бухту, в обидва боки, від Неаполя 
до Капрі; там, очевидно, ясно, світить сонце, але у нас хмара, дощ, далі 
град. Служба потішає, що по граді буває добра погода.

Снідання ми з’їли й стали ресторанові непотрібні. Кукові люди тепер 
радять їхати далі, бо дощ надстав. Сідаємо в вагоник і їдемо серед чорних, 
голих просторів попелу й лави до останньої станції. Приїздимо. Була там 
станція, але пропала під час вибуху 1906 р.; зникла без сліду й вужівка, 
що йшла відси під кратер. Стоїть дерев’яна будочка для сторожа, коло неї 
юрба якихось голодранців і на чолі їх “авторизований провідник” з Резіни, 
сильно батярського виду, тільки в червоній шапці з мідяним написом. При 
них ріжні знаряди тортур для туристів: ноші в виді дерев’яного стільця 
на двох дрючках, шнури з петлями і т. ін. Стоять і чекають жертв.

Куків провідник каже туристам, що, властиво, на Везувій нема 
чого лізти — туман такий, що нічого не видко; “вилізете і злізете, тільки 
й усього — не побачите нічого”. Рада, безперечно, була дуже добра, тільки 
якби була сказана в Неаполі при Куковій касі, як ми збирались купувати 
білети на дорогу. Тепер же, як ми доїхали під кратер, стративши половину 
дня на се, вона робить на нас вражіння іронії — дотепної, безперечно, але 
не конче приємної.

Серед туристів вагання. Кінець кінцем репрезентанти націй менше енер-
гічних, як німці, росіяни і т. ін., рішаються лишитися й сидіти коло будки, 
щоб вернутися назад з вагоником. Ми — енергічні й завзяті українці й один 
француз постановляємо monter [підніматися]. Кличемо авторизованого 
батяра в червоній шапці й заявляємо про се; питаємо про гонорар — скромно 
каже, що ми повинні заплатити громадську таксу по півтретя франка, а йому 
тільки роurboir [чайові], півфранка. Ідемо. Непокоїть нас тільки, що вся 
та юрба підозрілих індивідуумів з згаданими знарядами тортур тягне за нами. 
Ми даремно заявляємо, що ніхто з нас сідати на ноші не хоче, петлі також 
не потрібує, і всі намови й соблазни сі відкидаємо. Індівідууми таки йдуть 
за нами уперто, всею юрбою, слідячи за кождою ознакою утоми й мало-
душності на наших лицях і поновляючи свої пропозиції — сісти на ноші, 
взяти під руку котрогось з батярів, дати йому попихати себе в спину або 
взятися за петлю з шнура, який тягтиме інший, щоб вам було легше йти. 
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Се злостить і псує настрій. Тим більше, що йому й так нема від чого бути 
веселим. Ідемо ледве протоптаною стежкою серед безконечних просторів 
мокрого чорного вулканічного попелу. Хмара окружає нас і осідає росою 
на нашім волоссі, наших убраннях; дме сильний вітер; туман закриває всякі 
перспективи. Деяку ріжнорідність в мандрівку сю вносять вулканічні отвори, 
що стрічаються по дорозі: стаємо подивитися, який гарячий дух іде звідси, 
й гріємо собі руки й ноги. В однім місці прорвалася свіжа лава, в виді роз-
топленої чорної ґуми, й провідник радить нам дати одному з провідників 
монетки, які він запече нам в сю лаву і передасть при повороті.

Так ідемо півгодини, далі годину. Поки була вужівка, сю дорогу робили 
нею; тепер мусимо міряти її своїми ногами.

При якімсь стовпі з написсю провідник стає й заявляє, що тут відбу-
вається контроля провідників і ми маємо заплатити таксу. В подорожнику 
стоїть, що се відбувається при “правительственім інспекторі”. Але вибух 
1906 р., мабуть, понищив також і сих правительствених інспекторів; ролю 
свідків і контрольорів при віддаванні такс сповняють ті ж привілегійовані 
голодранці, що йшли як голодні вовки за нами.

Підходимо під кратер; тут уже уривається і той слабий натяк на стежку, 
яким досі користувалися ми, й треба йти вгору досить круто по глибокім 
піску, чи попелі, в якім в’язне нога. Батяри пускаються в останню атаку, 
запевняючи, що ми не дійдемо самі. Провідник теж як гоноровий чоловік 
радить нам скористати з сеї помочі вже тепер, бо платити треба однаково, 
а ми самі не підемо. Завзяття наше падає. Жінка сідає на ноші; маленьку 
дівчинку нашу, яка досі енергічно йшла сама, беруть два обідранці на плечі; 
француза також; мене один попирає в плечі, інший встромлює в руки мотуз-
кову петлю й тягне її. По хвилі показується все се мало потрібним, я пускаю 
петлю. Тай усеї тої тяжшої дороги — кілька хвиль. За кілька мінут ми стоїмо 
вже на гребні кратера. Перед нами широка, застелена білим туманом чорна 
яма, з сильним сірчаним, теплим духом. Більше нічого. Часами тільки чути 
гуркіт каміння. Поза тим вулкан тепер “не працює”.

Обходимо трохи по гребні, провідник показує новий кратер, що від-
крився під час останнього вибуху. Вертаємося знову до головного кратера. 
Думаємо, чи не почекати б, — може, туман трохи розступиться. Провідник, 
розуміється, запевняє, що чекати нам нема чого — туман не розступиться, 
бо його дуже багато; він, розуміється, не боронить нам зіставатися, скільки 
ми схочемо, але не має ніяких надій на погоду. Кінець кінцем, подихавши 
ще трохи сірчаним повітрям, рішаємося йти назад.

Спускаємося знову на свою стежку — і тут настає хвиля розплати 
за нашу необережну прогульку. Голодранці з провідником починають вичис-
ляти, скільки з нас належиться. Цифри й претензії здаються нам неймовір-
ними, тоді на потвердження їх витягаються з кишень “затверджені прави-
тельством” засмальцьовані такси і показуються в них відповідні рубрики. 

Хто сяде на ноші, хоч би на хвилю, — платить 10 фр., хто позволить себе 
взяти на плечі, — так само, хто зіпреться на руку провідника, — 2 фр., 
хто візьме в руку петлю, — і так далі, і так далі.

Протести нічого не поможуть. Дістаємо гаманці, платимо контри-
буцію сим brigantini [розбійникам], як їх називає — не в їх присутності, 
розуміється, кукова служба. Одержавши гроші, вони так же моментально 
зникають, як настирливо докучали нам досі, і спішать додому, до домашніх 
огнищ, які покинули сьогодні, на сам Великдень, щоб не упустити здобичі.

Наш поворот з Везувія відбувається уже в самій нашій компанії, з самим 
лише авторизованим індивідуумом в червоній шапці, який ще не дістав 
своїх pourboir-ів [чайових], і тому ще не кинув нас. Для скорочення дороги 
радить нам сунутися навпростець по попелу. Не дуже се приємно, бо ноги 
грузнуть глибоко в мокрий, брудний пісок, але зате скоро. За кільканад-
цять мінут ми вже коло будки й платимо пурбуари червоній шапці, яка, 
розуміється, уже зовсім забула, ще сей пурбуар обраховувала на півфранка 
тільки. Залізничний сторож починає обтирати щітками наші засмаровані 
черевики. За півгодини над’їздить вагоник і звозить нас з сього царства 
туману і попелу на долину, де світить сонце, цвітуть груші і жовтіють між 
листям достиглі помаранчі. 

В Пуліоне наоколо костелу величезна юрба народу і немилосердний 
ґвалт. Діти й підлітки безперестанку трублять в бляшані трубки, які прода-
ються тут навколо церкви ріжними продавцями. Се великодня спеціальність. 
Улиці загачені веселою, святочною товпою. Все се в сумі далеко інтересніше 
від цілого Везувія — особливо такого, яким ми його бачили і яким бачить 
його багато подорожніх — “безробітного” і закутаного туманом. І як в 
Римі можна знайти багато інтереснішого понад те, щоб бачити папу, так 
і в Неаполі навіть понад Везувій.

На вокзалику чекаємо поїзда. Якийсь обиватель в синій блузі, завва-
живши, що я проводжу час непродуктивно, заохочує мене, щоб я скори-
став з часу, який зостався мені до відходу поїзда, й дав йому вичистити 
черевики. Сповняю се і по сій останній контрибуції вертаюся до Неаполя. 
Везувій “відроблено”.

Помпеї
Друга неминуча екскурсія з Неаполя — для культурного чоловіка далеко 

більш інтересна і більше привабна — се Помпеї, воскрешене з двотисячо-
літнього сну античне місто, з усіма дрібними, найінтимнішими подробицями 
старого життя.

Уже по перших розкопках в Помпеї і ще перед тим — в сусіднім Герку-
лані, в другій половині ХVІІІ в., їх результати викликали загальну сенсацію. 
Спочатку особливо робили вражіння нахідки геркуланські, багатіші, цінніші 
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Се злостить і псує настрій. Тим більше, що йому й так нема від чого бути 
веселим. Ідемо ледве протоптаною стежкою серед безконечних просторів 
мокрого чорного вулканічного попелу. Хмара окружає нас і осідає росою 
на нашім волоссі, наших убраннях; дме сильний вітер; туман закриває всякі 
перспективи. Деяку ріжнорідність в мандрівку сю вносять вулканічні отвори, 
що стрічаються по дорозі: стаємо подивитися, який гарячий дух іде звідси, 
й гріємо собі руки й ноги. В однім місці прорвалася свіжа лава, в виді роз-
топленої чорної ґуми, й провідник радить нам дати одному з провідників 
монетки, які він запече нам в сю лаву і передасть при повороті.

Так ідемо півгодини, далі годину. Поки була вужівка, сю дорогу робили 
нею; тепер мусимо міряти її своїми ногами.

При якімсь стовпі з написсю провідник стає й заявляє, що тут відбу-
вається контроля провідників і ми маємо заплатити таксу. В подорожнику 
стоїть, що се відбувається при “правительственім інспекторі”. Але вибух 
1906 р., мабуть, понищив також і сих правительствених інспекторів; ролю 
свідків і контрольорів при віддаванні такс сповняють ті ж привілегійовані 
голодранці, що йшли як голодні вовки за нами.

Підходимо під кратер; тут уже уривається і той слабий натяк на стежку, 
яким досі користувалися ми, й треба йти вгору досить круто по глибокім 
піску, чи попелі, в якім в’язне нога. Батяри пускаються в останню атаку, 
запевняючи, що ми не дійдемо самі. Провідник теж як гоноровий чоловік 
радить нам скористати з сеї помочі вже тепер, бо платити треба однаково, 
а ми самі не підемо. Завзяття наше падає. Жінка сідає на ноші; маленьку 
дівчинку нашу, яка досі енергічно йшла сама, беруть два обідранці на плечі; 
француза також; мене один попирає в плечі, інший встромлює в руки мотуз-
кову петлю й тягне її. По хвилі показується все се мало потрібним, я пускаю 
петлю. Тай усеї тої тяжшої дороги — кілька хвиль. За кілька мінут ми стоїмо 
вже на гребні кратера. Перед нами широка, застелена білим туманом чорна 
яма, з сильним сірчаним, теплим духом. Більше нічого. Часами тільки чути 
гуркіт каміння. Поза тим вулкан тепер “не працює”.

Обходимо трохи по гребні, провідник показує новий кратер, що від-
крився під час останнього вибуху. Вертаємося знову до головного кратера. 
Думаємо, чи не почекати б, — може, туман трохи розступиться. Провідник, 
розуміється, запевняє, що чекати нам нема чого — туман не розступиться, 
бо його дуже багато; він, розуміється, не боронить нам зіставатися, скільки 
ми схочемо, але не має ніяких надій на погоду. Кінець кінцем, подихавши 
ще трохи сірчаним повітрям, рішаємося йти назад.

Спускаємося знову на свою стежку — і тут настає хвиля розплати 
за нашу необережну прогульку. Голодранці з провідником починають вичис-
ляти, скільки з нас належиться. Цифри й претензії здаються нам неймовір-
ними, тоді на потвердження їх витягаються з кишень “затверджені прави-
тельством” засмальцьовані такси і показуються в них відповідні рубрики. 

Хто сяде на ноші, хоч би на хвилю, — платить 10 фр., хто позволить себе 
взяти на плечі, — так само, хто зіпреться на руку провідника, — 2 фр., 
хто візьме в руку петлю, — і так далі, і так далі.

Протести нічого не поможуть. Дістаємо гаманці, платимо контри-
буцію сим brigantini [розбійникам], як їх називає — не в їх присутності, 
розуміється, кукова служба. Одержавши гроші, вони так же моментально 
зникають, як настирливо докучали нам досі, і спішать додому, до домашніх 
огнищ, які покинули сьогодні, на сам Великдень, щоб не упустити здобичі.

Наш поворот з Везувія відбувається уже в самій нашій компанії, з самим 
лише авторизованим індивідуумом в червоній шапці, який ще не дістав 
своїх pourboir-ів [чайових], і тому ще не кинув нас. Для скорочення дороги 
радить нам сунутися навпростець по попелу. Не дуже се приємно, бо ноги 
грузнуть глибоко в мокрий, брудний пісок, але зате скоро. За кільканад-
цять мінут ми вже коло будки й платимо пурбуари червоній шапці, яка, 
розуміється, уже зовсім забула, ще сей пурбуар обраховувала на півфранка 
тільки. Залізничний сторож починає обтирати щітками наші засмаровані 
черевики. За півгодини над’їздить вагоник і звозить нас з сього царства 
туману і попелу на долину, де світить сонце, цвітуть груші і жовтіють між 
листям достиглі помаранчі. 

В Пуліоне наоколо костелу величезна юрба народу і немилосердний 
ґвалт. Діти й підлітки безперестанку трублять в бляшані трубки, які прода-
ються тут навколо церкви ріжними продавцями. Се великодня спеціальність. 
Улиці загачені веселою, святочною товпою. Все се в сумі далеко інтересніше 
від цілого Везувія — особливо такого, яким ми його бачили і яким бачить 
його багато подорожніх — “безробітного” і закутаного туманом. І як в 
Римі можна знайти багато інтереснішого понад те, щоб бачити папу, так 
і в Неаполі навіть понад Везувій.

На вокзалику чекаємо поїзда. Якийсь обиватель в синій блузі, завва-
живши, що я проводжу час непродуктивно, заохочує мене, щоб я скори-
став з часу, який зостався мені до відходу поїзда, й дав йому вичистити 
черевики. Сповняю се і по сій останній контрибуції вертаюся до Неаполя. 
Везувій “відроблено”.

Помпеї
Друга неминуча екскурсія з Неаполя — для культурного чоловіка далеко 

більш інтересна і більше привабна — се Помпеї, воскрешене з двотисячо-
літнього сну античне місто, з усіма дрібними, найінтимнішими подробицями 
старого життя.

Уже по перших розкопках в Помпеї і ще перед тим — в сусіднім Герку-
лані, в другій половині ХVІІІ в., їх результати викликали загальну сенсацію. 
Спочатку особливо робили вражіння нахідки геркуланські, багатіші, цінніші 
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з артистичного погляду — бо се місто не було обшукане ріжними копачами 
по свіжих слідах події й пізніше так, як обшукувано Помпеї. Р[оку] 1755 
була заснована спеціальна “Геркуланська академія” (accademia Ercolanese) 
для студіювання і публікування нахідок, і її публікації викликали загальну 
сенсацію. Вінкельман, авторитет в класичній археології й історії штуки, дав 
вираз свому ентузіазму для сих розкопок в писаннях 1760-х рр.* Шіллер 
шумним віршом привітав се життя*, поглинене і несподівано віддане нам 
наново землею. І що далі розширявся круг находок, що більше використо-
вувалися вони в науці, в літературі, белетристиці, штуці, тим популярніші 
ставали і в широкій публіці сі воскрешені міста, а центр ваги пересувався 
на Помпеї, де величезна маса відкопаного матеріалу відкривала перед 
сучасниками широкий образ буденного, приватного життя римського міста 
в нечуваній деталічності. І вони стали одним з популярніших, загально-
прийнятих цілей для сучасного паломництва.

В противенстві до Неаполя, міста грецького, Помпеї служать показником 
римської культури І віку по Хр[исті]. Місто було оське, залюднене осками*, 
але під той час воно вповні було латинізоване, вповні перейняте сучасною 
римською культурою. Немало причинилося до того заложення тут на початку 
І віку перед Хр[истом] римської колонїї, з римських вояків — вчинено 
було се як кара на помпеян за участь їх в повстанні італійських міст против 
римського режиму в 91 р.; у міста була забрана третина ґрунтів і на них 
осаджено вислужених солдатів-легіонерів.

В р. 63 по Хр[исті] Помпеї зруйновані були землетрусом і по тім наново 
відбудувалися, властиво, відбудовувалися, бо деякі публічні будинки так 
і не встигли бути відновлені, як р. 79 наступила звісна катастрофа*, досить 
докладно описана в листах Плінія Молодшого*, котрого стрий Пліній Стар-
ший, бувши при фльоті в Мізенськім порту, поїхав був в Стабії, в сусідство 
Помпеїв, і згинув тут під час катастрофи. Помпеї були засипані дрібним 
вулканічним камінним градом на яких 2–21/2 метра, а потім залляв се потік 
попелу з водою, лігши на то верствою на метр–два. Більшість людей утекла; 
згинуло з загальної людності, яку обраховують, 20 до 30 тисяч, з яких дві 
тисячі, що зосталися в місті.

Місто зосталося не відновлене і не відкопане — в нім греблися тільки 
за цінними річами; пізніше відси тягли ріжний будівельний матеріал, мармур 
особливо. Розкопки розпочато, як я вже сказав, в середині XVIII в., після 
одної припадкової нахідки статуї і бронзової посуди. Спочатку, одначе, 
шукали тут тільки статуй, бронз, цінних річей; розкопані будівлі, обшукавши 
і обдерши їх, на початках засипали наново; пізніше лишали їх відкритими, 
але все скільки-небудь цінне і вартне забиралося звідси до неаполітанського 
музею, до мозаїк і стінних фресків включно, що зрізувалися з мурів і пере-

носилися також до музею. Се не перестали робити і в новіших часах, коли 
розкопки прийняли вповні науковий і плановий характер (від р. 1860). 
Таким чином, на місці лишився сам голий скелет відритого міста; тільки для 
прикладу один дім — “дім Ветіїв”, domus Vettiorum, полишили без змін так, 
як його знайдено, не розбираючи нічого, тільки підреставровано місцями 
і накрито деякі часті дому дахом, щоб не нищилися від дощу фрески, та в 
інтересах публічної моральності позабирано з місця під замок деякі “непри-
личні” предмети: сучасна італійська адміністрація не хоче зостатися позаду 
від старих пап, що поналіплювали фігові листки на неприличні місця статуй 
в своїх музеях. Сей дім — найцікавіше, що мають тепер Помпеї, і можна 
побажати тільки, щоб таких “нерушених” домів адміністрація розкопок 
лишала більше, не жалуючи коштів на їх консервацію і обслугу, а менше 
дбала про збагачення неаполітанського музею. З другого боку, всі ті доми, 
де все цінне забране, зовсім непотрібно замикаються ще на замок — злодіїв 
такі кратчасті дверки не спинять, а публіці непотрібне утруднення — при-
ходиться чекати сторожа, щоб відчинив, вишукувати його, не кажучи вже 
про дрібні оплати за се. Майже всі цікавіші доми й ін. будинки позамикані 
таким чином, і се непотрібно утрудняє оглядання старого міста.

Ціле місто займає 662 кв. метрів; з того відкрито досі коло поло-
вини, і то важніша частина міста — форум, базиліка (судова зала), ринок 
(macellum), торгові ряди (лавки з матеріями), т. зв. Евмахія по імені жриці 
Евмахії, що їх побудувала для загального ужитку, два більші храми Зевса 
і Аполлона і кілька менших, лазні (терми), два театри — більший і мен-
ший, також амфітеатр (цирк) на другім, ще не відкритім кінці міста. Але 
невідкрите обіцює ще багато, і може дуже багато додати інтересу місту, 
коли воно по можності буде заховуване на місці, як тепер до того змагають. 
Розкопки поступають дуже помалу; стане їх, при теперішнім tempo, на довгі 
десятки літ, і, може, се й ліпше — чим пізніше відкопуватимуть, тим ліпше 
се зроблять, ліпше заховають, зручніше відреставрують, матимуть до того 
більше коштів, зручності і знання. Місце обдертого скелета — голих цегляних 
мурів, які бачить перед собою теперішній турист, може заступлять зручно 
доповнені, відновлені доми, які воскресять перед ним старе місто в його 
повнім вигляді, а не в самих тільки натяках, як тепер.

Як я вже сказав, Помпеї були вибудувані наново протягом 16 літ між 
катастрофами 63 й 79 рр. Тільки деякі публічні будинки, — як напр., 
базиліка, або храм Зевса, — зісталися в розвалинах до самого 79 р. Через 
те місто, старе само по собі (в історичних звістках згадується від IV в. перед 
Хр[истом], але існувало ще давніше), мало в 79 р. дуже одностайний, 
“модерний” характер, і через те дає незвичайно яскравий, одноцільний 
і колоритний образ римської культури того часу — 60–70 років, а зара-
зом — тип другорядного римського міста тих часів.
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з артистичного погляду — бо се місто не було обшукане ріжними копачами 
по свіжих слідах події й пізніше так, як обшукувано Помпеї. Р[оку] 1755 
була заснована спеціальна “Геркуланська академія” (accademia Ercolanese) 
для студіювання і публікування нахідок, і її публікації викликали загальну 
сенсацію. Вінкельман, авторитет в класичній археології й історії штуки, дав 
вираз свому ентузіазму для сих розкопок в писаннях 1760-х рр.* Шіллер 
шумним віршом привітав се життя*, поглинене і несподівано віддане нам 
наново землею. І що далі розширявся круг находок, що більше використо-
вувалися вони в науці, в літературі, белетристиці, штуці, тим популярніші 
ставали і в широкій публіці сі воскрешені міста, а центр ваги пересувався 
на Помпеї, де величезна маса відкопаного матеріалу відкривала перед 
сучасниками широкий образ буденного, приватного життя римського міста 
в нечуваній деталічності. І вони стали одним з популярніших, загально-
прийнятих цілей для сучасного паломництва.

В противенстві до Неаполя, міста грецького, Помпеї служать показником 
римської культури І віку по Хр[исті]. Місто було оське, залюднене осками*, 
але під той час воно вповні було латинізоване, вповні перейняте сучасною 
римською культурою. Немало причинилося до того заложення тут на початку 
І віку перед Хр[истом] римської колонїї, з римських вояків — вчинено 
було се як кара на помпеян за участь їх в повстанні італійських міст против 
римського режиму в 91 р.; у міста була забрана третина ґрунтів і на них 
осаджено вислужених солдатів-легіонерів.

В р. 63 по Хр[исті] Помпеї зруйновані були землетрусом і по тім наново 
відбудувалися, властиво, відбудовувалися, бо деякі публічні будинки так 
і не встигли бути відновлені, як р. 79 наступила звісна катастрофа*, досить 
докладно описана в листах Плінія Молодшого*, котрого стрий Пліній Стар-
ший, бувши при фльоті в Мізенськім порту, поїхав був в Стабії, в сусідство 
Помпеїв, і згинув тут під час катастрофи. Помпеї були засипані дрібним 
вулканічним камінним градом на яких 2–21/2 метра, а потім залляв се потік 
попелу з водою, лігши на то верствою на метр–два. Більшість людей утекла; 
згинуло з загальної людності, яку обраховують, 20 до 30 тисяч, з яких дві 
тисячі, що зосталися в місті.

Місто зосталося не відновлене і не відкопане — в нім греблися тільки 
за цінними річами; пізніше відси тягли ріжний будівельний матеріал, мармур 
особливо. Розкопки розпочато, як я вже сказав, в середині XVIII в., після 
одної припадкової нахідки статуї і бронзової посуди. Спочатку, одначе, 
шукали тут тільки статуй, бронз, цінних річей; розкопані будівлі, обшукавши 
і обдерши їх, на початках засипали наново; пізніше лишали їх відкритими, 
але все скільки-небудь цінне і вартне забиралося звідси до неаполітанського 
музею, до мозаїк і стінних фресків включно, що зрізувалися з мурів і пере-

носилися також до музею. Се не перестали робити і в новіших часах, коли 
розкопки прийняли вповні науковий і плановий характер (від р. 1860). 
Таким чином, на місці лишився сам голий скелет відритого міста; тільки для 
прикладу один дім — “дім Ветіїв”, domus Vettiorum, полишили без змін так, 
як його знайдено, не розбираючи нічого, тільки підреставровано місцями 
і накрито деякі часті дому дахом, щоб не нищилися від дощу фрески, та в 
інтересах публічної моральності позабирано з місця під замок деякі “непри-
личні” предмети: сучасна італійська адміністрація не хоче зостатися позаду 
від старих пап, що поналіплювали фігові листки на неприличні місця статуй 
в своїх музеях. Сей дім — найцікавіше, що мають тепер Помпеї, і можна 
побажати тільки, щоб таких “нерушених” домів адміністрація розкопок 
лишала більше, не жалуючи коштів на їх консервацію і обслугу, а менше 
дбала про збагачення неаполітанського музею. З другого боку, всі ті доми, 
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про дрібні оплати за се. Майже всі цікавіші доми й ін. будинки позамикані 
таким чином, і се непотрібно утрудняє оглядання старого міста.

Ціле місто займає 662 кв. метрів; з того відкрито досі коло поло-
вини, і то важніша частина міста — форум, базиліка (судова зала), ринок 
(macellum), торгові ряди (лавки з матеріями), т. зв. Евмахія по імені жриці 
Евмахії, що їх побудувала для загального ужитку, два більші храми Зевса 
і Аполлона і кілька менших, лазні (терми), два театри — більший і мен-
ший, також амфітеатр (цирк) на другім, ще не відкритім кінці міста. Але 
невідкрите обіцює ще багато, і може дуже багато додати інтересу місту, 
коли воно по можності буде заховуване на місці, як тепер до того змагають. 
Розкопки поступають дуже помалу; стане їх, при теперішнім tempo, на довгі 
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більше коштів, зручності і знання. Місце обдертого скелета — голих цегляних 
мурів, які бачить перед собою теперішній турист, може заступлять зручно 
доповнені, відновлені доми, які воскресять перед ним старе місто в його 
повнім вигляді, а не в самих тільки натяках, як тепер.

Як я вже сказав, Помпеї були вибудувані наново протягом 16 літ між 
катастрофами 63 й 79 рр. Тільки деякі публічні будинки, — як напр., 
базиліка, або храм Зевса, — зісталися в розвалинах до самого 79 р. Через 
те місто, старе само по собі (в історичних звістках згадується від IV в. перед 
Хр[истом], але існувало ще давніше), мало в 79 р. дуже одностайний, 
“модерний” характер, і через те дає незвичайно яскравий, одноцільний 
і колоритний образ римської культури того часу — 60–70 років, а зара-
зом — тип другорядного римського міста тих часів.
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Через склепіння міської брами (так зв. морська брама) повз старого 
храму Венери, оберненого на маленький музей, турист входить на головнішу 
улицю старого міста, що йде між базилікою й храмом Аполлона на форум, 
далі до великих терм, а виходить, мабуть, на другий кінець під амфітеатр. 
Проминувши просторий, але гірко знищений і обідраний форум, такі ж убогі 
останки храму Зевса і веселий, на червоно помальований ринок, вступаєш 
в тісний лабіринт домів. Узькі улиці, 4 до 8 м вшир, дають посередині 
узький проїзд для возів, вистелений старим брукуванням — величезними 
брилами лави, на якім століття вирізали глибокі колії коліс. По обох боках 
високі хідники для пішоходів. Для переходу з хідника на хідник через улицю 
положені великі камінні брили і проїздити через них було немалою штукою. 
Взагалі весь уличний рух був головно пішим, і проїхати кіньми або волами 
через місто було завданням нелегким.

Місто забудоване тісно; внутрішні двори домів і часом невеличкий город-
чик — от уся свобідна просторонь. План дому звичайно зложений з двох 
таких внутрішніх дворів: переднього, більше, так сказати, офіціального — 
атріума, і заднього — перістіля, де скуплене було більш інтимне і господар-
ське життя дому. До них прилягають покоїки, переважно тісні й маленькі: 
все життя, вся робота проходила на тих ясних, відкритих дворах, — коли 
не за домом. На улицю виходили або склепики, крами, що займали фрон-
тову частину дому і давалися в найми, або рівні гладкі стіни. Улиці серед 
приватних домів, отже, не визначалися красою — та були й тісні до того. 
Краса дому відкривалася доперва всередині, коли через вхідний коридорик 
чоловік вступав на внутрішній двір, прикрашений басейником з неминучою 
фігурою серед нього, й перед ним відкривалися весело помальовані покої, 
що виходили на сей дворик.

Доми побудовані з лихого матеріалу — цегли, дрібного каміння і всякого 
роду фрагментів з старих домів; сей лихий матеріал покривала штукатура, 
розмальована фресками на білім, чорнім і особливо червонім, так званім 
помпеянськім тлі. Багатство декорацій незвичайне; мармури й бронзи були 
уділом багатих, фреска — загальноприступною декорацією. Без Помпеїв 
ми б не мали поняття про малярство сих часів; вони дали безконечний 
запас фрескових образків і мозаїк на ріжні мітологічні, побутові, жанрові 
теми. Яка шкода, що їх приходиться переважно оглядати не на місці, а в 
залах неаполітанського музею. Тільки з сильним напруженням фантазії, 
проходячи сими безконечними рядами обдертих і напіврозвалених сірих 
мурів з того будівельного сміття, можна собі уявити їх колишній, веселий, 
усміхнений вид — калейдоскоп романтичних сцен з мітології, безконечні 
ряди граціозних, легких хороводів і процесій ніжних німф, брусоватих 
селенів і похотливих сатирів, що усміхалися з своїх червоних, білих, чор-
них плафонів, заохочуючи до безжурної й легкої радості життя останніх 
мешканців сих домів.

Був час спочинку під сильною рукою нового цісарського режиму* 
по бурях і неспокоях попередніх століть, і всякий чоловік, до котрого обер-
талося життя своєю ясною стороною, хто мешкав в сих веселих домах серед 
тихих водограїв, веселих фресків і мозаїк, а не в тісних і понурих норах, 
призначених для “фамілії”, як називали тоді рабів, — спішив узяти від 
життя все, що могло воно дати доброго, приємного, не журячися клятими 
питаннями політики чи етики...

Аddio!
Неаполь — класичне місце екскурсій. В самім місті, як я вже сказав, 

не розживешся; зате наоколо скільки краси, куди не кинути оком! Якби 
море не таке неспокійне та бурхливе, як тепер, треба б пуститися на Капрі, 
заглянути в його чудові гроти — синій, зелений, червоний, з їх дивними 
ефектами світла, походити по його горах, порозкошувати видами з Тібе-
рієвої вілли. Або на Іскію, з чудовою панорамою верхів Епомея. Та й 
просто поїздити човнами по затоці, милуючися світляними ефектами 
моря й дивними перспективами берегів. Можна й берегом — залізницею, 
або фіакром, як у кишені бринять дрібні; проїхати в Пуццолі (Путеолі), 
з останками римських будівель, в Байї, в Мізенум з їх мітичними тради-
ціями*: гротою Сибілли, описаною у Вергілія*, й понурим Авернським 
озером — вступом до підземного царства*. Сусідні Флегрейські поля, 
з своїми останками вулканічної роботи, повні ріжних природничих курйо-
зів — гарячих джерел, ріжних випарів. На скруті вже чекає вас фіакр, щоб 
спокусити переїхатися, й вичисляє, що ви побачите на дорозі — чи дійсно, 
чи більше в фантазії, се вже інша річ. А коли схочете придивитися тому 
ближче, — привітного виду “мещизна”1 з охотою проведе вас всюду, 
покаже вам гарячу воду, сірчану пару, “собачу печеру”, де вугляний газ 
стелиться, як сіра мряка долиною. Покаже, як можна сей газ зачерпнути 
в цебрик і вилляти. Собак уже, Богу дякувати, не вільно душити в сих 
“експериментах”. Потім “мещизна” пояснить вам, що всі сі приємності 
коштують. Треба заплатити хазяйці сеї собачої печери за вступ, “за при-
ряди до експериментів” осібно. А потім — не все разом, прощаючися 
з вами, відкриє і той секрет, що і йому, як “авторизованому провіднику”, 
за його філантропію належить стільки і стільки по таксі, і покаже вам 
таксу, “затверджену правительством”, з своєю фотографією і всяким 
іншим документом.

Коли кілька таких інцидентів занадто розбурять вам кров, раджу для 
заспокоєння спуститися в мовчазне підводне царство — раз-другий піти 
до славного неаполітанського акварія, подивитися на незграбних, повільних 
крабів, дивачних слимаків, морських чортів; пополохати проворних риб, 

1 На львівськім жарґоні се слово означає “не пана”.
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1 На львівськім жарґоні се слово означає “не пана”.
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подивуватися розкішним, яскравим кольорам фарб одних, фантастичним 
формам других; придивлятися звичаям і норовам сього казкового світу...

Найліпше, одначе, мати добрі ноги й мандрувати далі й далі за приваб-
ною перспективою берега. Можна й залізницею, але се вже не те. А так 
реr pedes apostolorum* — нема іншої утіхи над те. Іти й купатися в морі 
світла, блиску, красоти. Іти назустріч синьому морю, що відступає і манить, 
і вабить, все далі й далі.

З-над Неаполітанської заводі — на Соррентський півострів, засіяний 
містами, містечками, віллами, з чудовими панорамами, все новими на кождім 
завороті дороги, з гірськими верхами, багатими краєвидами. За Соррент-
ський півострів — до Амальфі і Салерно, з їх оригінальними старинностями 
норманнських часів і з чудовою дорогою, вирубленою в надморських скалах; 
до Пестума з його чудовим храмом Нептуна, до...

Ба, але годі! Так нас берег бозна куди заведе. Досить на сей раз. Ще не 
прийшов час останнього спочинку над сим синім морем, в промінні полу-
дневого сонця.

Кінчаться скупо виміряні дні. Назад, до гамарні, де серед гуркоту 
й гамору, серед злоби і ненависті кується тяжке діло життя, суворе і грізне.

Чорні лелики (кажани), стривожені й розполохані моїми партикуляр-
ними гадками, можуть заспокоїтися і, засівши в темних кутах своїх, мріяти 
знову про ніч, морок, пітьму й інші темні річі.

До нової відпустки з тої гамарні, до нової оказії!
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[ЩОДЕННИКОВІ ЗАПИСИ 1883 р. 
НА ЛІТЕРАТУРНІ ТЕМИ]...

З приводу романів Шпільгагена “Загадкові натури” 
і “З мороку до світла”

Три загадковi натури! Так, воiстину загадковi! Три людини, тaкi рiзнi 
за способом думок, вчинками, i якi маютъ так багато спiльного. Вci три — 
О.Штейн, В.Бергер, А.Ольденбург — люди незвичайнi, за власним 
висловом О[льденбурга], натури, так би мовити, титанічнi. Розум, шляхeт-
нiсть, великодушнiсть, широта поглядiв i все те, що звеличує людину, 
пiдносить її у керманичi людства, з’єдналися в цих людях, які становлять 
наче сходи — Штейн — Бергер — Ольденбург. У вcix них почуття пере-
бували в poзлaдi, yci вони (вислiв О[льденбурга]) шукали неосяжного, 
чогось великого, всепоглинаючого, у вcix їxнi великi прагнення бiльшою 
або меншою мiрою розбиваютъся об пiдставленi життям перепони — 
Штейна губить презирство до самого себе, уcвiдoмлення провини штовхає 
його вiд oднiєї безоднi до iншої, як злочинець, який був доти найшля-
хетнiшою людиною, пiсля першого кидається вiд злочину до злочину, iз 
холодним розпачем, iз свiдомiстю cвoєї ницocтi, iз презирством до себе. 
Берг бачить cвoї крaщi мрії розбитими — за турботу про щастя ком-
патрioтiв, за надмipнe пiклування про свою батькiвщину його садять на 
5 років до каземату, його кохання, яке пiдкрiплювaло його пiд час ув’яз-
нення, розбите, наречена його втекла з iншим — i з ким? — с огидним 
розпусником. Ольденбург страждає вiд нероздiленого кохання i вiд cвоєї 
гордостi, яка для нього iнoдi є тягарем. Це кохання i змушує його кидатися 
в низькi iнтpиги або дратувати Мелiту. І так yci цi три надзвичaйнi натури 
раптом бачать, що вони не можуть докласти своїх сил; що немає їм справи, 
пiдxожої в цьому свiтi, який (вираз Ольденбурга) не створений для них, 
як вони не створенi для нього, i зaмiсть прагнення до всеосяжної, великої 
дiяльнocтi виникає розчарування, навіть апатiя, знову-таки рiзною мiрою, 
вiдповiдно до характеру, темпераменту i дyшевної сили.

Штейн, як найслабший, характер ще не сталий, терпить більше вiд 
ycix — пiсля зради Мелiти він, кохаючи Олену, не вiдчуває щастя вiд 
уcвiдомлення, що не має права на кохання Мелiти. Щоб виправдати себе 
у власних очах, він звинувачує Мелiту в зрaдi i сам страждає від її уявної 
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спрага неосяжного не спричинила безсилля його розуму. Вагаючись між гор-
дiстю і коханням, вiн то благав Меліту, то покидав i навіть намагався уникати 
її — їxaв у Єгипет, у Париж, намірявся поїхати кудись ocтaннiм часом, вiн то 
кидався в науку, то намагався розвiятися серед пустих жевжикiв. Тоді як Берг 
i Штейн блукали в лабiринтах сплутаного розуму, Ольденбурга врятувало 
кохання до Меліти i Егзiки, його гордий розум вистояв, тим бiльше, що вiн 
один iз трьох виробив собi певнi погляди на свою особистiсть у cвітовому 
прямуваннi i йому не треба було наражатися на скелю дiйснocтi, яка розбила 
iлюзії Бергера i Штейна. Але в епоху революцiї кохання Мелiти не може 
втримати його, розум i бажання допомогти нижчому класовi бере верх над 
його коханням, i от вiн зустрiчається з Бергером, а потiм i Штейном. Вiд-
бувається катастрофа, гинуть тi, які не були спроможнi до життя (тому що 
й Бергер, незважаючи на видиме протверезіння вiд життя, не був здатний, 
оскiльки, як i paнiшe, не бачив у ньому нiчого доброго), зaлишається той, 
хто силою свого розуму переборов yci дилеми, що задаються життям, i міг 
жити — залишився один Ольденбург. 

Інші особи менш значні — чесний Бацер, один iз шляхетних, так би 
мовити, практичних фiлософiв, добрий Бемперлейн, трудiвник i простак, 
Тимш, запеклий шахрай, Мeлiта — icтoтa прекрасна, поетична, яка сильно 
любить, Софiя — iстинно жiночна, позитивна, Олена — горда i шляхетна, 
Емiлiя — легковажна, палка. Уci цi особистостi самі по собi значимi, але 
перед цими титанами розуму i шляxетностi вони блiднyть. Що стосується 
роману, то він менi не подобається, — безліч iнтриг i сiмейних таємниць, у 
стилi французьких poмaнiв 50-х рокiв; значна розтягнутiсть, невдала спроба 
гумору — все це дуже принижує достоїнства роману. 

2.ІІ.1883 р.

*  * *
Перечитавши свої нотатки, написанi пiд першим враженням, я залишився 

незадоволений ними. Я написав, що бажав висловити Шпiльгаген у своєму 
poмaнi, а не те, що висловив. Саме тi особиcтocтi, які були величнiшi вiд 
iнших, вийшли якимись дерев’яними, особливо Ольденбург — це зовсiм не 
жива особа, а манекен, що рухається iдеями пана Шпiльгагена, Бергер теж 
особа занадто тенденцiйна, та й iншi особи — втiленi тенденції. Примiтно, 
в кожному poмaнi Шпiльгагена дiйовi особи будуються за якимось шабло-
ном — вiзьмемо Бемперлейна, у “Фон Гогенштейнах” йому вiдповiдає 
Бальтазар* etc. Кохання завжди спалахує в гepoя через кiлька хвилин пiсля 
зустрiчi: Штейн i Мeлiта, Мюнцер i Антонiя, Вольфґанґ i Кaмiллa (“Фон 
Гогeнштейни”). Взагaлi Шпiльгагена не можна читати бiльше одного роману, 
бо вci вони — безконеч на варiaцiя на ту ж саму тему. “Фон Гогенштейни” 
справили на мене найневигiднiше враження — Вольфґанґ — вiдповiдає 
Штейну, виправленому i доповненому. Це лицар без страху й докору, який 

зради. Дуель iз Фeлiксом розверзає прiрву мiж Штейном та Оленою, i вiн 
віддаляється з відчуттям невдоволеного кохання (на випадок удачi душа 
його не задовольнилася б коханням Олени, як не задовольнилася коханням 
Мелiти, бо подiбнi люди не можуть узгодитись з жодним становищем, що 
готується життям, — дивись епiгpаф*); усвiдомленням презирства до себе, 
з тугою за втраченим коханням Мелiти він їде до професора Бергера, потай 
сподiваючись знайти в нього заспокоєння та розраду. Бергер перебуває 
також у cтaнi розчарування, тому що він пiсля невдалого кохання став 
песимiстом i генiaльний розум, прагнучи позитивних висновкiв, нарештi 
вiд сильного напруження не витримує, i Бергер втрачає глузд, на думку 
людей, (насправдi ж це було логiчним наслiдком його скептичного ставлення 
i презирства до людей) через iдею, що cвіт є, по cyтi, нiщо. Вiн не бачить 
нiчого привабливого в життi, ненавидить своє земне iснування, він давно б 
позбавив себе життя, але боїться, що вiн, не вичерпавши ycix, так би мовити, 
життєвих сил, знову буде iснувати в тому чи iншому виглядi. Штейн бачить, 
що нacтpoї їxні тaкi спорiдненi, як були спорiдненi доти їхні сильнi інтелекти, 
вiн вислуховує iсторiю страждань Бергера, вони справляють на нього гли-
боке враження, але погляди, що проповiдує Бергер, здаються йому занадто 
смiливими, його розум не настiльки самocтiйний, не наcтiльки cтiйкий, щоб 
iз презирством витримувати загальну зневагу. Тоді як Бергер, зустрiвши 
людину, яка дивилась на життя також, як на щось нiкчемне, захопився цiєю 
подiбнiстю зi своїм характером, вирiшyє разом iз Штейном перевiрити на 
досвiдi iдею про нiкчемнiсть i йде з трупою мандрiвних aктopiв, Освальд, 
у якого розум не був таким самостійним, мимовoлi ставить запитання qu’en 
dira-t-on [людським пересудам, балачкам] i продовжує вести життя своє 
безpaдiсне. Вiн iз якоюсь вiдчaйдyшнiстю, не сподiваючись нi на що краще, 
все бiльше й бiльше морально грузне — вiн зраджує Олeнi, закохується 
в Емілію і перед усіма трьома карається думкою про свою нешляxeтнicть, 
люблячи вcix трьох, завдаючи біди всім трьом. Він улаштовує привселюд-
ний скандал не тому, що бажав володiти Емiлiєю, а тому, що так склалися 
обставини, i при цьому почував себе винним, зневажав себе i мучився мрiєю 
про безповоротно втрачене блаженство. Так дожив вiн до революції, коли 
повернувся Бергер, з оновленим розумом, морально оновлений. 

Бажаючи перевiрити на практицi iдею нiкчемностi, вiн наштовхнувся 
на протилежну дiйснiсть, вiн побачив, що не може нехтувати свiтом, де пiд 
ногами надутих дypнiв живуть шляхетнi почуття i прагнення, іде боротьба 
генiя; але вiн не полюбив життя через це, i єдиним бажанням його стало 
своєю смер тю принести користь цим, так би мовити, нижнiм людям. Його 
генiальний розум виробив новi положения, новi iдeї, i вiн став у ряди борцiв 
за свободу. 

Але що ж було з Ольденбургом? Ця особистiсть сильнiшa, титанiчнiша 
від двох iнших. Вiдкинуте кохання не ввергло його в апатiю, невдоволена 
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спрага неосяжного не спричинила безсилля його розуму. Вагаючись між гор-
дiстю і коханням, вiн то благав Меліту, то покидав i навіть намагався уникати 
її — їxaв у Єгипет, у Париж, намірявся поїхати кудись ocтaннiм часом, вiн то 
кидався в науку, то намагався розвiятися серед пустих жевжикiв. Тоді як Берг 
i Штейн блукали в лабiринтах сплутаного розуму, Ольденбурга врятувало 
кохання до Меліти i Егзiки, його гордий розум вистояв, тим бiльше, що вiн 
один iз трьох виробив собi певнi погляди на свою особистiсть у cвітовому 
прямуваннi i йому не треба було наражатися на скелю дiйснocтi, яка розбила 
iлюзії Бергера i Штейна. Але в епоху революцiї кохання Мелiти не може 
втримати його, розум i бажання допомогти нижчому класовi бере верх над 
його коханням, i от вiн зустрiчається з Бергером, а потiм i Штейном. Вiд-
бувається катастрофа, гинуть тi, які не були спроможнi до життя (тому що 
й Бергер, незважаючи на видиме протверезіння вiд життя, не був здатний, 
оскiльки, як i paнiшe, не бачив у ньому нiчого доброго), зaлишається той, 
хто силою свого розуму переборов yci дилеми, що задаються життям, i міг 
жити — залишився один Ольденбург. 

Інші особи менш значні — чесний Бацер, один iз шляхетних, так би 
мовити, практичних фiлософiв, добрий Бемперлейн, трудiвник i простак, 
Тимш, запеклий шахрай, Мeлiта — icтoтa прекрасна, поетична, яка сильно 
любить, Софiя — iстинно жiночна, позитивна, Олена — горда i шляхетна, 
Емiлiя — легковажна, палка. Уci цi особистостi самі по собi значимi, але 
перед цими титанами розуму i шляxетностi вони блiднyть. Що стосується 
роману, то він менi не подобається, — безліч iнтриг i сiмейних таємниць, у 
стилi французьких poмaнiв 50-х рокiв; значна розтягнутiсть, невдала спроба 
гумору — все це дуже принижує достоїнства роману. 

2.ІІ.1883 р.

*  * *
Перечитавши свої нотатки, написанi пiд першим враженням, я залишився 

незадоволений ними. Я написав, що бажав висловити Шпiльгаген у своєму 
poмaнi, а не те, що висловив. Саме тi особиcтocтi, які були величнiшi вiд 
iнших, вийшли якимись дерев’яними, особливо Ольденбург — це зовсiм не 
жива особа, а манекен, що рухається iдеями пана Шпiльгагена, Бергер теж 
особа занадто тенденцiйна, та й iншi особи — втiленi тенденції. Примiтно, 
в кожному poмaнi Шпiльгагена дiйовi особи будуються за якимось шабло-
ном — вiзьмемо Бемперлейна, у “Фон Гогенштейнах” йому вiдповiдає 
Бальтазар* etc. Кохання завжди спалахує в гepoя через кiлька хвилин пiсля 
зустрiчi: Штейн i Мeлiта, Мюнцер i Антонiя, Вольфґанґ i Кaмiллa (“Фон 
Гогeнштейни”). Взагaлi Шпiльгагена не можна читати бiльше одного роману, 
бо вci вони — безконеч на варiaцiя на ту ж саму тему. “Фон Гогенштейни” 
справили на мене найневигiднiше враження — Вольфґанґ — вiдповiдає 
Штейну, виправленому i доповненому. Це лицар без страху й докору, який 

зради. Дуель iз Фeлiксом розверзає прiрву мiж Штейном та Оленою, i вiн 
віддаляється з відчуттям невдоволеного кохання (на випадок удачi душа 
його не задовольнилася б коханням Олени, як не задовольнилася коханням 
Мелiти, бо подiбнi люди не можуть узгодитись з жодним становищем, що 
готується життям, — дивись епiгpаф*); усвiдомленням презирства до себе, 
з тугою за втраченим коханням Мелiти він їде до професора Бергера, потай 
сподiваючись знайти в нього заспокоєння та розраду. Бергер перебуває 
також у cтaнi розчарування, тому що він пiсля невдалого кохання став 
песимiстом i генiaльний розум, прагнучи позитивних висновкiв, нарештi 
вiд сильного напруження не витримує, i Бергер втрачає глузд, на думку 
людей, (насправдi ж це було логiчним наслiдком його скептичного ставлення 
i презирства до людей) через iдею, що cвіт є, по cyтi, нiщо. Вiн не бачить 
нiчого привабливого в життi, ненавидить своє земне iснування, він давно б 
позбавив себе життя, але боїться, що вiн, не вичерпавши ycix, так би мовити, 
життєвих сил, знову буде iснувати в тому чи iншому виглядi. Штейн бачить, 
що нacтpoї їxні тaкi спорiдненi, як були спорiдненi доти їхні сильнi інтелекти, 
вiн вислуховує iсторiю страждань Бергера, вони справляють на нього гли-
боке враження, але погляди, що проповiдує Бергер, здаються йому занадто 
смiливими, його розум не настiльки самocтiйний, не наcтiльки cтiйкий, щоб 
iз презирством витримувати загальну зневагу. Тоді як Бергер, зустрiвши 
людину, яка дивилась на життя також, як на щось нiкчемне, захопився цiєю 
подiбнiстю зi своїм характером, вирiшyє разом iз Штейном перевiрити на 
досвiдi iдею про нiкчемнiсть i йде з трупою мандрiвних aктopiв, Освальд, 
у якого розум не був таким самостійним, мимовoлi ставить запитання qu’en 
dira-t-on [людським пересудам, балачкам] i продовжує вести життя своє 
безpaдiсне. Вiн iз якоюсь вiдчaйдyшнiстю, не сподiваючись нi на що краще, 
все бiльше й бiльше морально грузне — вiн зраджує Олeнi, закохується 
в Емілію і перед усіма трьома карається думкою про свою нешляxeтнicть, 
люблячи вcix трьох, завдаючи біди всім трьом. Він улаштовує привселюд-
ний скандал не тому, що бажав володiти Емiлiєю, а тому, що так склалися 
обставини, i при цьому почував себе винним, зневажав себе i мучився мрiєю 
про безповоротно втрачене блаженство. Так дожив вiн до революції, коли 
повернувся Бергер, з оновленим розумом, морально оновлений. 

Бажаючи перевiрити на практицi iдею нiкчемностi, вiн наштовхнувся 
на протилежну дiйснiсть, вiн побачив, що не може нехтувати свiтом, де пiд 
ногами надутих дypнiв живуть шляхетнi почуття i прагнення, іде боротьба 
генiя; але вiн не полюбив життя через це, i єдиним бажанням його стало 
своєю смер тю принести користь цим, так би мовити, нижнiм людям. Його 
генiальний розум виробив новi положения, новi iдeї, i вiн став у ряди борцiв 
за свободу. 

Але що ж було з Ольденбургом? Ця особистiсть сильнiшa, титанiчнiша 
від двох iнших. Вiдкинуте кохання не ввергло його в апатiю, невдоволена 
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нязiвського i навряд чи будуть успiшними намагання знайти багато cлiдiв 
цього перiоду в народнiй поезiї. 

Oтже, поезiя першого перiоду Pyci була малоруська i вiдмiтною рисою 
характеру її була войовничiсть, прагнення до подвигiв, яке пом’якшувалося 
тiєю м’якою, поетичною рисою народного характеру, яка й досi є головною 
рисою характеру малороса. 

Згодом пiсля перiоду литовського володiння*, що не залишило пiсля 
себе значних лiтературних твоpiв, настає перiод боротьби з поляками, це 
перiод процвiтання поезiї i словеснocтi. Але дарма дивляться на цей перiод 
як на реакцiю Польщi, нi, це був необxiдний наслiдок iз попередньої духов-
ної дiяльнocтi народу. Тут розвивається народна драма, що творить за 
своєю жвавiстю i народнiстю контраст iз драмою Пiвночi, вiдpaзу здобуває 
повний розвиток iсторiографiя, що теж далеко залишає за собою Пiвнiч, 
отут нарештi розвивається, процвiтає малоруський народний епос, який 
перевершив би епос ycix слов’янських нapoдiв, якби, через недбале до нього 
ставлення в ХVIІІ, ми не втратили бiльшої частини епiчних творiв. У цьому 
епосi козаки виявляють себе цiлком в iншому свiтлi, нiж у якому подають їx 
вороги малоруської народностi, вони є не простими розбiйниками, як козаки 
сxiднi, а захисниками зганьблених прав, протестом принципiв. 

З приєднанням Малоросiї й потiм iз знищенням Сiчi i гетьманства* 
малоруська народна поезiя аж ніяк не втратила своєї народної самобутностi, 
пiснi крiпацькi, peкрутськi, про польське повстання 1861 р. показують, що 
навряд чи роль Малоросiї зiграна, що навряд чи вона приречена на мовчазне 
злиття з Москвою. 

Таким чином, ясно видно, що Україна була не заблукана вiвця слов’ян-
ства, яка пiдпала пiд згубний вплив Польщi i вiднайшла нарештi притулок 
i заспокоєння в надрах Росії, але самостiйна нapoднicть, iз задатками 
державнocтi, що розвивалася послiдовно i самобутньо, не замкнувшись, як 
Пiвнiч до Петра*, але беручи широку участь у життi духовному i полiтич-
ному Захiдної Європи. 

(На пiдставi “Заметки Т-ва”, з приводу книги Прижова “Малороссия 
в истории ее литературы”. У 1869 р.)

“Вестник Евpопы”, 1870, липень. 
Звiдти ж. Пiсня про чайку належить Калнишу*. 
Перша книга руською (пiвденно-) була Бiблiя. Руський переклад 

Ф.Скорини. Прага 1519 р.* 
Русин — назва придумана не поляками, а древня назва рyciв. 
28 лютого 1883 р.

Т-ий [правильно було б “Т-ов”, тобто “Толмачов” — Г.Б.] — псевдонiм 
М.Драгоманова, київського професора, згодом емiгpанта. 

пiсля помилки з Кaмiллою прямує туди, куди належало. Мюнцер — також 
герой, тiльки не такий бездоганний, якого спонукає кохання до Aнтoнiї, 
боротьба за iдею, який нехтує життям i т.д., нарештi, перед смертю знову 
люблячий дружину. Гольм i Шлiц (чеснi, великодyшнi люди) вiдповiдaють, 
мабуть, Бацеру i т.д. 

6.ІІ.1883 
Малоросiя у своїй словесностi

На Малоросiю взагалi дивляться вкрай однобiчно щодо її словеснocтi 
i взагaлi культурного розвитку, i на неї звертають увагу тiльки коли вона 
дотикається до великоруської. Вони головним чином в історії Малоросії 
визнають два перiоди — перiод повного єднання слов’яно-руського племенi 
(IX–XII) i ще перiод злиття Укpaїни з Московiєю (XVII). Але помічаючи, 
що в цей останнiй перiод у малоруського народу існують такі елементи, якi 
зовсім не пiдходять пiд централiзацiйний напрям Москви, вони пояснюють 
особливостi народного характеру впливом Польщi i малоруський народ роб-
лять якимось зiпсованим через вiдчyженiсть вiд Великої Росії вiдгалуженням 
народу росiйського. Дехто ж цю перерву в icтopії i культурi Укpaїни вiд XI 
до XVI пояснює, нapeштi, утворенням, чи правильніше — переселенням 
нового народу в Україну. 

Але i тi, й iншi гiпотези не мають місця — теперiшнiй українець, цей 
прямий нащадок pyciв, що жили на пiвднi Росії з Х століття. І нaйдaвнiшi 
пам’ятки народу руського — “Слово”, “Лiтопис Нестора”, “Повчання 
Володимира Мономаха” — це родоначальники творiв малоруської сло-
весностi ХVII–ХVIІІ століть. Вiзьмемо “Слово о полку Iгopeвiм”, досить 
порiвняти мову “Слова” iз мовою України, щоб переконатися, що це мова 
України, та й самий дух “Слова” також спорiднeний з малоруською словес-
нiстю, як далекий великоруський (див. погляд Бєлiнського)*. Порiвнюючи 
з наcтyпними пам’ятками народної творчостi, ми бачимо, що маємо справу з 
укрaїнською думою ХІІ століття. Вiзьмемо лiтописи Нестора, Iпатiївський 
та iн. i порiвняємо їx з лiтописами ХVІІ, чи не становлять вони зразкiв 
духовної дiяльностi того ж народу. 

Потiм перерва в словеснocтi й icтopiї Укpaїни з XI по XVI, завдяки 
якiй багато хто встиг оселити нову народнiсть, — що тiльки здається, — у 
народi збереглося уявлення про перiод великокнязiвcький (див. колядки), 
i якщо билини не залишили cлiдiв у поезiї укpaїнськiй, а переселилися на 
пiвнiч, то я думаю, що це можна пояснити рiзними видами державного i 
суспiльного устрою пiвночi i пiвдня Pyci пiсля іга монгольського. Тоді, як 
на пiвночi державний устрiй аж до “смутного времени”* або навіть Петра 
І зберiгав численнi форми вiд першого перiоду руської icтopiї, Пiвдень пiд 
впливом iсторичних i полiтичних умов не зберiг нiчого майже з цього перiоду 
i тому тут герої козаччини цiлком закрили собою гepoїв пеpioдy великок-
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нязiвського i навряд чи будуть успiшними намагання знайти багато cлiдiв 
цього перiоду в народнiй поезiї. 

Oтже, поезiя першого перiоду Pyci була малоруська i вiдмiтною рисою 
характеру її була войовничiсть, прагнення до подвигiв, яке пом’якшувалося 
тiєю м’якою, поетичною рисою народного характеру, яка й досi є головною 
рисою характеру малороса. 

Згодом пiсля перiоду литовського володiння*, що не залишило пiсля 
себе значних лiтературних твоpiв, настає перiод боротьби з поляками, це 
перiод процвiтання поезiї i словеснocтi. Але дарма дивляться на цей перiод 
як на реакцiю Польщi, нi, це був необxiдний наслiдок iз попередньої духов-
ної дiяльнocтi народу. Тут розвивається народна драма, що творить за 
своєю жвавiстю i народнiстю контраст iз драмою Пiвночi, вiдpaзу здобуває 
повний розвиток iсторiографiя, що теж далеко залишає за собою Пiвнiч, 
отут нарештi розвивається, процвiтає малоруський народний епос, який 
перевершив би епос ycix слов’янських нapoдiв, якби, через недбале до нього 
ставлення в ХVIІІ, ми не втратили бiльшої частини епiчних творiв. У цьому 
епосi козаки виявляють себе цiлком в iншому свiтлi, нiж у якому подають їx 
вороги малоруської народностi, вони є не простими розбiйниками, як козаки 
сxiднi, а захисниками зганьблених прав, протестом принципiв. 

З приєднанням Малоросiї й потiм iз знищенням Сiчi i гетьманства* 
малоруська народна поезiя аж ніяк не втратила своєї народної самобутностi, 
пiснi крiпацькi, peкрутськi, про польське повстання 1861 р. показують, що 
навряд чи роль Малоросiї зiграна, що навряд чи вона приречена на мовчазне 
злиття з Москвою. 

Таким чином, ясно видно, що Україна була не заблукана вiвця слов’ян-
ства, яка пiдпала пiд згубний вплив Польщi i вiднайшла нарештi притулок 
i заспокоєння в надрах Росії, але самостiйна нapoднicть, iз задатками 
державнocтi, що розвивалася послiдовно i самобутньо, не замкнувшись, як 
Пiвнiч до Петра*, але беручи широку участь у життi духовному i полiтич-
ному Захiдної Європи. 

(На пiдставi “Заметки Т-ва”, з приводу книги Прижова “Малороссия 
в истории ее литературы”. У 1869 р.)

“Вестник Евpопы”, 1870, липень. 
Звiдти ж. Пiсня про чайку належить Калнишу*. 
Перша книга руською (пiвденно-) була Бiблiя. Руський переклад 

Ф.Скорини. Прага 1519 р.* 
Русин — назва придумана не поляками, а древня назва рyciв. 
28 лютого 1883 р.

Т-ий [правильно було б “Т-ов”, тобто “Толмачов” — Г.Б.] — псевдонiм 
М.Драгоманова, київського професора, згодом емiгpанта. 

пiсля помилки з Кaмiллою прямує туди, куди належало. Мюнцер — також 
герой, тiльки не такий бездоганний, якого спонукає кохання до Aнтoнiї, 
боротьба за iдею, який нехтує життям i т.д., нарештi, перед смертю знову 
люблячий дружину. Гольм i Шлiц (чеснi, великодyшнi люди) вiдповiдaють, 
мабуть, Бацеру i т.д. 

6.ІІ.1883 
Малоросiя у своїй словесностi

На Малоросiю взагалi дивляться вкрай однобiчно щодо її словеснocтi 
i взагaлi культурного розвитку, i на неї звертають увагу тiльки коли вона 
дотикається до великоруської. Вони головним чином в історії Малоросії 
визнають два перiоди — перiод повного єднання слов’яно-руського племенi 
(IX–XII) i ще перiод злиття Укpaїни з Московiєю (XVII). Але помічаючи, 
що в цей останнiй перiод у малоруського народу існують такі елементи, якi 
зовсім не пiдходять пiд централiзацiйний напрям Москви, вони пояснюють 
особливостi народного характеру впливом Польщi i малоруський народ роб-
лять якимось зiпсованим через вiдчyженiсть вiд Великої Росії вiдгалуженням 
народу росiйського. Дехто ж цю перерву в icтopії i культурi Укpaїни вiд XI 
до XVI пояснює, нapeштi, утворенням, чи правильніше — переселенням 
нового народу в Україну. 

Але i тi, й iншi гiпотези не мають місця — теперiшнiй українець, цей 
прямий нащадок pyciв, що жили на пiвднi Росії з Х століття. І нaйдaвнiшi 
пам’ятки народу руського — “Слово”, “Лiтопис Нестора”, “Повчання 
Володимира Мономаха” — це родоначальники творiв малоруської сло-
весностi ХVII–ХVIІІ століть. Вiзьмемо “Слово о полку Iгopeвiм”, досить 
порiвняти мову “Слова” iз мовою України, щоб переконатися, що це мова 
України, та й самий дух “Слова” також спорiднeний з малоруською словес-
нiстю, як далекий великоруський (див. погляд Бєлiнського)*. Порiвнюючи 
з наcтyпними пам’ятками народної творчостi, ми бачимо, що маємо справу з 
укрaїнською думою ХІІ століття. Вiзьмемо лiтописи Нестора, Iпатiївський 
та iн. i порiвняємо їx з лiтописами ХVІІ, чи не становлять вони зразкiв 
духовної дiяльностi того ж народу. 

Потiм перерва в словеснocтi й icтopiї Укpaїни з XI по XVI, завдяки 
якiй багато хто встиг оселити нову народнiсть, — що тiльки здається, — у 
народi збереглося уявлення про перiод великокнязiвcький (див. колядки), 
i якщо билини не залишили cлiдiв у поезiї укpaїнськiй, а переселилися на 
пiвнiч, то я думаю, що це можна пояснити рiзними видами державного i 
суспiльного устрою пiвночi i пiвдня Pyci пiсля іга монгольського. Тоді, як 
на пiвночi державний устрiй аж до “смутного времени”* або навіть Петра 
І зберiгав численнi форми вiд першого перiоду руської icтopiї, Пiвдень пiд 
впливом iсторичних i полiтичних умов не зберiг нiчого майже з цього перiоду 
i тому тут герої козаччини цiлком закрили собою гepoїв пеpioдy великок-
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ВСТУПНЕ СЛОВО ВИДАВНИЦТВА ...
[Передмова до видання: 

Гомерова “Одіссея”. Гекзаметром на мову українсько-руську 
перевіршував Петро Байда. Присвячено переклад пам’яті Миколи 
Івановича Костомарова / Накладом редакції “Правди”. З друкарні 
Тов. імені Шевченка під зарядом К.Беднарського. — Львів, 1889 

[на обкл. 1890]]

Переклад Гомерової “Одіссеї” на мову українсько-руську єсть річ вельми 
важна задля нашого письменства, єсть дуже значне наше національне при-
дбання. Переклади геніальних творів — се великий і вельми потрібний привід 
до духового розвитку народу і мови. Той народ, що спромігся перекласти на 
власну мову твори великих геніїв, вже тим самим і найпевніше доводить, що 
має не тілько право, але й хист і снагу на самостійний розвиток духовий*.

Між геніальними творами Європи Гомерові поеми найстаріші* і більш за 
деяких інших спільні і близькі усякій людині. Письменства, старіші за наше, 
мають немалу силу перекладів Гомерових поем; переклади, розпочавшись за 
давніх ще часів, не перестають з’являтися і досі*. З часом міняться погляди 
і зрозуміння Гомерових поем, і се викликає нові переклади.

Думка про переклад на мову українсько-руську Гомерових поем народи-
лася теж давно вже*. Тому буде років з двадцять, як, небіжчик вже, Степан 
Руданський переклав Гомерову “Іліаду”, але переклав метром народним 
українсько-руським*. Переклад Руданського друкувався в “Правді”*, та, 
на превеликий жаль, не доведено його до кінця ні в журналі, ні окремим 
виданням. Ще задовго до Руданського наш українець (полтавець) Микола 
Гнідич збагатив російське письменство, наділивши його перекладом “Іліади”, 
зробленим гекзаметром*. В перекладі Гнідича чимало українізмів. Вже ж 
пак шкода, що Гнідич не зробив перекладу “Іліади” на рідну українську 
мову, але дорікати йому за те не годиться! Тоді, під час занедбання нашої 
своєнародної мови*, іншого не можна було й сподіватися. Після того в 
харківському альманасі “Склад ка” сучасний наш поета В.І.Самійленко 
надрукував частину власного гарного перекладу “Іліади”*; треба надіятися, 
що на тому він не зупинився і веде далі переклад*. Нарешті, нам траплялося 
чути початок перекладу “Іліади”, зроблений одним з наших видатніших 
учених*. Доки сей переклад не оголошений, не вважаємо за собою права 
більш говорити про нього. Переклад “Одіссеї” вперше з’явився в одеському 
альманасі “Нива” року 1885 (одна тілько пісня шоста) і в “Зорі” — 1886 
(пісня п’ята)*.

Питання про родовід Гомерових поем єсть питання вельми трудне, на 
котре відповіді певно ї  досі ще нема, а є тілько більш чи менш правдопо-
дібні. Почалося се питання, можна мовити, ще за епохи класичної: ще греки 

“Сарданапал” Байрона
Ось драма насправдi з єднiстю мiсця i часу*— дiя займає 1,5 днi, вiд-

бувається усе на одному мicцi, i до того ж що за характери! Цей Сардана-
пал — розпещений, ледачий гуляка, який, проте, не втратив правдивих 
шляхетних почуттiв, аж раптом перероджується пiд впливом небезпеки, з 
якою самовiдданою вiдвагою його рука, що звикла пiдiймати лише келихи, 
вражає воpoгiв! А Мippa — прекрасний тип грецької дiвчини*! Вона кохає 
Сарданaпaлa i дopiкaє собi за те, що кохає таку недостойну людину; а зате 
як paдiє вона, дiзнавшись, що серце її не обмануло, він cпpaвдi герой, гiдний 
її любовi. З якою чудовою самовiдданiстю ставиться вона до Сарданaпала, 
він майже paдiє, що з ним трапилось нещастя, адже лише в нещаcті може 
цiлком виявитись її любов. Вона вся — полум’яна, самовiддaнa любов, 
далека вiд дрiбного eгоїзмy, ревнощiв etc. 

Прекраснi й iншi характери — Соломон, людина обов’язку, протилежний 
Сарданапалу, людинi задоволення, беззастережно вiддaний своєму пaнoвi, 
той, що сварить, що докоряє йому, щоб вирвати з цієї безоднi задоволень; 
Арбак — чесний солдат, який карається думкою, що здiйняв руку на людину, 
яка вчинила з ним так шляхетно, вiн є протилежнiстю хитрому жерцевi, 
та й цей жрець, який iз любовi до батькiвщини повстав проти володаря, 
все це такі характери, якi piдкo де зустрiнеш, особливо в такiй рельєфній, 
художнiй формi. 

30.ІІІ.1883

474 ДОДАТКИ Вступне слово видавництва ... 475



ВСТУПНЕ СЛОВО ВИДАВНИЦТВА ...
[Передмова до видання: 

Гомерова “Одіссея”. Гекзаметром на мову українсько-руську 
перевіршував Петро Байда. Присвячено переклад пам’яті Миколи 
Івановича Костомарова / Накладом редакції “Правди”. З друкарні 
Тов. імені Шевченка під зарядом К.Беднарського. — Львів, 1889 

[на обкл. 1890]]
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дбання. Переклади геніальних творів — се великий і вельми потрібний привід 
до духового розвитку народу і мови. Той народ, що спромігся перекласти на 
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давніх ще часів, не перестають з’являтися і досі*. З часом міняться погляди 
і зрозуміння Гомерових поем, і се викликає нові переклади.

Думка про переклад на мову українсько-руську Гомерових поем народи-
лася теж давно вже*. Тому буде років з двадцять, як, небіжчик вже, Степан 
Руданський переклав Гомерову “Іліаду”, але переклав метром народним 
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мову, але дорікати йому за те не годиться! Тоді, під час занедбання нашої 
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більш говорити про нього. Переклад “Одіссеї” вперше з’явився в одеському 
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Питання про родовід Гомерових поем єсть питання вельми трудне, на 
котре відповіді певно ї  досі ще нема, а є тілько більш чи менш правдопо-
дібні. Почалося се питання, можна мовити, ще за епохи класичної: ще греки 
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вражає воpoгiв! А Мippa — прекрасний тип грецької дiвчини*! Вона кохає 
Сарданaпaлa i дopiкaє собi за те, що кохає таку недостойну людину; а зате 
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він майже paдiє, що з ним трапилось нещастя, адже лише в нещаcті може 
цiлком виявитись її любов. Вона вся — полум’яна, самовiддaнa любов, 
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Прекраснi й iншi характери — Соломон, людина обов’язку, протилежний 
Сарданапалу, людинi задоволення, беззастережно вiддaний своєму пaнoвi, 
той, що сварить, що докоряє йому, щоб вирвати з цієї безоднi задоволень; 
Арбак — чесний солдат, який карається думкою, що здiйняв руку на людину, 
яка вчинила з ним так шляхетно, вiн є протилежнiстю хитрому жерцевi, 
та й цей жрець, який iз любовi до батькiвщини повстав проти володаря, 
все це такі характери, якi piдкo де зустрiнеш, особливо в такiй рельєфній, 
художнiй формi. 

30.ІІІ.1883
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одну поему наші думи про Хмельницького; одміни тону, замислу зараз дали 
б себе знати дуже виразно. В Гомерових поемах усе ми бачимо одну ідею, 
в кожній тільки, може, трохи одмінену й знищену пізнішими додатками; 
для такої єдності ідеї треба було б хіба, щоб який-небудь поета перетво-
рив би зовсім сі окремі пісні, і такий перетвір був би вже перетвором. Ті, 
що розділяють поеми на окремі пісні, вказують здебільшого на редакцію 
Гомерових пісень, що вчинив Пизистрат за запомогою поетів Ономакрита, 
Орфея й Зопира, й ще четвертого, — тільки ми ймення його не знаємо, — 
але ся редакція — факт не дуже певний; ми маємо про неї тільки пізніші 
звістки й се, може, тільки вигадка, як доводить дехто з сучасних учених; 
тай редакція Пизистрата — не перетвір, що один міг би disjecta membra 
[окремі частини] скласти в єдине тіло, з окремих пісень зробити одну поему. 
Треба прийняти, що був геніальний поет, що з народних легенд або пісень 
зложив поему про гнів Ахілла або повертання Одіссея; ми не знаємо, чи то 
був перший епос не народний, художественний*, чи й до нашого поети були 
вже епічні поети — отсе здається певнішим, на давніші епоси натякають самі 
Гомерові поеми. Поема про гнів Ахілла закрила їх од нас, задавши новий 
тон у письменстві. Хто був сей геніальний поета, як він звався, не знаємо, 
може, й справді він звався Гомером, може, правдиве ім’я його забулося й 
його заступило загальне ім’я Гомера; се ім’я об’ясняють різно — товариш, 
склад чик, заложник, навіть сліпець. І в давні часи про Гомера не знали 
сливе нічого; казали, що він був співець перехожий сліпий, а се виводили з 
одного гімну, котрий даремно приписували йому. Відома річ, що сім городів 
вдавали з себе Гомерове рідне місто: Смирна, Родос, Колофон, Саламин, 
Іос, Аргос, Афіни, — бувають ще варіанти — Хіос, Пилос, Кима, Ітака; 
деякі з сих міст мали за рідне місто Гомерове через те тільки, що він вислав-
ляє їх рідних героїв — Аргоських, Атридів, Пилоського Нестора й таке 
інше; найголовніші претензії були Смирни, й з ними не змагалися претензії 
інших міст — там він родився, або родом звідти, жив буцім на Хіосі, де 
й потім була громада Гомеридів, що з роду в рід співала Гомерові пісні, 
вмер на о. Іосі; з сих переказів виходить, що Гомер родом був з Еолії (в 
Малій Азії), а жив в Іонії; в сих переказах єсть, може, й правда. Про час, 
коли жив Гомер, здавен були дуже неоднакові дум ки — одні думали, що 
незабаром після Троянської війни*, а другі — через 180–240 років після 
неї, за часи спартанського Лікурґа, що буцім стрічався з самим Гомером, 
навіть через 500 р. після війни; правдоподібніше, здається, що жив він в 
дев’ятому віці, до якого відносить його Геродот, або восьмому, коло часу 
першої олімпіади*, не пізніше 700 р. Найдавніший автор, що іменує Гомера 
як поету, — здається, Симонид (559–469). Не знаємо знов-таки, чи сам 
Гомер записав свою поему, чи складав він її без письма, і пізніше вже вона 
була записана; тепер думають, що греки далеко раньше знали письмо, як 
думав Вольф, ще, може, за часи першої олімпіади (776). Одначе, якби в 

ІІІ і ІV в. до Христа міркували коло сього питання; пильнували визначити: 
що дійсне належить Гомерові з того, що приписують йому; ще тоді повід-
кидали так звані киклічні поеми*. Вже й тоді дехто доводив, що “Іліада” 
і “Одіссея” належать до двох окремих авторів: в обох поемах знаходили 
новіші додатки, напр., Х і ХІ пісні “Іліади”, кінець ХХІІІ і вся ХХІV 
пісня “Одіссеї”. 

Ся критична робота сталася, як міркують добре, під впливом Аристарха, 
найславнішого з давніх критиків, що, повідкидавши утвори, котрі припису-
вали Гомерові, “Іліаду” і “Одіссею” вповні мав за утвір єдиного Гомера. Сей 
критич ний напрямок ще дужче виринув під кінець скептичного ХVІІІ в. 
під впливом теж народної поезії, до котрої тоді обернулися; найвиразніше 
надав сей новий скептичний погляд Фрідріх Авґуст Вольф у своїй славній 
“Передмові до Гомера” (“Prolegomena ad Homerum”, 1795 р.). Він поступив 
вже далеко далі, як давні критики; він доказував, що в ті часи, коли склалися 
Гомерові пісні, греки ще не вживали письма, а не можна думати, щоб такі 
великі поеми, як “Іліада” і “Одіссея”, складалися й передавалися без письма 
з голови; через се він думав, що Гомерові поеми склалися з окремих поем, 
що зложили давніми часами окремі поети, беручи зміст з троянських легенд, 
потім співали їх перехожі співці рапсоди*; сі поеми вперше зібрав спартанський 
Лікурґ, а зложив з них дві сучасні великі поеми афінський тиран Пизистрат 
(в VІ віці) з запомогою сучасних поетів. Сі редактори, однак, не стерли усіх 
одмін, і досі ще зостаються місця, що інде не згоджуються одно з одним і 
свідчать про колишню окремність пісень. Од сеї “Передмови” Вольфа пішло 
справжнє “Гомерівське питання”*, що на цілий вік надало змагань і праці 
вченим людям, і надасть ще, мабуть, і надалі. Після Вольфа й досі старої 
думки про єдність поем не кинули ті, що держаться її одміни і незгожі місця 
викидають і поправляють, думаючи, ніби додано їх і перекручено пізнішими 
часами, але теорія складання поем далеко більш має прихильників. Погляд 
Вольфа повів далі Лахман; він розділяє Гомерову поему на окремі пісні, й один 
прихильник його (Кьокли) видав “Іліаду”, розділену на шістнадцять пісень. 
Інакше і правдивіше поглянув Г.Герман. Він думав, що з першого початку 
написано було невеликі поеми про гнів Ахілла й про повертання Одіссея, й 
до сих невеликих поем додано було пізніше різні додатки, на лад їх написані. 
Отсі учені усі більш піклувалися коло “Іліади”; пізніше вже Кірхгоф розпо-
рядкував таким же робом “Одіссею” й у ній теж показав пізніші додатки. 
Книжка його “Die Composition der Odysseae” вийшла у 1889 р. Подамо 
тепера, що знаємо правдоподібнішого про Гомерові поеми.

Поперед усього Гомерові поеми — не народна поезія; хоч як проста, 
натуральна вона, в ній чути індивідуальний замисел, знати руку автора-ху-
дожника. Не можна теж думати, що поеми склалися з окремих пісень, 
написаних попереду незалежно одна від одної; на одну тільки тему з таких 
пісень не можна зліпити одної поеми, як не можна, наприклад, згорнути ув 

476 ДОДАТКИ Вступне слово видавництва ... 477



одну поему наші думи про Хмельницького; одміни тону, замислу зараз дали 
б себе знати дуже виразно. В Гомерових поемах усе ми бачимо одну ідею, 
в кожній тільки, може, трохи одмінену й знищену пізнішими додатками; 
для такої єдності ідеї треба було б хіба, щоб який-небудь поета перетво-
рив би зовсім сі окремі пісні, і такий перетвір був би вже перетвором. Ті, 
що розділяють поеми на окремі пісні, вказують здебільшого на редакцію 
Гомерових пісень, що вчинив Пизистрат за запомогою поетів Ономакрита, 
Орфея й Зопира, й ще четвертого, — тільки ми ймення його не знаємо, — 
але ся редакція — факт не дуже певний; ми маємо про неї тільки пізніші 
звістки й се, може, тільки вигадка, як доводить дехто з сучасних учених; 
тай редакція Пизистрата — не перетвір, що один міг би disjecta membra 
[окремі частини] скласти в єдине тіло, з окремих пісень зробити одну поему. 
Треба прийняти, що був геніальний поет, що з народних легенд або пісень 
зложив поему про гнів Ахілла або повертання Одіссея; ми не знаємо, чи то 
був перший епос не народний, художественний*, чи й до нашого поети були 
вже епічні поети — отсе здається певнішим, на давніші епоси натякають самі 
Гомерові поеми. Поема про гнів Ахілла закрила їх од нас, задавши новий 
тон у письменстві. Хто був сей геніальний поета, як він звався, не знаємо, 
може, й справді він звався Гомером, може, правдиве ім’я його забулося й 
його заступило загальне ім’я Гомера; се ім’я об’ясняють різно — товариш, 
склад чик, заложник, навіть сліпець. І в давні часи про Гомера не знали 
сливе нічого; казали, що він був співець перехожий сліпий, а се виводили з 
одного гімну, котрий даремно приписували йому. Відома річ, що сім городів 
вдавали з себе Гомерове рідне місто: Смирна, Родос, Колофон, Саламин, 
Іос, Аргос, Афіни, — бувають ще варіанти — Хіос, Пилос, Кима, Ітака; 
деякі з сих міст мали за рідне місто Гомерове через те тільки, що він вислав-
ляє їх рідних героїв — Аргоських, Атридів, Пилоського Нестора й таке 
інше; найголовніші претензії були Смирни, й з ними не змагалися претензії 
інших міст — там він родився, або родом звідти, жив буцім на Хіосі, де 
й потім була громада Гомеридів, що з роду в рід співала Гомерові пісні, 
вмер на о. Іосі; з сих переказів виходить, що Гомер родом був з Еолії (в 
Малій Азії), а жив в Іонії; в сих переказах єсть, може, й правда. Про час, 
коли жив Гомер, здавен були дуже неоднакові дум ки — одні думали, що 
незабаром після Троянської війни*, а другі — через 180–240 років після 
неї, за часи спартанського Лікурґа, що буцім стрічався з самим Гомером, 
навіть через 500 р. після війни; правдоподібніше, здається, що жив він в 
дев’ятому віці, до якого відносить його Геродот, або восьмому, коло часу 
першої олімпіади*, не пізніше 700 р. Найдавніший автор, що іменує Гомера 
як поету, — здається, Симонид (559–469). Не знаємо знов-таки, чи сам 
Гомер записав свою поему, чи складав він її без письма, і пізніше вже вона 
була записана; тепер думають, що греки далеко раньше знали письмо, як 
думав Вольф, ще, може, за часи першої олімпіади (776). Одначе, якби в 

ІІІ і ІV в. до Христа міркували коло сього питання; пильнували визначити: 
що дійсне належить Гомерові з того, що приписують йому; ще тоді повід-
кидали так звані киклічні поеми*. Вже й тоді дехто доводив, що “Іліада” 
і “Одіссея” належать до двох окремих авторів: в обох поемах знаходили 
новіші додатки, напр., Х і ХІ пісні “Іліади”, кінець ХХІІІ і вся ХХІV 
пісня “Одіссеї”. 

Ся критична робота сталася, як міркують добре, під впливом Аристарха, 
найславнішого з давніх критиків, що, повідкидавши утвори, котрі припису-
вали Гомерові, “Іліаду” і “Одіссею” вповні мав за утвір єдиного Гомера. Сей 
критич ний напрямок ще дужче виринув під кінець скептичного ХVІІІ в. 
під впливом теж народної поезії, до котрої тоді обернулися; найвиразніше 
надав сей новий скептичний погляд Фрідріх Авґуст Вольф у своїй славній 
“Передмові до Гомера” (“Prolegomena ad Homerum”, 1795 р.). Він поступив 
вже далеко далі, як давні критики; він доказував, що в ті часи, коли склалися 
Гомерові пісні, греки ще не вживали письма, а не можна думати, щоб такі 
великі поеми, як “Іліада” і “Одіссея”, складалися й передавалися без письма 
з голови; через се він думав, що Гомерові поеми склалися з окремих поем, 
що зложили давніми часами окремі поети, беручи зміст з троянських легенд, 
потім співали їх перехожі співці рапсоди*; сі поеми вперше зібрав спартанський 
Лікурґ, а зложив з них дві сучасні великі поеми афінський тиран Пизистрат 
(в VІ віці) з запомогою сучасних поетів. Сі редактори, однак, не стерли усіх 
одмін, і досі ще зостаються місця, що інде не згоджуються одно з одним і 
свідчать про колишню окремність пісень. Од сеї “Передмови” Вольфа пішло 
справжнє “Гомерівське питання”*, що на цілий вік надало змагань і праці 
вченим людям, і надасть ще, мабуть, і надалі. Після Вольфа й досі старої 
думки про єдність поем не кинули ті, що держаться її одміни і незгожі місця 
викидають і поправляють, думаючи, ніби додано їх і перекручено пізнішими 
часами, але теорія складання поем далеко більш має прихильників. Погляд 
Вольфа повів далі Лахман; він розділяє Гомерову поему на окремі пісні, й один 
прихильник його (Кьокли) видав “Іліаду”, розділену на шістнадцять пісень. 
Інакше і правдивіше поглянув Г.Герман. Він думав, що з першого початку 
написано було невеликі поеми про гнів Ахілла й про повертання Одіссея, й 
до сих невеликих поем додано було пізніше різні додатки, на лад їх написані. 
Отсі учені усі більш піклувалися коло “Іліади”; пізніше вже Кірхгоф розпо-
рядкував таким же робом “Одіссею” й у ній теж показав пізніші додатки. 
Книжка його “Die Composition der Odysseae” вийшла у 1889 р. Подамо 
тепера, що знаємо правдоподібнішого про Гомерові поеми.

Поперед усього Гомерові поеми — не народна поезія; хоч як проста, 
натуральна вона, в ній чути індивідуальний замисел, знати руку автора-ху-
дожника. Не можна теж думати, що поеми склалися з окремих пісень, 
написаних попереду незалежно одна від одної; на одну тільки тему з таких 
пісень не можна зліпити одної поеми, як не можна, наприклад, згорнути ув 
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“Одіссеї” не висліджено ще так, як “Іліади”. Придивляючися до “Іліади” 
од Вольфа й до наших часів, учені люди помітили в ній чимало непевного й 
незгожого. Візьмемо дещо, наприклад: так, Діомед, той самий, що в п’ятій 
пісні бився й уразив Афродіту й Арея, в шостій розпитує Главка, чи не з 
богів він, і каже, що ніколи не хоче битися з богами, бо хто б’ється з ними, 
нема тому довгого віку; так, наприклад, в дев’ятій і десятій піснях у одну 
ніч дуже багато зібралося усяких подій; переберемо їх: ввечері Аґамемнон 
збирає царів на раду, після ради бенкет, після бенкету виряджають послів 
до Ахілла, щоб помирити його з Аґамемноном, Ахілл не здається на се; 
прочувши про се, царі міркують, далі лягають спати, але Аґамемнону не 
спиться, він устає й йде будити з Менелаєм сплячих: царі обходять варту, 
потім сідають радитися, виряджають на розглядини в Троянський табір 
Діомеда й Одіссея, ті крадуть коней, б’ють сонних фракіян, вернувшися 
назад, розказують про свої вчинки, потім ідуть митися у морі, потім у 
ваннах, далі усі сідають знову бенкетувати, а в початку одинадцятої пісні, 
скоро світ зайнявся, грецькі царі вже б’ються з троянцями, — очевидячки, 
усе отсе жодним побитом не можна умістити у одну ніч. Так не можна і 
велику битву ХІ–ХVІІ пісень умістити у один день — два рази в ньому 
наступає південь (у ХІ і ХV піснях). Очевидячки, тут маємо ми пізніші 
додатки й вставки; ті, що обороняють єдність поеми, здаються на те, що 
у новіших великих епосах можна познаходити помилки й незгожі місця, 
але такі недотепності великі навряд чи можна допустити. Ще більшу вагу 
мають недотепності самого плану. Тема поеми — гнів Ахілла, розгніваного 
за неправ ду Аґамемнона; він зрікається помагати грекам і Зевс обіцяє, що 
троянці будуть поборяти греків, аж доки вони задовольнять Ахілла; план 
складено чудово, і не дурно деякі критики думають, що славу свою “Іліада” 
добула, властиво, своїм планом, але розвивається сей план не так, як ми 
сподіваємося. Сподівалися б, щоб троянці почали зараз поборяти греків, 
замість того починаються храбрування Діомеда, що б’є не тільки людей, а й 
богів. “Греки навіть і без Ахілла далеко перемагають троянців, — правдиво 
каже один критик, — за кожного вбитого грека б’ють не менше як двох 
троянців. Після погрози Зевса, що з-за гніву Ахілла біда прийде на греків, 
маємо в “Іліаді” цілий ряд славних подій грецьких героїв, і докучає слухати, 
як б’ють троянців, поки їм блисне хоч трохи проміння щастя”. Гектор по 
замислу Гомера мав бути певне дужчим над усіх грецьких героїв, крім Ахілла, 
тимчасом в сучасній “Іліаді” (з сим згоджуються навіть оборонці єдності 
“Іліади”) Гектор ані на гич не дужчий од менших героїв грецьких, навіть 
слабіший; що його вбив Ахілл — се не має великого ефекту, хоч то мав 
бути найславніший вчинок Ахілла, — Гектора трохи не вбив і Аякс, якби 
не визволив його Аполлон. Очевидячки, первісний план Гомерової поеми 
знівечено й попсовано пізнішими додатками й перемінами; в первотворі він 
розвивався, мабуть, далеко скоріше, після погрози Зевса зараз троянці били 

той час, як складалася поема, письма ще не вживано, з того нічого не вихо-
дить — народні співці мають велику пам’ять, держать в голові превелику 
силу віршів; за часів Ксенофонта афінські хлопці вміли всього Гомера, а 
властиво Гомерова поема була далеко, мабуть, менша сучасної “Іліади”. 
Гомерові поеми, як маємо їх тепер, писані т. зв. іонським діалектом, що 
переписано формами, котрі інші вважають за еолізми, а інші — за архаїзми, 
що колись вкривалися в усіх діалектах грецьких, поки вони не розрізни-
лися. Ми казали, що в давніх переказах Гомера вдають за еолійця; єсть 
така думка, що й “Іліаду”, і “Одіссею” написано було спочатку діалектом 
еолійським, а потім перекладено на іонійський, але певніше, що зразу вони 
з’явилися на діалекті іонійськім, як же єсть в них еолізми, то се не трудно 
об’яснити; ті дії, що описує “Іліада”, творилися на землі еолян, там була й 
Троя, й ті пісні народні про Троянську війну, що перетворив Гомер, зайшли 
до іонян од еолян й між іонійцями ходити могли з додатком еолізмів. Пізніші 
частки “Іліади” й “Одіссея” написані були на лад мови первісної “Іліади”. 
Що написав сам Гомер? Окрім “Іліади” і “Одіссеї”, колись йому припи-
сували ще т. зв. гомерівські гімни, епіграми, жартливі епоси, “Маргит” і 
“Жабомишодраківку”*, і поеми киклічних поетів; ще греки одкинули усі отсі 
писання; як вгорі ми сказали, деякі (Ксенон, Гелланик) думали навіть, що 
й “Одіс сея” не належить до того поети, що написав “Іліаду”. Справді, між 
сих двох поем єсть великі одміни, одміни й у тоні, напрямку, обставинах, і 
в самій мові. Тимчасом як у “Іліаді” йдеться все до бійок, війни, грабіжки, 
в “Одіссеї” автор широко, з великим почуттям малює сім’ю, господарство, 
торгівлю, хатні обставини; в “Іліаді” перше місце мають одвага, хоробрість, 
завзяття, в “Одіссеї” — досвід, хитрощі, терпіння; автор її вихваляє вірність 
жінки, чоловіка, кохання дітей, прихильність челяді до хазяїна, малює жаль 
за родиною, перший рух дівочого серця й усе таке, кривава бійка Пене-
лопиних женихів — тільки невеличкий епізод, зате ж навряд чи знайдемо 
ми в “Іліаді” що подібне до стрічі Одіссея і собаки його Арґуса; переміни-
лися й обставини: грецькі царі не такі вже автократи, як в “Іліаді”, поруч 
з ними устає вже аристократія й віщує переміну монархічного устрою на 
аристократичну олігархію; культура розвитіша, ніж в “Іліаді”; єсть одміна 
й з міфології (напр., в “Іліаді” Зевсові вісті розносить Ірида, а в “Одіс-
сеї” — Єрмій-Гермес). Доводили, що сі одміни залежать від віку автора: 
той самий автор, що замолоду написав “Іліаду”, міг на старості літ написати 
“Одіссею”, або залежать одміни од того, що зміст був інший. Може, воно 
й так, але ближче до правди буде прийняти, [що] “Одіссею” написав не 
Гомер, чи автор поеми про гнів Ахілла*, а хтось інший, і пізніше, — через 
який час, того не можна сказати; деякі думають, що через сотню років, 
навіть і через дві сотні, але се вже буде забагато.

Зупинимося трохи коло “Іліади”, бо думки, які подає про неї сучасна 
наука, мають вагу й для “Одіссеї”, тим більше, що, як сказано вгорі, родоводу 
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“Одіссеї” не висліджено ще так, як “Іліади”. Придивляючися до “Іліади” 
од Вольфа й до наших часів, учені люди помітили в ній чимало непевного й 
незгожого. Візьмемо дещо, наприклад: так, Діомед, той самий, що в п’ятій 
пісні бився й уразив Афродіту й Арея, в шостій розпитує Главка, чи не з 
богів він, і каже, що ніколи не хоче битися з богами, бо хто б’ється з ними, 
нема тому довгого віку; так, наприклад, в дев’ятій і десятій піснях у одну 
ніч дуже багато зібралося усяких подій; переберемо їх: ввечері Аґамемнон 
збирає царів на раду, після ради бенкет, після бенкету виряджають послів 
до Ахілла, щоб помирити його з Аґамемноном, Ахілл не здається на се; 
прочувши про се, царі міркують, далі лягають спати, але Аґамемнону не 
спиться, він устає й йде будити з Менелаєм сплячих: царі обходять варту, 
потім сідають радитися, виряджають на розглядини в Троянський табір 
Діомеда й Одіссея, ті крадуть коней, б’ють сонних фракіян, вернувшися 
назад, розказують про свої вчинки, потім ідуть митися у морі, потім у 
ваннах, далі усі сідають знову бенкетувати, а в початку одинадцятої пісні, 
скоро світ зайнявся, грецькі царі вже б’ються з троянцями, — очевидячки, 
усе отсе жодним побитом не можна умістити у одну ніч. Так не можна і 
велику битву ХІ–ХVІІ пісень умістити у один день — два рази в ньому 
наступає південь (у ХІ і ХV піснях). Очевидячки, тут маємо ми пізніші 
додатки й вставки; ті, що обороняють єдність поеми, здаються на те, що 
у новіших великих епосах можна познаходити помилки й незгожі місця, 
але такі недотепності великі навряд чи можна допустити. Ще більшу вагу 
мають недотепності самого плану. Тема поеми — гнів Ахілла, розгніваного 
за неправ ду Аґамемнона; він зрікається помагати грекам і Зевс обіцяє, що 
троянці будуть поборяти греків, аж доки вони задовольнять Ахілла; план 
складено чудово, і не дурно деякі критики думають, що славу свою “Іліада” 
добула, властиво, своїм планом, але розвивається сей план не так, як ми 
сподіваємося. Сподівалися б, щоб троянці почали зараз поборяти греків, 
замість того починаються храбрування Діомеда, що б’є не тільки людей, а й 
богів. “Греки навіть і без Ахілла далеко перемагають троянців, — правдиво 
каже один критик, — за кожного вбитого грека б’ють не менше як двох 
троянців. Після погрози Зевса, що з-за гніву Ахілла біда прийде на греків, 
маємо в “Іліаді” цілий ряд славних подій грецьких героїв, і докучає слухати, 
як б’ють троянців, поки їм блисне хоч трохи проміння щастя”. Гектор по 
замислу Гомера мав бути певне дужчим над усіх грецьких героїв, крім Ахілла, 
тимчасом в сучасній “Іліаді” (з сим згоджуються навіть оборонці єдності 
“Іліади”) Гектор ані на гич не дужчий од менших героїв грецьких, навіть 
слабіший; що його вбив Ахілл — се не має великого ефекту, хоч то мав 
бути найславніший вчинок Ахілла, — Гектора трохи не вбив і Аякс, якби 
не визволив його Аполлон. Очевидячки, первісний план Гомерової поеми 
знівечено й попсовано пізнішими додатками й перемінами; в первотворі він 
розвивався, мабуть, далеко скоріше, після погрози Зевса зараз троянці били 

той час, як складалася поема, письма ще не вживано, з того нічого не вихо-
дить — народні співці мають велику пам’ять, держать в голові превелику 
силу віршів; за часів Ксенофонта афінські хлопці вміли всього Гомера, а 
властиво Гомерова поема була далеко, мабуть, менша сучасної “Іліади”. 
Гомерові поеми, як маємо їх тепер, писані т. зв. іонським діалектом, що 
переписано формами, котрі інші вважають за еолізми, а інші — за архаїзми, 
що колись вкривалися в усіх діалектах грецьких, поки вони не розрізни-
лися. Ми казали, що в давніх переказах Гомера вдають за еолійця; єсть 
така думка, що й “Іліаду”, і “Одіссею” написано було спочатку діалектом 
еолійським, а потім перекладено на іонійський, але певніше, що зразу вони 
з’явилися на діалекті іонійськім, як же єсть в них еолізми, то се не трудно 
об’яснити; ті дії, що описує “Іліада”, творилися на землі еолян, там була й 
Троя, й ті пісні народні про Троянську війну, що перетворив Гомер, зайшли 
до іонян од еолян й між іонійцями ходити могли з додатком еолізмів. Пізніші 
частки “Іліади” й “Одіссея” написані були на лад мови первісної “Іліади”. 
Що написав сам Гомер? Окрім “Іліади” і “Одіссеї”, колись йому припи-
сували ще т. зв. гомерівські гімни, епіграми, жартливі епоси, “Маргит” і 
“Жабомишодраківку”*, і поеми киклічних поетів; ще греки одкинули усі отсі 
писання; як вгорі ми сказали, деякі (Ксенон, Гелланик) думали навіть, що 
й “Одіс сея” не належить до того поети, що написав “Іліаду”. Справді, між 
сих двох поем єсть великі одміни, одміни й у тоні, напрямку, обставинах, і 
в самій мові. Тимчасом як у “Іліаді” йдеться все до бійок, війни, грабіжки, 
в “Одіссеї” автор широко, з великим почуттям малює сім’ю, господарство, 
торгівлю, хатні обставини; в “Іліаді” перше місце мають одвага, хоробрість, 
завзяття, в “Одіссеї” — досвід, хитрощі, терпіння; автор її вихваляє вірність 
жінки, чоловіка, кохання дітей, прихильність челяді до хазяїна, малює жаль 
за родиною, перший рух дівочого серця й усе таке, кривава бійка Пене-
лопиних женихів — тільки невеличкий епізод, зате ж навряд чи знайдемо 
ми в “Іліаді” що подібне до стрічі Одіссея і собаки його Арґуса; переміни-
лися й обставини: грецькі царі не такі вже автократи, як в “Іліаді”, поруч 
з ними устає вже аристократія й віщує переміну монархічного устрою на 
аристократичну олігархію; культура розвитіша, ніж в “Іліаді”; єсть одміна 
й з міфології (напр., в “Іліаді” Зевсові вісті розносить Ірида, а в “Одіс-
сеї” — Єрмій-Гермес). Доводили, що сі одміни залежать від віку автора: 
той самий автор, що замолоду написав “Іліаду”, міг на старості літ написати 
“Одіссею”, або залежать одміни од того, що зміст був інший. Може, воно 
й так, але ближче до правди буде прийняти, [що] “Одіссею” написав не 
Гомер, чи автор поеми про гнів Ахілла*, а хтось інший, і пізніше, — через 
який час, того не можна сказати; деякі думають, що через сотню років, 
навіть і через дві сотні, але се вже буде забагато.

Зупинимося трохи коло “Іліади”, бо думки, які подає про неї сучасна 
наука, мають вагу й для “Одіссеї”, тим більше, що, як сказано вгорі, родоводу 
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ніколи окремим, а складений був яко додаток до “Одіссеї”. Потім розведено 
було оповідання Одіссея. Оповідання про Кирку (Цірцею) має за дублет 
первісного епізоду про Каліпсо, гостини Одіссея у Еола — дублет гостин у 
феаків, бо кораблі феаків, що ходять швидко без весел і стерна, єсть не що 
інше, як вітри попутні. Хтось знов додав бійку женихів, і нарешті — кінець 
“Одіссеї”; до половини VII віку склалася уся сучасна “Одіссея”. Такі думки 
Кірхгофа; дещо в них єсть дуже правдоподібного. “Телемахида” його дуже мало 
має зв’язку з властивою темою поеми; оборонці єдності “Одіссеї” кажуть, що 
Одіссей єднає усю поему, — хоч він не виступає сам, але про нього думають, 
піклуються дійові особи, але сей довід не може задовольнити; “Телемахида” 
не розвиває плану, дії поеми; у початку п’ятої пісні оповідається те саме про 
Одіссея, що й у початку першої; автор, заславши Телемаха в Лакедемон, 
мусить повертати його звідси скоріше назад, щоб він був, коли Одіссей почне 
бити женихів, правдиво помічають теж, здається, що ся гостина слабіша од 
возвороту Одіс сея. Правдиво также й те, що в оповіданнях Одіссея згромад-
жено вже надто усяких див; оповідання Одіссея після того, як він вернувся на 
Ітаку, здається трохи розтягненим. Певних доводів треба чекати од дальшої 
розправи про се питання.

Тему “Одіссеї”, як і “Іліади”, узято з Троянського циклу легенд; нагадаємо 
коротко зміст сього циклу: богиня Сварка — Еріда — на весіллі Фетіди, матері 
Ахілла, посварила богинь Геру, Палладу й Афродіту, кинувши золоте яблучко 
“для найкращої”; богині обрали собі за суддю Паріса, сина царя троянського 
Пріама, й той оддав яблучко Афродіті, що обіцяла йому добути найкращу 
жінку; через се Гера й Паллада навіки зненавиділи троянців. Після того Паріс 
з запомогою Афродіти викрав Єлену, жінку царя лакедемонського Менелая, 
вкупі із усяким скарбом. За Менелая уступилися інші грецькі царі, ватаж ком 
був Аґамемнон, цар аргоський, брат Менелая, інші значніші герої були: Ахілл, 
цар з Фессалії, Аякс (Еант), син Теламона з Саламіни з братом Тевкром, 
Аякс, син Оілея, т. зв. “малий” (на зріст) з Локриди, Нестор, цар пілоський 
(з Мессенії), Діомед — теж з Аргоса, Одіссей з Ітаки, Менелай, Ідоменей з 
Кріта. Усі пішли походом на Трою — то була невелика земля в Малій Азії над 
Гелеспонтом, столицею її був Іліон з замком Пергамським. Приїхавши туди 
після усяких випадків, греки допевнялись Єлени, але троянці її не вернули. Тоді 
греки витягли кораблі на берег, стали табором й почали війну. Іліон був міцно 
збудований — мури його будував сам з Посейдоном Аполлон, у троянців було 
багато союзників, і через се облога стояла довго; між троянцями храбрували 
найбільш Гектор, син Пріама, Еней, цар дарданський, Главк і Сарпедон з Лікії; 
не маючи харчів, греки ходили грабувати сусідні міста; так пройшло десять 
рік. Частину десятого року (52 дні) описує “Іліада” — Ахілл посваривсь з 
Аґамемноном за те, що він у нього одібрав рабиню й зрікся помагати грекам. 
За проханням Фетіди Зевс надав сили троянцям й вони стали перемагати 
греків. Патрокл, приятель Ахілла, не стерпів і випросився на троянців; його 

греків, за першою, може, просто йшла сучасна одинадцята пісня. Троянці 
вломилися в грецький табір, далі зараз Патрокл просився у Ахілла, вбивав 
його Гектор далеко скоріше, як маємо тепер, й потім була смерть Гектора; 
така первісна поема містила б менше половини сучасної “Іліади”. Сю пер-
вісну поему розведено невеличкими додатками і цілими поемами — як, 
напр., пісня про герць Менелая і Паріса, про події Діомеда, Долонея — 
десята пісня, пісні про битву під стіною грецькою (пісні ХІІ–ХV), грища 
на похороні Патрокла і викуп Гектора. Звичайно, що досі принаймні не всі 
ще сі додаткові поеми можна зовсім виділити, але про деякі, як, напр., про 
Долонею, можна се думати дуже правдоподібно.

Таким робом Гомерова поема викликала цілу школу прихильників. Одні з 
них написали, можна гадати, невеличкі поеми, котрі було заведено до змісту 
самої первісної поеми. Сі поеми розвивали епізоди Гомерової поеми, напи-
сані були на лад її, навіть власними виразами Гомерової поеми, через те, і з 
додатками, сучасна “Іліада” має все-таки чималу єдність тону, мови, малюнка. 
Другі прихильники розробляли легенди троянського циклу, котрих не торкався 
Гомер, — так склалися т. зв. киклічні поеми; вони описують ті випадки, що 
були раніше або пізніше гніву Ахілла; так, напр., “Кипрія” описує причини, з 
яких сталася Троянська війна, й перші роки, “Ефіопіда” — історію її од смерті 
Гектора* до смерті Ахілла й усе таке. Оттим часом, як інші поети розвивали 
героїчні легенди Троянського циклу на лад “Іліади”, якийсь поета, можна 
гадати, з того самого циклу вибрав тему зовсім одмінну — возворот Одіссея; 
форму сієї поеми він зробив під впливом “Іліади” — характери, мова, дрібні 
картини — усе вже зроблено на лад Гомера, але дух поеми далеко інший. Поема 
виявляє великий геній автора, не менший од автора “Іліади”; критики помічають, 
одначе, що “Одіссея” більш має художества, мистецтва і менше натуральної 
простоти “Іліади”. Ся поема мала теж багато прихильників, під впливом її, 
мабуть, написані деякі з класичних поем, “Nestoj” (“Возвороти”) — поема 
про повертання героїв*, “Телегонія” — про дії Одіссея, Телемаха й другого 
сина Одіссея Телегона. Деякі утвори увійшли, мабуть, і в сучасну “Одіссею”, 
так як було й з “Іліадою”. Говорено, що ще давні критики мали кінець “Одіс-
сеї” — кінець ХХІІІ й усю ХХІV пісні — так звана “Yucagwg a” — за 
додаток якогось іншого поета; се дуже правдоподібно. Кірхгоф у своїй книжці, 
що згадано вгорі, одділяє ще другі частки. Розповімо коротко його теорію, 
що має чимало прихильників серед сучасних критиків. Кірхгоф думає, що 
старіша, первісна частина “Одіссеї”, — властиво, возворот Одіссея, що містила 
в собі першу раду богів. Посилання Гермеса до Каліпсо, мандрівка Одіссея 
до феаків й далі — до возвороту його додому — оповідання Одіссея були й 
у первісній поемі, але далеко були коротші; бійка женихів не належала сюди. 
Ся первісна частина — художественний епос якогось поети, не народні пісні. 
По тім інші поети зробили додатки; хтось зложив чималий епос про Телемаха 
й його мандрівку — Кірхгоф називає його “Телемахидою”; сей епос не був 
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ніколи окремим, а складений був яко додаток до “Одіссеї”. Потім розведено 
було оповідання Одіссея. Оповідання про Кирку (Цірцею) має за дублет 
первісного епізоду про Каліпсо, гостини Одіссея у Еола — дублет гостин у 
феаків, бо кораблі феаків, що ходять швидко без весел і стерна, єсть не що 
інше, як вітри попутні. Хтось знов додав бійку женихів, і нарешті — кінець 
“Одіссеї”; до половини VII віку склалася уся сучасна “Одіссея”. Такі думки 
Кірхгофа; дещо в них єсть дуже правдоподібного. “Телемахида” його дуже мало 
має зв’язку з властивою темою поеми; оборонці єдності “Одіссеї” кажуть, що 
Одіссей єднає усю поему, — хоч він не виступає сам, але про нього думають, 
піклуються дійові особи, але сей довід не може задовольнити; “Телемахида” 
не розвиває плану, дії поеми; у початку п’ятої пісні оповідається те саме про 
Одіссея, що й у початку першої; автор, заславши Телемаха в Лакедемон, 
мусить повертати його звідси скоріше назад, щоб він був, коли Одіссей почне 
бити женихів, правдиво помічають теж, здається, що ся гостина слабіша од 
возвороту Одіс сея. Правдиво также й те, що в оповіданнях Одіссея згромад-
жено вже надто усяких див; оповідання Одіссея після того, як він вернувся на 
Ітаку, здається трохи розтягненим. Певних доводів треба чекати од дальшої 
розправи про се питання.

Тему “Одіссеї”, як і “Іліади”, узято з Троянського циклу легенд; нагадаємо 
коротко зміст сього циклу: богиня Сварка — Еріда — на весіллі Фетіди, матері 
Ахілла, посварила богинь Геру, Палладу й Афродіту, кинувши золоте яблучко 
“для найкращої”; богині обрали собі за суддю Паріса, сина царя троянського 
Пріама, й той оддав яблучко Афродіті, що обіцяла йому добути найкращу 
жінку; через се Гера й Паллада навіки зненавиділи троянців. Після того Паріс 
з запомогою Афродіти викрав Єлену, жінку царя лакедемонського Менелая, 
вкупі із усяким скарбом. За Менелая уступилися інші грецькі царі, ватаж ком 
був Аґамемнон, цар аргоський, брат Менелая, інші значніші герої були: Ахілл, 
цар з Фессалії, Аякс (Еант), син Теламона з Саламіни з братом Тевкром, 
Аякс, син Оілея, т. зв. “малий” (на зріст) з Локриди, Нестор, цар пілоський 
(з Мессенії), Діомед — теж з Аргоса, Одіссей з Ітаки, Менелай, Ідоменей з 
Кріта. Усі пішли походом на Трою — то була невелика земля в Малій Азії над 
Гелеспонтом, столицею її був Іліон з замком Пергамським. Приїхавши туди 
після усяких випадків, греки допевнялись Єлени, але троянці її не вернули. Тоді 
греки витягли кораблі на берег, стали табором й почали війну. Іліон був міцно 
збудований — мури його будував сам з Посейдоном Аполлон, у троянців було 
багато союзників, і через се облога стояла довго; між троянцями храбрували 
найбільш Гектор, син Пріама, Еней, цар дарданський, Главк і Сарпедон з Лікії; 
не маючи харчів, греки ходили грабувати сусідні міста; так пройшло десять 
рік. Частину десятого року (52 дні) описує “Іліада” — Ахілл посваривсь з 
Аґамемноном за те, що він у нього одібрав рабиню й зрікся помагати грекам. 
За проханням Фетіди Зевс надав сили троянцям й вони стали перемагати 
греків. Патрокл, приятель Ахілла, не стерпів і випросився на троянців; його 

греків, за першою, може, просто йшла сучасна одинадцята пісня. Троянці 
вломилися в грецький табір, далі зараз Патрокл просився у Ахілла, вбивав 
його Гектор далеко скоріше, як маємо тепер, й потім була смерть Гектора; 
така первісна поема містила б менше половини сучасної “Іліади”. Сю пер-
вісну поему розведено невеличкими додатками і цілими поемами — як, 
напр., пісня про герць Менелая і Паріса, про події Діомеда, Долонея — 
десята пісня, пісні про битву під стіною грецькою (пісні ХІІ–ХV), грища 
на похороні Патрокла і викуп Гектора. Звичайно, що досі принаймні не всі 
ще сі додаткові поеми можна зовсім виділити, але про деякі, як, напр., про 
Долонею, можна се думати дуже правдоподібно.

Таким робом Гомерова поема викликала цілу школу прихильників. Одні з 
них написали, можна гадати, невеличкі поеми, котрі було заведено до змісту 
самої первісної поеми. Сі поеми розвивали епізоди Гомерової поеми, напи-
сані були на лад її, навіть власними виразами Гомерової поеми, через те, і з 
додатками, сучасна “Іліада” має все-таки чималу єдність тону, мови, малюнка. 
Другі прихильники розробляли легенди троянського циклу, котрих не торкався 
Гомер, — так склалися т. зв. киклічні поеми; вони описують ті випадки, що 
були раніше або пізніше гніву Ахілла; так, напр., “Кипрія” описує причини, з 
яких сталася Троянська війна, й перші роки, “Ефіопіда” — історію її од смерті 
Гектора* до смерті Ахілла й усе таке. Оттим часом, як інші поети розвивали 
героїчні легенди Троянського циклу на лад “Іліади”, якийсь поета, можна 
гадати, з того самого циклу вибрав тему зовсім одмінну — возворот Одіссея; 
форму сієї поеми він зробив під впливом “Іліади” — характери, мова, дрібні 
картини — усе вже зроблено на лад Гомера, але дух поеми далеко інший. Поема 
виявляє великий геній автора, не менший од автора “Іліади”; критики помічають, 
одначе, що “Одіссея” більш має художества, мистецтва і менше натуральної 
простоти “Іліади”. Ся поема мала теж багато прихильників, під впливом її, 
мабуть, написані деякі з класичних поем, “Nestoj” (“Возвороти”) — поема 
про повертання героїв*, “Телегонія” — про дії Одіссея, Телемаха й другого 
сина Одіссея Телегона. Деякі утвори увійшли, мабуть, і в сучасну “Одіссею”, 
так як було й з “Іліадою”. Говорено, що ще давні критики мали кінець “Одіс-
сеї” — кінець ХХІІІ й усю ХХІV пісні — так звана “Yucagwg a” — за 
додаток якогось іншого поета; се дуже правдоподібно. Кірхгоф у своїй книжці, 
що згадано вгорі, одділяє ще другі частки. Розповімо коротко його теорію, 
що має чимало прихильників серед сучасних критиків. Кірхгоф думає, що 
старіша, первісна частина “Одіссеї”, — властиво, возворот Одіссея, що містила 
в собі першу раду богів. Посилання Гермеса до Каліпсо, мандрівка Одіссея 
до феаків й далі — до возвороту його додому — оповідання Одіссея були й 
у первісній поемі, але далеко були коротші; бійка женихів не належала сюди. 
Ся первісна частина — художественний епос якогось поети, не народні пісні. 
По тім інші поети зробили додатки; хтось зложив чималий епос про Телемаха 
й його мандрівку — Кірхгоф називає його “Телемахидою”; сей епос не був 
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таке; автор “Одіссеєвих” пісень зумисне надавав архаїчний, чудасійний вид 
тій західній стороні. Правдиво здаються на те, що й місця самої Еллади 
в “Одіссеї” малюються зовсім непевно: так з Мессенії, з Пілоса їдуть у 
Спарту, наче рівною дорогою, тимчасом як справді дорогу заступають гори. 
Після блукань по західних сторонах Одіссей дістався до німфи Каліпсо на 
острів Оґіґію й там німфа держала його сім рік. Звідсіль вже на двадцятий 
рік своєї мандрівки Одіссей достається додому; план “Одіссеї” містить 
сорок днів сього двадцятого року.

Гомерові поеми мали для греків велику вагу; вони, й переважно “Ілі-
ада”, були шкільними книжками, кодексом усього, що треба для просвіти, 
ідеалом художества; ще Геродот зрозумів, яку вагу вони мали для грецької 
міфології, він каже, що Гомер і Гесіод виробили грецьких богів; на Гомерові 
поеми здавались в межинародних суперечках, як на історичних свідків. 
Гомер, одначе, мав і своїх ворогів, — філософи давні накидалися на нього за 
міфологію, так Ксенофон казав, що тільки єсть у людей поганого, то Гомер 
і Гесіод надають богам, а Платон із своєї ідеальної республіки виключив 
Гомера; інші філософи заступалися за Гомера й казали, що треба мати за 
алегорію те, що Гомер каже за богів. Софісти, хвалячися своїм знаттям і 
розвитком*, любили доказувати, що Гомер каже часто зовсім неподобне.

В новіші часи, починаючи від одродження наук, звикши до латин-
ської, мистецької поезії, не розуміли добре простої натуральної поезії 
Гомера; Вергілія в той час мали трохи не вище од Гомера, і перекладчики 
деякі вважали за потрібне його виправляти для сучасної громади. Тільки 
порозуміння народної поезії вияснило добре натуральну красу Гомерових 
поем; тепер вони займають велике місце і в літературі, і в науці. Слава 
усякого утвору в тім, щоб він якпов ніше, ширше і глибше обмалював свій 
час, сучасне життя, — Гомерові поеми роблять се якнайкраще; тогочасне 
життя, культура, люди, їх дух, погляди, віра устають перед нами, мов живі, 
й ми знаємо сю давню епоху так, як ніколи не пізнали б із історії й археоло-
гії; можна сказати, що Гомерові поеми такі ж широкі, як життя, і уся отся 
широкість обмальована з дивним хистом — ми маємо цілу громаду одмінних 
характерів, цілу галерею одмінних картин і сцен, геніальні начерки природи 
і почувань, й усе отсе загорнено в гарну і просту разом з тим форму, якої 
не можна вже дійти новішому художнику. З двох Гомерових поем греки 
більш поважали “Іліаду”; правдиво думають, що се вони робили з погляду 
педагогічного, — “Іліада” мала розвивати в громаді і дітях одвагу. Для нас, 
одначе, “Одіссея” і її дух ближчі і симпатичніші, як завзяття й бійки героїв 
“Іліади”; читаючи “Одіссею”, більше добуваєш втіхи, і життя тогочасне 
малюється в ній далеко ширше і ріжностайніше.

Лютий, 1890

Гектор убив, тоді Ахілл, розгніваний, помирився з Аґамемноном, вийшов на 
війну і вбив Гектора. Похороном Гектора кінчається “Іліада”. Незабаром вбито 
й Ахілла стрілою Паріса, Паріса встрелив Філоктет стрілою Геркулеса, але 
Трої не можна було взяти, бо в Іліоні стояв Палладіум — статуя Паллади; 
дізнавшися про се, Одіссей і Діомед викрали його. Після того, за порадою 
Паллади, Одіссей порадив зробити дерев’яного великого коня, всередину 
його сів він з іншими хоробрішими; греки коня поставили на березі, а самі 
одпливли, ніби додому. Родич Одіссея Сінон, перебігши до троянців, розка-
зав, що сього коня греки зробили, щоб задовольнити Палладу, що сердиться 
за те, що вкрали Палладіум, і що як троянці візьмуть того коня до міста, то 
колись подоліють греків. Троянці послухалися, а вночі греки вийшли з коня, 
впустили в місто своє військо, перебили троянців, а місто запалили. Другого 
дня греки почали рушати додому; дехто з них вернулися безпечно, як Діомед, 
Філоктет, Ідоменей; Аякс локридський пропав дорогою — Посейдон пото-
пив його за завзяття, другий Аякс ще раніше вбив себе, коли зброю Ахілла 
оддали не йому, а Одіссеєві, Аґамемнона вбила жінка його Клітемнестра, 
скоро він вернувся, Одіссей і Менелай вернулися додому, тільки проблукавши 
дуже довго по морю. В Трої царював потім Еней; легенди про його мандрівку 
з’явилися вже пізніше.

Центр сього циклу — осада Трої; греки односили її до років 1194–1184 
[до н.е.]; тепер деякі вчені думають, що легенда про сю війну — се спо-
гади про ті війни, які грецькі поселенці вели з азійськими тубільцями після 
дорійського переселення; інші — що сі війни тільки нагадали про справжню 
війну Троянську, що дійсно була до дорійського переселення. Єсть ще й 
інший погляд: троянські легенди об’ясняють із натуральної міфології, що 
герої легенд — боги, Єлена — єсть світ[ло], луна (sel» nšh), Аґамемнон і 
Менелай — зоря ранішня і зоря вечірня і т. д. Одні думають, що легенда 
описує, як міниться луна, інші — як зима переходить на літо, й що тільки 
пізніше сі натуральні міфи перероблено на героїчні легенди.

“Одіссея” узяла на ймення від сього героя Одіссея, або Улісса, сина 
Лаерта, царя Ітаки; ймення Одіссея значить “сердитий”. Думають, що ім’я 
добув він за бійку женихів. Пізнішими часами Одіссея малювали як лукавого 
страхополоха, у Гомерових же поемах ми вживаємо сей термін по старому 
звичаю — він і одважний, і розумний, і міцний чоловік; се єсть такий же 
ідеальний тип греків, як і Ахілл, тільки одмінний. На Трою пішов він ще 
молодим, покинувши молоду жінку Пенелопу і маленького сина Телемаха; 
в Троянській війні Одіссей брав велику і значну участь не тільки розумом 
і хитрощами, але і силою й завзяттям. Вертаючися з-під Трої додому, він 
заїздить у Фракію, до киконів, звідти поплив на південь; він обпливав вже 
Пелопонес, коли буря понесла його на захід, і тут починаються усякі дива. 
Того часу, коли, як думають тепера, складалася “Одіссея”, греки вже добре 
знали і Італію, й Сицилію, де були бики Геліоса, Скилла й Харибда, й усе 
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таке; автор “Одіссеєвих” пісень зумисне надавав архаїчний, чудасійний вид 
тій західній стороні. Правдиво здаються на те, що й місця самої Еллади 
в “Одіссеї” малюються зовсім непевно: так з Мессенії, з Пілоса їдуть у 
Спарту, наче рівною дорогою, тимчасом як справді дорогу заступають гори. 
Після блукань по західних сторонах Одіссей дістався до німфи Каліпсо на 
острів Оґіґію й там німфа держала його сім рік. Звідсіль вже на двадцятий 
рік своєї мандрівки Одіссей достається додому; план “Одіссеї” містить 
сорок днів сього двадцятого року.

Гомерові поеми мали для греків велику вагу; вони, й переважно “Ілі-
ада”, були шкільними книжками, кодексом усього, що треба для просвіти, 
ідеалом художества; ще Геродот зрозумів, яку вагу вони мали для грецької 
міфології, він каже, що Гомер і Гесіод виробили грецьких богів; на Гомерові 
поеми здавались в межинародних суперечках, як на історичних свідків. 
Гомер, одначе, мав і своїх ворогів, — філософи давні накидалися на нього за 
міфологію, так Ксенофон казав, що тільки єсть у людей поганого, то Гомер 
і Гесіод надають богам, а Платон із своєї ідеальної республіки виключив 
Гомера; інші філософи заступалися за Гомера й казали, що треба мати за 
алегорію те, що Гомер каже за богів. Софісти, хвалячися своїм знаттям і 
розвитком*, любили доказувати, що Гомер каже часто зовсім неподобне.

В новіші часи, починаючи від одродження наук, звикши до латин-
ської, мистецької поезії, не розуміли добре простої натуральної поезії 
Гомера; Вергілія в той час мали трохи не вище од Гомера, і перекладчики 
деякі вважали за потрібне його виправляти для сучасної громади. Тільки 
порозуміння народної поезії вияснило добре натуральну красу Гомерових 
поем; тепер вони займають велике місце і в літературі, і в науці. Слава 
усякого утвору в тім, щоб він якпов ніше, ширше і глибше обмалював свій 
час, сучасне життя, — Гомерові поеми роблять се якнайкраще; тогочасне 
життя, культура, люди, їх дух, погляди, віра устають перед нами, мов живі, 
й ми знаємо сю давню епоху так, як ніколи не пізнали б із історії й археоло-
гії; можна сказати, що Гомерові поеми такі ж широкі, як життя, і уся отся 
широкість обмальована з дивним хистом — ми маємо цілу громаду одмінних 
характерів, цілу галерею одмінних картин і сцен, геніальні начерки природи 
і почувань, й усе отсе загорнено в гарну і просту разом з тим форму, якої 
не можна вже дійти новішому художнику. З двох Гомерових поем греки 
більш поважали “Іліаду”; правдиво думають, що се вони робили з погляду 
педагогічного, — “Іліада” мала розвивати в громаді і дітях одвагу. Для нас, 
одначе, “Одіссея” і її дух ближчі і симпатичніші, як завзяття й бійки героїв 
“Іліади”; читаючи “Одіссею”, більше добуваєш втіхи, і життя тогочасне 
малюється в ній далеко ширше і ріжностайніше.

Лютий, 1890

Гектор убив, тоді Ахілл, розгніваний, помирився з Аґамемноном, вийшов на 
війну і вбив Гектора. Похороном Гектора кінчається “Іліада”. Незабаром вбито 
й Ахілла стрілою Паріса, Паріса встрелив Філоктет стрілою Геркулеса, але 
Трої не можна було взяти, бо в Іліоні стояв Палладіум — статуя Паллади; 
дізнавшися про се, Одіссей і Діомед викрали його. Після того, за порадою 
Паллади, Одіссей порадив зробити дерев’яного великого коня, всередину 
його сів він з іншими хоробрішими; греки коня поставили на березі, а самі 
одпливли, ніби додому. Родич Одіссея Сінон, перебігши до троянців, розка-
зав, що сього коня греки зробили, щоб задовольнити Палладу, що сердиться 
за те, що вкрали Палладіум, і що як троянці візьмуть того коня до міста, то 
колись подоліють греків. Троянці послухалися, а вночі греки вийшли з коня, 
впустили в місто своє військо, перебили троянців, а місто запалили. Другого 
дня греки почали рушати додому; дехто з них вернулися безпечно, як Діомед, 
Філоктет, Ідоменей; Аякс локридський пропав дорогою — Посейдон пото-
пив його за завзяття, другий Аякс ще раніше вбив себе, коли зброю Ахілла 
оддали не йому, а Одіссеєві, Аґамемнона вбила жінка його Клітемнестра, 
скоро він вернувся, Одіссей і Менелай вернулися додому, тільки проблукавши 
дуже довго по морю. В Трої царював потім Еней; легенди про його мандрівку 
з’явилися вже пізніше.

Центр сього циклу — осада Трої; греки односили її до років 1194–1184 
[до н.е.]; тепер деякі вчені думають, що легенда про сю війну — се спо-
гади про ті війни, які грецькі поселенці вели з азійськими тубільцями після 
дорійського переселення; інші — що сі війни тільки нагадали про справжню 
війну Троянську, що дійсно була до дорійського переселення. Єсть ще й 
інший погляд: троянські легенди об’ясняють із натуральної міфології, що 
герої легенд — боги, Єлена — єсть світ[ло], луна (sel» nšh), Аґамемнон і 
Менелай — зоря ранішня і зоря вечірня і т. д. Одні думають, що легенда 
описує, як міниться луна, інші — як зима переходить на літо, й що тільки 
пізніше сі натуральні міфи перероблено на героїчні легенди.

“Одіссея” узяла на ймення від сього героя Одіссея, або Улісса, сина 
Лаерта, царя Ітаки; ймення Одіссея значить “сердитий”. Думають, що ім’я 
добув він за бійку женихів. Пізнішими часами Одіссея малювали як лукавого 
страхополоха, у Гомерових же поемах ми вживаємо сей термін по старому 
звичаю — він і одважний, і розумний, і міцний чоловік; се єсть такий же 
ідеальний тип греків, як і Ахілл, тільки одмінний. На Трою пішов він ще 
молодим, покинувши молоду жінку Пенелопу і маленького сина Телемаха; 
в Троянській війні Одіссей брав велику і значну участь не тільки розумом 
і хитрощами, але і силою й завзяттям. Вертаючися з-під Трої додому, він 
заїздить у Фракію, до киконів, звідти поплив на південь; він обпливав вже 
Пелопонес, коли буря понесла його на захід, і тут починаються усякі дива. 
Того часу, коли, як думають тепера, складалася “Одіссея”, греки вже добре 
знали і Італію, й Сицилію, де були бики Геліоса, Скилла й Харибда, й усе 
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прибитку, чужеє отдавав в печать, без сорома, без Бога бувши, і восьму 
заповідь забувши, чужим пустився промишлять”. Судячи по тому, що Кот-
ляревський в передмові згадує тільки сі два видання — 1798 і 1808 рр., і 
то не ласкаво, трудно інакше розуміти сі вірші, як розуміють звичайно: як 
алюзію до Парпури (мацапура). Але се тільки показувало б, що Котлярев-
ський помилився щодо мотивів, які кермували Пар пурою. Хтозна, чи й сам 
Котляревський надумав би видати свою “Енеїду”, якби не видав її багатий 
меценат, і якби се видання не було прийняте публікою “с удовольствием”. 
Парпура, правдоподібно, спорядив і словарець, доданий в кінці “Енеїди”.

Друге видання було повторене з першого (тільки з поправленням 
“погреш ностей”) і вийшло 1808 р. в друкарні Івана Глазунова в Петер-
бурзі, правдоподібно — накладом сього ж книгаря, з означенням: Изда-
ние второе (ст. 148+26 малої вісімки, перші дві картки ненумеровані). 
Се, правдоподібно, й привело Котляревського до гадки — видати своє 
власне видання, і воно вийшло на другий рік (1809), теж в Петербурзі, “в 
медицинской типографии”; на обкладинці значилося: “Вновь исправленная 
й дополненная противу прежних изданий”. Видання се далеко гарніше, 
елєґантське як на той час; титул — гравірований; формат — трохи вузька 
вісімка (13х22 ст.), по 25 віршів на сторону. Але друковано його, здається, 
з попереднього видання, а не з рукописі, судячи по тому, що тільки тим 
способом міг статися такий поділ строф, як бачимо: злучено по дві строфи, 
розділені звіздками. Окрім трьох пісень, друкованих в попередніх виданнях, 
тут додано ще четверту. Кожда пісня і словарець мають осібну пагінацію 
(ст. 29+26+48+45+18+2 ненум.). В передмові Котляревський заповідає 
п’яту пісню, якщо се видання “принесет удовольствие читателям”, але п’ята 
і шоста пісні “Енеїди” вийшли аж по смерті його, в Харкові 1842 р. (ст. 
38+42+75+71+77+90+32); се й було перше повне видання “Енеїди”.

Тепер про наш передрук. Відповідно Desiderat'ам, поданим ще в II т. 
“Записок”, Наукове товариство ім. Шевченка ухвалило 1896 р. видати 
наукове видання писань Котляревського, долучивши до нього буквальний 
передрук “Енеїди” з вид. 1798 р. Що у Львові сього видання не знайшлося, 
Товариство поручило зробити копію з примірника Петербурзької публіч-
ної бібліотеки; один з професорів Петербурзького університету піднявся 
перевести коректу з оригіналом, і того ж 1896 р. передруковано видання 
1798 р. Але коли порівняно сей передрук з оригіналом, що набула бібліо-
тека Товариства в сім (1898) році, показалося, що в передрук закралося 
чимало похибок і технічних недоладностей; передрукувавши картки з важ-
нішими похибками і виправивши решту в кінці, Товариство випускає тепер 
сей передрук на ювілейне свято відродження українського письменства як 
пам’ятку його. План же критичного видання писань Котляревського воно 
відложило, довідавшись з часом, що на Україні приготовлюються аналогічні 
видання.

ПЕРШЕ ВИДАННЯ “ЕНЕЇДИ” КОТЛЯРЕВСЬКОГО

Перші два видання “Енеїди” Котляревського, як він сам заявив в перед-
мові до третього видання — 1809 р., вийшли “без ведома и согласия” його, 
більш того — він заявив, що видавці мали рукопись “со многими ошибками 
и опущениями” від переписування, а, окрім того, ще самі видавці переро-
били в ній багато ”и почти испорченную” видали під його іменем. Дійсно, 
видання, зроблене самим Котляревським, має чимало варіантів, але деякі 
з них можуть бути тільки авторськими поправками свого власного тексту, і 
тільки студії над старшими рукописями зможуть з часом докладно викрити, 
оскільки оправданий був закид Котляревського своїм видавцям. У всякім 
разі видання “Енеїди” 1798 р. назавсіди зістанеться дорогою пам’яткою 
нашої культурної історії, первенцем нової українсько-руської літератури, 
першою ластівкою нашого відродження.

Перше видання “Енеїди”, передруковане нижче, вийшло в виді книжки 
в малу вісімку (як то можна бачити з доданої фототипії обкладинки) на 
сірявім, досить лихім папері, і зложене було з чотирьох частин: з трьох 
пісень кожда має свою обкладинку і пагінацію, потім наступає “Собрание 
малороссийских слов”, що має теж нову пагінацію і титулову картку, але сей 
титул уміщено на оборотній (паристій) стороні спростування “погрешностей”, 
і вона почислена 2-ю стороною сього словарця. По титуловій картці першої 
пісні наступає присвята книжки “Любителям малороссийского слова”; се 
була присвята, розуміється, не автора, а видавця, — у власнім виданні 
Котляревського її заступила інша: “С. М. К...ю. (Кочубею) усерднейше 
посвящает Сочинитель”. Титулові картки перших двох пісень в пагінацію 
не вчислено, всього нумерованих сторін 32+38+72+24. Третя пісня має 
сігнатуру: Часть III (на с. 1, 17, 33, 49, 65). Вірші друковано в один стов-
пець, по дві десятивіршеві строфи на кож дій стороні, так що всі сторони 
переділені посередині звіздками, що відділюють сі строфи. Словарець 
друковано двома стовпцями і дрібнішим друком.

Се видання, як значиться на обкладинці, вийшло коштом Максима 
Парпури. Ім’я сього чоловіка треба конче пом’янути, говорячи про нашого 
первенця. Багатий конотопський “дворянин” (з старого козачого роду), він 
служив у Петербурзі, мав незвичайну для тодішніх часів освіту, сам працював 
на літературнім полі — перекладами, і вславився як щедрий меценат — 
по тестаменту він жертвував близько 100000 рублів на українські школи 
й шпиталі. Оче видно, й видання “Енеїди” Котляревського було у нього 
актом меценатства, проявом безкорисних симпатій до українського слова. 
Котляревський міг се зрозуміти інакше. В його власнім виданні “Енеїди” 
вставлена нова строфа згадує між пекельними грішниками “мацапуру”, 
котрого мучили за те, що “натуру мав він дуже бридку, кривив душею для 
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прибитку, чужеє отдавав в печать, без сорома, без Бога бувши, і восьму 
заповідь забувши, чужим пустився промишлять”. Судячи по тому, що Кот-
ляревський в передмові згадує тільки сі два видання — 1798 і 1808 рр., і 
то не ласкаво, трудно інакше розуміти сі вірші, як розуміють звичайно: як 
алюзію до Парпури (мацапура). Але се тільки показувало б, що Котлярев-
ський помилився щодо мотивів, які кермували Пар пурою. Хтозна, чи й сам 
Котляревський надумав би видати свою “Енеїду”, якби не видав її багатий 
меценат, і якби се видання не було прийняте публікою “с удовольствием”. 
Парпура, правдоподібно, спорядив і словарець, доданий в кінці “Енеїди”.

Друге видання було повторене з першого (тільки з поправленням 
“погреш ностей”) і вийшло 1808 р. в друкарні Івана Глазунова в Петер-
бурзі, правдоподібно — накладом сього ж книгаря, з означенням: Изда-
ние второе (ст. 148+26 малої вісімки, перші дві картки ненумеровані). 
Се, правдоподібно, й привело Котляревського до гадки — видати своє 
власне видання, і воно вийшло на другий рік (1809), теж в Петербурзі, “в 
медицинской типографии”; на обкладинці значилося: “Вновь исправленная 
й дополненная противу прежних изданий”. Видання се далеко гарніше, 
елєґантське як на той час; титул — гравірований; формат — трохи вузька 
вісімка (13х22 ст.), по 25 віршів на сторону. Але друковано його, здається, 
з попереднього видання, а не з рукописі, судячи по тому, що тільки тим 
способом міг статися такий поділ строф, як бачимо: злучено по дві строфи, 
розділені звіздками. Окрім трьох пісень, друкованих в попередніх виданнях, 
тут додано ще четверту. Кожда пісня і словарець мають осібну пагінацію 
(ст. 29+26+48+45+18+2 ненум.). В передмові Котляревський заповідає 
п’яту пісню, якщо се видання “принесет удовольствие читателям”, але п’ята 
і шоста пісні “Енеїди” вийшли аж по смерті його, в Харкові 1842 р. (ст. 
38+42+75+71+77+90+32); се й було перше повне видання “Енеїди”.

Тепер про наш передрук. Відповідно Desiderat'ам, поданим ще в II т. 
“Записок”, Наукове товариство ім. Шевченка ухвалило 1896 р. видати 
наукове видання писань Котляревського, долучивши до нього буквальний 
передрук “Енеїди” з вид. 1798 р. Що у Львові сього видання не знайшлося, 
Товариство поручило зробити копію з примірника Петербурзької публіч-
ної бібліотеки; один з професорів Петербурзького університету піднявся 
перевести коректу з оригіналом, і того ж 1896 р. передруковано видання 
1798 р. Але коли порівняно сей передрук з оригіналом, що набула бібліо-
тека Товариства в сім (1898) році, показалося, що в передрук закралося 
чимало похибок і технічних недоладностей; передрукувавши картки з важ-
нішими похибками і виправивши решту в кінці, Товариство випускає тепер 
сей передрук на ювілейне свято відродження українського письменства як 
пам’ятку його. План же критичного видання писань Котляревського воно 
відложило, довідавшись з часом, що на Україні приготовлюються аналогічні 
видання.

ПЕРШЕ ВИДАННЯ “ЕНЕЇДИ” КОТЛЯРЕВСЬКОГО

Перші два видання “Енеїди” Котляревського, як він сам заявив в перед-
мові до третього видання — 1809 р., вийшли “без ведома и согласия” його, 
більш того — він заявив, що видавці мали рукопись “со многими ошибками 
и опущениями” від переписування, а, окрім того, ще самі видавці переро-
били в ній багато ”и почти испорченную” видали під його іменем. Дійсно, 
видання, зроблене самим Котляревським, має чимало варіантів, але деякі 
з них можуть бути тільки авторськими поправками свого власного тексту, і 
тільки студії над старшими рукописями зможуть з часом докладно викрити, 
оскільки оправданий був закид Котляревського своїм видавцям. У всякім 
разі видання “Енеїди” 1798 р. назавсіди зістанеться дорогою пам’яткою 
нашої культурної історії, первенцем нової українсько-руської літератури, 
першою ластівкою нашого відродження.

Перше видання “Енеїди”, передруковане нижче, вийшло в виді книжки 
в малу вісімку (як то можна бачити з доданої фототипії обкладинки) на 
сірявім, досить лихім папері, і зложене було з чотирьох частин: з трьох 
пісень кожда має свою обкладинку і пагінацію, потім наступає “Собрание 
малороссийских слов”, що має теж нову пагінацію і титулову картку, але сей 
титул уміщено на оборотній (паристій) стороні спростування “погрешностей”, 
і вона почислена 2-ю стороною сього словарця. По титуловій картці першої 
пісні наступає присвята книжки “Любителям малороссийского слова”; се 
була присвята, розуміється, не автора, а видавця, — у власнім виданні 
Котляревського її заступила інша: “С. М. К...ю. (Кочубею) усерднейше 
посвящает Сочинитель”. Титулові картки перших двох пісень в пагінацію 
не вчислено, всього нумерованих сторін 32+38+72+24. Третя пісня має 
сігнатуру: Часть III (на с. 1, 17, 33, 49, 65). Вірші друковано в один стов-
пець, по дві десятивіршеві строфи на кож дій стороні, так що всі сторони 
переділені посередині звіздками, що відділюють сі строфи. Словарець 
друковано двома стовпцями і дрібнішим друком.

Се видання, як значиться на обкладинці, вийшло коштом Максима 
Парпури. Ім’я сього чоловіка треба конче пом’янути, говорячи про нашого 
первенця. Багатий конотопський “дворянин” (з старого козачого роду), він 
служив у Петербурзі, мав незвичайну для тодішніх часів освіту, сам працював 
на літературнім полі — перекладами, і вславився як щедрий меценат — 
по тестаменту він жертвував близько 100000 рублів на українські школи 
й шпиталі. Оче видно, й видання “Енеїди” Котляревського було у нього 
актом меценатства, проявом безкорисних симпатій до українського слова. 
Котляревський міг се зрозуміти інакше. В його власнім виданні “Енеїди” 
вставлена нова строфа згадує між пекельними грішниками “мацапуру”, 
котрого мучили за те, що “натуру мав він дуже бридку, кривив душею для 
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і як своїм часом розпорядить; щоб вона сіру буденщину зробила чарівною 
скринькою найбільш фантастичних неможливостей і несподіванок; щоб 
безпечне домашнє огнище, mу house mу castle (мій дім — мій замок), 
як називають його зовсім без іронії конституційні англичани, вчинила 
найменше певним і найменше спокійним місцем пробутку, а нелегальне 
життя — останнім словом комфорту, свободи й недотикальності. Тоді й 
вагон стався “каменем — прибіжищем заяців” для загнаного й замученого 
конституційного російського горожанина — норою, де може він залягти й, 
перебігаючи зайцем поміж ріжними сферами досягаємості, зібрати докупи 
свої роспорошені гадки, а навіть забігти мислями вперед і подумати, що міг 
би він зробити в найближчім часі — “як не трапиться чогось”.

І я кличу служника, кажу йому піднести мою полицю, лягаю, протягаюся 
й — оглядаюся з задоволенням. О, передо мною сим разом не короткий 
переїзд, а довгий спочинок, так давно вимріяний, вичеканий під час сих 
безконечно довгих, безконечно тяжких останніх літ, коли люди кидалися, 
як наполохані птахи, напружуючи всі сили своєї мислі, всю свою енергію, 
щоб “не осоромитись”, “не упустити”, “поспіти” за часом, за тим, що, зда-
валося, давав він для здійснення давніх мрій. Ті мрії, що мріялися як далекі, 
півфантастичні мож ливості, тепер — уявлялося, стали можливими до здійс-
нення, і — так без мірно страшно здавалося упустити сей момент, зостатися 
поза тріумфальним походом свободи й поступу, до якого ладилося все. І ми 
поспівали — як могли й уміли, розпинаючися на всю довжину своїх нервів 
і своєї інтелігенції, щоб своїми десятьма пальцями заткати якомога більше 
число дір і прогалин, що відкривалися перед нашими очима в брачній одежі, 
в якій належало представитися в нових палатах рівноправності й свободи...

І тоді став і мені вагон місцем спочинку...
А коли зникло розкішне марево (фатаморґана) палати рівноправності 

й свободи, й російські обивателі побачили перед собою “общеімперське” 
розбите корито, старе й знайоме, тільки з деякими новими знаками скоро-
стрільної юстиції, й наступили часи малих діл, — я порішив дати собі ту 
довгожданну відпустку.

Треба трохи заспокоїти сі розторгані, нікчемні нерви по добі “великих 
діл”, щоб узятися до малих. До них треба братися розважно й розумно, щоб 
з малих діл не виходило великих дурниць. Бо се був би вже зовсім капут.

Romani
Після півторагодинних нікому не потрібних короводів і сновигань пере-

були ми границю і я в новім поїзді — в другім отечестві. Чим чим, а вже 
отечествами Господь Бог українців не обділив. Скінчиш отечество російське, 
переїдеш границю — друге отечество, польське, чи то пак австрійське. 
Переїдеш ще одну границю — ще одно отечество, угорське. Наскучить по 

ПО СВІТУ

З подорожніх вражінь

Списуючи сим разом вражіння своєї подорожі, я не мав на гадці, як 
побачить далі сам читач, дати йому якусь інформативну річ. Подорожуючи 
сам для спочинку, освіжуючи втомлений мозок і зболілі нерви змінливими 
вражіннями широкого світу, я хотів уділити читачеві дещо з того, що давала 
мені ся подорож: хотів вирвати його на хвилю з суворої, гнітючої обстанови 
тих незмінних тяжких вражінь, що намучили й поранили його нерви і чуття, 
та повести в далекий світ, осяяний полудневим сонцем і невмирущим світлом 
культурної традиції. Трошки природи, трошки людського життя, трошки 
артизму, трохи історичної традиції, трохи вільних, “партикулярних гадок”, 
що ворушаться в голові на сім дозвіллі. Коли се разом узяте вирве хоч на 
хвилю читача з нашої тяжкої, понурої буденщини і тяжкі рефлекси нашого 
життя будуть уступати і в нім, як уступають у сих моїх записках під напором 
вражінь широкого світу, — вважатиму своє завдання сповненим.

В вагоні
Я в вагоні — і тихе почуття заспокоєння обхоплює мене, коли пере-

ступаю поріг своєї переділки й сідаю на її канапці. Ах життя, суворий і 
вибагливий педагоге! Скільки треба поламати чоловіка, як вивернути йому 
життя, щоб з сеї гуркітливої клітки, що під дзвін дзвінків, під гук свист-
ків, дзвонячи тисячами шруб, віконниць, дверцят і всього іншого, летить, 
трясучись й підскакуючи на кождім кроці, — зробити захист спокою і 
відпочинку!.. Подумати, як ще недавно ся клітка для мене самого була 
символом всяких клопотів, напружень, неприємностей, так що вже на 
кілька день перед дорогою я відчував “подорожню трясцю”. Правда, тоді 
й дорога таки була інакша... Тепер уже я не лягаю на ніч на узькій і твердій 
поличці для багажу, для безпечності пристібнувши себе до неї ремінцем, 
щоб не злетіти серед снів кому-небудь на голову. Вся штука, чи пак умілість 
“займання місць” і їх обстоювання, всі стратегічні фокуси, вироблені сею 
практикою, і спеціальний войовничий темперамент для оборони їх — все 
далі й далі йде в непам’ять. Тепер навіть і найплохіший чоловік може знайти 
собі місце завдяки пляц-карті й переспати ніч, не сподіваючися кождої 
хвилі, що хто-небудь “прийме” йому ноги, або попробує сісти на голову. 
Та все-таки іронія зостанеться іронією, й треба було аж нашої останньої 
конституційної ери, щоб вагонну лавку зробити спокійним і пожаданим 
“приютом уединенного размьшления”. Треба було, щоб ся ера відзвичаїла 
чоловіка загадувати не тільки на роки, а й на тижні — що буде він робити 
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і як своїм часом розпорядить; щоб вона сіру буденщину зробила чарівною 
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ПО СВІТУ
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Землячок
Я перейшов до ресторанного вагону й опинився за одним столиком з 

якимсь панком досить неясного віку і якихось трохи дивних, напружених 
манер у всій поставі, рухах і мові. Він заговорив до мене по-російськи. Я 
відповів йому, і радий, що знайшов компатріота, він пустився мені поясняти, 
що він в перший раз їде за границю, й розпитувати про все і вся.

— Ви русскій? — спитав він мене слідом.
— Я українець.
Він трохи невірно подивився на мене і згодом сказав:
— Я теж малорос, харківець, Харківського університету, і походжу 

з старої малоросійської родини; мої предки були полковники. Але я почу-
ваю себе русским, і українофілів у Харкові є малесенька крапелька, яка не 
має ніякого значення в житті. В Києві їх трохи більше, але се теж тільки 
маленький гурток, без усякого значіння.

— Може, й не так без значіння?
— В кождім разі все се українофільство не має ніякої будучності, і 

Україна зіллється дуже скоро з Росією без останку.
— Такі, як ви, малороси, робите дуже лиху прислугу і Україні, й Росії, 

підтримуючи такі гадки, а перед усім ілюзію, буцімто ви представляєте 
собою українську суспільність, яка нічого не хоче, нічого не потребує й якої 
вся програма існування вичерпується тим, щоб якнайскорше розпуститися 
в російськім морі.

Сі слова його зачепили. Він почав говорити про державні інтереси 
Росії, її сили й могутності. Я запитав, чи він служащий, і довідався, що він 
служив офіцером, а тепер служить товаришем прокурора в воєннім суді. 
На моє пожалування, що він вибрав собі сю службу під теперішній час, він 
пустився в пояснення:

— Се було б непатріотично — кидати державу під таку тяжку хвилю, 
коли вона бореться з внутрішнім ворогом й потрібує якраз вірних, відданих, 
на все готових для неї слуг.

І нарешті, на мої замітки з образою в голосі додав:
— Чи я роблю се для кар’єри, чи для ордену? Я тепер маю, положім, 

чин полковника, і по якімсь часі можу бути генералом, але ж у сім для мене 
нема нічого незвичайного — по свому походженню я маю моральне право 
на найвищі уряди, бо мої предки належали до вищої козацької старшини.

Я помовчав, і по сій досить неприємній павзі потомок харківських 
старшин пустився в більш ліберальнім напрямі.

— Моя особиста гадка, що кару смерті треба було б замінити карою 
на тілі. Се було б дуже добрим способом на сю революціонну екзальтацію: 
тілесна кара зараз зняла б з них ореол (авреолю) мучеництва.

землі їздити, сідай на корабель, їдь в отечества заморські — хоч в Сполучені 
держави, хоч в Бразилію, хоч в Канаду. Скрізь над тобою попечительна 
власть, і не знати навіть котра “превосходнійша”, — бо не превосходної 
між ними таки й зовсім нема.

Нова публіка навколо мене. Всяка, розуміється, тільки української не 
видко. Як звичайно — їдь по українській землі скільки хочеш, побачиш кого 
хоч — тільки українця звичайно не здиблеш. В моїй переділці сидить якась 
фамілія екзотичного виду. Стара, як пристоїть орієнтальній дамі старших 
літ, виглядає, як відьма, що сховала лише під лавку помело; ніс яструбиний 
і під ним показні чорні вуса. Зате молода — в повнім розцвіті молодості 
й краси. Прислухаюся — е, се земляки “некоторым образом”, румуни з 
Бессарабії. Тож то на мене чимсь таким “рідним” потягнуло від сеї гарної 
голови, тяжкої і лінивої, але повної чару краси, від сеї смуглявої шкіри і 
сильних, як слонева кість, зубів; се римська кров, до котрої не може бути 
індиферентним чоловік, що випив повну чашу “класичної освіти” старих 
добрих часів.

Набираю охоти вступити в розмову з старою відьмою; пригадую деякі 
румунські слова, але се й не потрібно, бо можемо порозумітись на “обще-
государственнім язику”. Стара говорить ним кепсько: вона з Ізмаїльських 
сторін і перейшла під владичество Росії з-під Румунії уже в літах; але 
молода дістала “приличное воспитание”. Говоримо про всячину. Се дрібні 
дідичі чи орендатори — мусимо, отже, говорити про теперішні “тяжкі часи”. 
Зачепилося й за весняні аграрні розрухи в Румунії. Стара оживляється.

— О, там не то, що у нас; там не дають їм свободи — зараз війська 
прийшли, брали їх, били, сильно багато, відразу порядок постав, не то, що у 
нас, — тягнеться, і нема тому кінця, нема тому кінця.

Молода підтримує сю розмову, хоч не з таким заінтересуванням.
— З сим народом не можна інакше; у нас не можна жити тепер.
Я не сперечаюсь. Але відразу зникає весь чар. І стара відьма, і молода 

римлянка стають мені однаково далекими й чужими. Панська володарська 
мораль, панський світогляд, панська психологія, хоч би розміняна на дрібну, 
економську монету, — все се зрозуміле, дуже елементарне навіть, але все 
се лежить по той бік мого світу, де нема місця панському надчоловіку.

Римлянки, що в розкішних ложах лежали, дивлячись на смертну боротьбу 
невільників, і рухом пальця казали побідникам добити переможеного раба, 
могли бути ще кращі, ще чарівніші від сеї їх далекої правнучки з дакійських 
країв. Але се краса така далека і чужа, як краса гадючої шкіри, коли вона 
в’ється й грається против сонця. Світ володарів і світ владомих — се дві 
породи, дві раси, які можуть одна другу дуже добре розуміти, але порозу-
міння й симпатія між ними — се сфера романтичних надзвичайностей, як 
роман римської патриціанки з утікачем невільником. 

488 ДОДАТКИ По світу 489



Землячок
Я перейшов до ресторанного вагону й опинився за одним столиком з 

якимсь панком досить неясного віку і якихось трохи дивних, напружених 
манер у всій поставі, рухах і мові. Він заговорив до мене по-російськи. Я 
відповів йому, і радий, що знайшов компатріота, він пустився мені поясняти, 
що він в перший раз їде за границю, й розпитувати про все і вся.

— Ви русскій? — спитав він мене слідом.
— Я українець.
Він трохи невірно подивився на мене і згодом сказав:
— Я теж малорос, харківець, Харківського університету, і походжу 

з старої малоросійської родини; мої предки були полковники. Але я почу-
ваю себе русским, і українофілів у Харкові є малесенька крапелька, яка не 
має ніякого значення в житті. В Києві їх трохи більше, але се теж тільки 
маленький гурток, без усякого значіння.

— Може, й не так без значіння?
— В кождім разі все се українофільство не має ніякої будучності, і 

Україна зіллється дуже скоро з Росією без останку.
— Такі, як ви, малороси, робите дуже лиху прислугу і Україні, й Росії, 

підтримуючи такі гадки, а перед усім ілюзію, буцімто ви представляєте 
собою українську суспільність, яка нічого не хоче, нічого не потребує й якої 
вся програма існування вичерпується тим, щоб якнайскорше розпуститися 
в російськім морі.

Сі слова його зачепили. Він почав говорити про державні інтереси 
Росії, її сили й могутності. Я запитав, чи він служащий, і довідався, що він 
служив офіцером, а тепер служить товаришем прокурора в воєннім суді. 
На моє пожалування, що він вибрав собі сю службу під теперішній час, він 
пустився в пояснення:

— Се було б непатріотично — кидати державу під таку тяжку хвилю, 
коли вона бореться з внутрішнім ворогом й потрібує якраз вірних, відданих, 
на все готових для неї слуг.

І нарешті, на мої замітки з образою в голосі додав:
— Чи я роблю се для кар’єри, чи для ордену? Я тепер маю, положім, 

чин полковника, і по якімсь часі можу бути генералом, але ж у сім для мене 
нема нічого незвичайного — по свому походженню я маю моральне право 
на найвищі уряди, бо мої предки належали до вищої козацької старшини.

Я помовчав, і по сій досить неприємній павзі потомок харківських 
старшин пустився в більш ліберальнім напрямі.

— Моя особиста гадка, що кару смерті треба було б замінити карою 
на тілі. Се було б дуже добрим способом на сю революціонну екзальтацію: 
тілесна кара зараз зняла б з них ореол (авреолю) мучеництва.

землі їздити, сідай на корабель, їдь в отечества заморські — хоч в Сполучені 
держави, хоч в Бразилію, хоч в Канаду. Скрізь над тобою попечительна 
власть, і не знати навіть котра “превосходнійша”, — бо не превосходної 
між ними таки й зовсім нема.

Нова публіка навколо мене. Всяка, розуміється, тільки української не 
видко. Як звичайно — їдь по українській землі скільки хочеш, побачиш кого 
хоч — тільки українця звичайно не здиблеш. В моїй переділці сидить якась 
фамілія екзотичного виду. Стара, як пристоїть орієнтальній дамі старших 
літ, виглядає, як відьма, що сховала лише під лавку помело; ніс яструбиний 
і під ним показні чорні вуса. Зате молода — в повнім розцвіті молодості 
й краси. Прислухаюся — е, се земляки “некоторым образом”, румуни з 
Бессарабії. Тож то на мене чимсь таким “рідним” потягнуло від сеї гарної 
голови, тяжкої і лінивої, але повної чару краси, від сеї смуглявої шкіри і 
сильних, як слонева кість, зубів; се римська кров, до котрої не може бути 
індиферентним чоловік, що випив повну чашу “класичної освіти” старих 
добрих часів.

Набираю охоти вступити в розмову з старою відьмою; пригадую деякі 
румунські слова, але се й не потрібно, бо можемо порозумітись на “обще-
государственнім язику”. Стара говорить ним кепсько: вона з Ізмаїльських 
сторін і перейшла під владичество Росії з-під Румунії уже в літах; але 
молода дістала “приличное воспитание”. Говоримо про всячину. Се дрібні 
дідичі чи орендатори — мусимо, отже, говорити про теперішні “тяжкі часи”. 
Зачепилося й за весняні аграрні розрухи в Румунії. Стара оживляється.

— О, там не то, що у нас; там не дають їм свободи — зараз війська 
прийшли, брали їх, били, сильно багато, відразу порядок постав, не то, що у 
нас, — тягнеться, і нема тому кінця, нема тому кінця.

Молода підтримує сю розмову, хоч не з таким заінтересуванням.
— З сим народом не можна інакше; у нас не можна жити тепер.
Я не сперечаюсь. Але відразу зникає весь чар. І стара відьма, і молода 

римлянка стають мені однаково далекими й чужими. Панська володарська 
мораль, панський світогляд, панська психологія, хоч би розміняна на дрібну, 
економську монету, — все се зрозуміле, дуже елементарне навіть, але все 
се лежить по той бік мого світу, де нема місця панському надчоловіку.

Римлянки, що в розкішних ложах лежали, дивлячись на смертну боротьбу 
невільників, і рухом пальця казали побідникам добити переможеного раба, 
могли бути ще кращі, ще чарівніші від сеї їх далекої правнучки з дакійських 
країв. Але се краса така далека і чужа, як краса гадючої шкіри, коли вона 
в’ється й грається против сонця. Світ володарів і світ владомих — се дві 
породи, дві раси, які можуть одна другу дуже добре розуміти, але порозу-
міння й симпатія між ними — се сфера романтичних надзвичайностей, як 
роман римської патриціанки з утікачем невільником. 

488 ДОДАТКИ По світу 489



“заспокоєння”. Я готовий признати, що з становища методології теперіш-
нього заспокоєння, — коли признавати метою його загальний, безпам’ятний 
переляк обивателя, так щоб він готовий був відректися не тільки “конституції 
й революції”, а й усього на світі, аби лиш вернули йому просту безпечність 
фізич ного існування, — з сього становища подібні “судові помилки” можуть 
мати вповні згідні з сею методологією наслідки. Кілька таких помилок 
можуть навести “спасительный страх” на обивателя далеко більший, ніж 
сотні “справедливих” засудів скорострільної юстиції. Обиватель, навіть 
не вчений в семінарії, зміркує, що там, де й цілком безневинному чоловіку 
нетяжко переселитися на лоно Авраама з захованням всіх процедур юсти-
ції, то ліпше й не рипатись. Як сказано в Писанії — “аще праведник едва 
спасется, нечестивый где явится”. Правда, можливий і інший вивід з такої 
тези: коли й праведнику може влетіти те саме, що й нечестивому, то що за 
інтерес бути праведним і уникати вини...

Але все се річі ясні і без того кождому обивателю, і зовсім не нові. Мені 
не дає спокою одна нова подробиця у всім отсім — нова принаймні для 
мене: се роль маленького чотирилітнього свідка в сім епізоді. Ми привикли 
дивитися з певним поважанням на дитину з її безборонністю, несвідомістю, 
незнанням доброго і злого, — окружати її певним пієтизмом. Се поміча-
ється не тільки у людей, навіть малорозвинених, а навіть у звірят. В кождім 
разі легенди про малих дітей, вигодуваних дикими звірями, показують, 
що чоловік навіть в дикому звірю хотів би бачити ніжність і печаливість 
для дитини. І якого же огруб лення людського почуття треба, щоб з такого 
малого, безборонного, невинного сотворіння зробити знаряддя суворої 
машини “заспокоєння”. Представте собі слідчих юристів, що пускають в 
рух свої слідчі штуки, психологічні підступи, аби витягнути з бідних уст 
дитини потрібне їм показаніє, і сих суддів, що слова дитини зробили під-
ставою для засудження чоловіка, — і ви відчуєте те, що відчував я в сім 
епізоді, — симптом найстрашнішої затрати найелементарніших людських 
почуть, найперших здобутків людської культури...

“Жестокие нравы”, і хто зна, що принесе ся “жесточ”, яка культивується 
тепер з таким завзяттям.

Партикулярні гадки
Весняна ніч скоро біліє. Бліде, сіре світло заглядає до мене серед завіс 

спального вагона. Не спиться, і не силую себе до сну: адже я не працюватиму, 
а відпочиватиму. Так мило летіти в світ, віддаючися свобідним, “порожнім 
гадкам”, які звичайно мусиш гнати від себе, аби не перебивали роботи, аби 
не перешкоджали видусити з стомленої голови решту того, що вона ще може 
дати. Ах, в сих “партикулярних”, неофіціальних гадках половина утіхи від 
спочинку й дороги!

Я спитав його, чи він пригадує собі епізод, як генерал Ковальов без 
суду і права казав своїм козакам висікти доктора Забусова, і спитав, чи 
вважає, що доктор Забусов був осоромлений сею екзекуцією і позбавлений 
“ореолу” горожанина й ідейного чоловіка?

Товариш прокурора, розуміється, відповів, що ся екзекуція була вчинена 
своєвільно, але не засудом.

— Я хочу тільки сказати, — завважив я на се, — що ніяка форма кари 
сама по собі не осоромить покараного, коли він не буде признавати морального 
авторитету тої інстанції чи особи, яка засудить його на сю кару. Забусова 
ви сікли, але морально забитим почув себе сею карою не він, а той генерал, 
що казав його висікти, і вбив себе потім. І очевидно, що так саме в справі 
боротьби з певними ексцесами не важні ті чи інші форми кари, а моральний 
авторитет суду. А щоб надати йому сей моральний авторитет, на се не вистане 
всеї готовості людей, “готових на все”. Ніякі надлюдські зусилля опричнини не 
могли піднести престижу власті “страшного царя” з-перед трьохсот літ — бо 
моральний авторитет не купується топтанням морального почуття.

Помилка
Я лежав на своїй постелі й передумував один з епізодів, зачеплених 

попередньою розмовою. Wahrheit und Dichtung мішалися в моїх гадках.
Сталася “судова помилка”.
Якісь бандити напали на сім’ю невеличкого урядовця, вбили батька, 

мати, слугу. Чотирилітня дівчинка одна зосталася жива. Слідча власть 
звернула всю енергію й дотеп свій на те, щоб з сього одинокого свідка витяг-
нути якнайбільше матеріалу для вислідження злочинців. Нарешті удалося 
здобути від неї цінну вказівку: дівчинка сказала, що бачила “чорного дядю 
з бородою”, і слідчий без труду зміркував, хто був убивець: в попередніх 
днях кілька разів приходив до того помешкання монтер для електричного 
освітлення, чорнявий, з великою бородою. Коли його показали дівчині, вона 
спочатку висловлялася досить неясно, потім з її слів можна було вивести, 
що вона пізнає в нім убійника. Справа була вияснена. Монтер, щоправда, 
присягався й божився, що всьому тому убійству не причинний, і пробував 
не без успіху виводити своє аlibі, але супроти сказаного дівчинкою се все 
признано неважним. Його засудили на смерть, рішення конфірмовано і до 
тижня “засуд виконано”. А третього дня по виконанні знайшовся інший 
“чорний дядя з бородою”, який був в хаті убитих, і дівчинка його признала 
без усякого вагання: був то лікар скорої помочі, що приїхав на першу вість 
про убійство. Дівчинка під час самого убійства, як виходило, спала, а 
пробудившися, бачила сього лікаря і його розуміла під тим чорним дядею.

Таким чином, слідчим суддям прийдеться знову шукати провинників, а 
монтерова душа пішла на рахунок “издержек производства” теперішнього 
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“заспокоєння”. Я готовий признати, що з становища методології теперіш-
нього заспокоєння, — коли признавати метою його загальний, безпам’ятний 
переляк обивателя, так щоб він готовий був відректися не тільки “конституції 
й революції”, а й усього на світі, аби лиш вернули йому просту безпечність 
фізич ного існування, — з сього становища подібні “судові помилки” можуть 
мати вповні згідні з сею методологією наслідки. Кілька таких помилок 
можуть навести “спасительный страх” на обивателя далеко більший, ніж 
сотні “справедливих” засудів скорострільної юстиції. Обиватель, навіть 
не вчений в семінарії, зміркує, що там, де й цілком безневинному чоловіку 
нетяжко переселитися на лоно Авраама з захованням всіх процедур юсти-
ції, то ліпше й не рипатись. Як сказано в Писанії — “аще праведник едва 
спасется, нечестивый где явится”. Правда, можливий і інший вивід з такої 
тези: коли й праведнику може влетіти те саме, що й нечестивому, то що за 
інтерес бути праведним і уникати вини...

Але все се річі ясні і без того кождому обивателю, і зовсім не нові. Мені 
не дає спокою одна нова подробиця у всім отсім — нова принаймні для 
мене: се роль маленького чотирилітнього свідка в сім епізоді. Ми привикли 
дивитися з певним поважанням на дитину з її безборонністю, несвідомістю, 
незнанням доброго і злого, — окружати її певним пієтизмом. Се поміча-
ється не тільки у людей, навіть малорозвинених, а навіть у звірят. В кождім 
разі легенди про малих дітей, вигодуваних дикими звірями, показують, 
що чоловік навіть в дикому звірю хотів би бачити ніжність і печаливість 
для дитини. І якого же огруб лення людського почуття треба, щоб з такого 
малого, безборонного, невинного сотворіння зробити знаряддя суворої 
машини “заспокоєння”. Представте собі слідчих юристів, що пускають в 
рух свої слідчі штуки, психологічні підступи, аби витягнути з бідних уст 
дитини потрібне їм показаніє, і сих суддів, що слова дитини зробили під-
ставою для засудження чоловіка, — і ви відчуєте те, що відчував я в сім 
епізоді, — симптом найстрашнішої затрати найелементарніших людських 
почуть, найперших здобутків людської культури...

“Жестокие нравы”, і хто зна, що принесе ся “жесточ”, яка культивується 
тепер з таким завзяттям.

Партикулярні гадки
Весняна ніч скоро біліє. Бліде, сіре світло заглядає до мене серед завіс 

спального вагона. Не спиться, і не силую себе до сну: адже я не працюватиму, 
а відпочиватиму. Так мило летіти в світ, віддаючися свобідним, “порожнім 
гадкам”, які звичайно мусиш гнати від себе, аби не перебивали роботи, аби 
не перешкоджали видусити з стомленої голови решту того, що вона ще може 
дати. Ах, в сих “партикулярних”, неофіціальних гадках половина утіхи від 
спочинку й дороги!

Я спитав його, чи він пригадує собі епізод, як генерал Ковальов без 
суду і права казав своїм козакам висікти доктора Забусова, і спитав, чи 
вважає, що доктор Забусов був осоромлений сею екзекуцією і позбавлений 
“ореолу” горожанина й ідейного чоловіка?

Товариш прокурора, розуміється, відповів, що ся екзекуція була вчинена 
своєвільно, але не засудом.

— Я хочу тільки сказати, — завважив я на се, — що ніяка форма кари 
сама по собі не осоромить покараного, коли він не буде признавати морального 
авторитету тої інстанції чи особи, яка засудить його на сю кару. Забусова 
ви сікли, але морально забитим почув себе сею карою не він, а той генерал, 
що казав його висікти, і вбив себе потім. І очевидно, що так саме в справі 
боротьби з певними ексцесами не важні ті чи інші форми кари, а моральний 
авторитет суду. А щоб надати йому сей моральний авторитет, на се не вистане 
всеї готовості людей, “готових на все”. Ніякі надлюдські зусилля опричнини не 
могли піднести престижу власті “страшного царя” з-перед трьохсот літ — бо 
моральний авторитет не купується топтанням морального почуття.

Помилка
Я лежав на своїй постелі й передумував один з епізодів, зачеплених 

попередньою розмовою. Wahrheit und Dichtung мішалися в моїх гадках.
Сталася “судова помилка”.
Якісь бандити напали на сім’ю невеличкого урядовця, вбили батька, 

мати, слугу. Чотирилітня дівчинка одна зосталася жива. Слідча власть 
звернула всю енергію й дотеп свій на те, щоб з сього одинокого свідка витяг-
нути якнайбільше матеріалу для вислідження злочинців. Нарешті удалося 
здобути від неї цінну вказівку: дівчинка сказала, що бачила “чорного дядю 
з бородою”, і слідчий без труду зміркував, хто був убивець: в попередніх 
днях кілька разів приходив до того помешкання монтер для електричного 
освітлення, чорнявий, з великою бородою. Коли його показали дівчині, вона 
спочатку висловлялася досить неясно, потім з її слів можна було вивести, 
що вона пізнає в нім убійника. Справа була вияснена. Монтер, щоправда, 
присягався й божився, що всьому тому убійству не причинний, і пробував 
не без успіху виводити своє аlibі, але супроти сказаного дівчинкою се все 
признано неважним. Його засудили на смерть, рішення конфірмовано і до 
тижня “засуд виконано”. А третього дня по виконанні знайшовся інший 
“чорний дядя з бородою”, який був в хаті убитих, і дівчинка його признала 
без усякого вагання: був то лікар скорої помочі, що приїхав на першу вість 
про убійство. Дівчинка під час самого убійства, як виходило, спала, а 
пробудившися, бачила сього лікаря і його розуміла під тим чорним дядею.

Таким чином, слідчим суддям прийдеться знову шукати провинників, а 
монтерова душа пішла на рахунок “издержек производства” теперішнього 

490 ДОДАТКИ По світу 491



Немов натякає на культуру ножа і — багнета (штика). Для подорожніх 
сих тягарових вагонів ся двозначність повна значіння. Так само і для тих, 
для кого призначається популярна напись: “40 человек, 8 лошадей”.

Плод пізнання добра і зла, котрим розпочинає людську культуру ста-
ровіцька традиція, неустанно, з кождим поступом нашим наперед, в напрямі 
упорядкування наших відносин до людей і до світу, розкривав нам все ширші й 
ширші перспективи аномалій нашого життя, разячих і сильно болючих не раз.

Примітивний чоловік, що не мав інших мотивів поступовання, окрім 
реальних домагань свого жолудка, і різав та їв однаково звіря і чоловіка, 
не виключаючи членів свого роду, своєї сім’ї (безсилих і слабих) — був 
істотою суцільною й нероздвоєною, гармонійною, як природа, яка неустанно 
творить і пожирає свою творчість, не знаючи ніяких рефлексій, ніяких жалів 
і каяття, ніяких вагань і обмежень в веденні своїх натуральних процесів. Але 
сучасний чоловік, що шукає гармонії, добра і краси, жадібно впиває красу 
природи і відвертається від їх бездушної суворості та ставить метою свого 
життя і діяльності щастя не тільки особисто своє, а по можності щастя всього 
того, що окружає його, і змагає до того, щоб зменшити всяке страждання, 
а тим часом фізичною стороною своєї природи змушений чинити далі без-
конечне знищення наоколо себе, руїну і страждання — він виставлений на 
вічні почуття аномалії й дисгармонії. Його етична культура вводить його в 
безконечний ланцюг суперечностей з його фізичним існуванням, які не при-
водять нас до розпуки тільки завдяки інстинкту фізичного самозаховання, 
що потішає нас оправданнями неминучості і надією, що розум і успіхи його 
колись виведуть людину з сих аномалій.

Те, що робиться досі в ім’я моралі, гуманності, культурності, так без-
конечно мале в порівнянні з безграничною сферою сих аномалій. Сучасний 
чоловік тільки не їсть “своїх ближніх”, але ріже їх в числі далеко більшім, 
ніж примітивний чоловік. І жадання, щоб убиттю людей був зроблений 
кінець, здається утопією багатьом, дуже багатьом. Але припустім, що буде 
проголошений “вічний мир” чоловіку, — що буде з звірятами? Чи сучасне 
господарство: виховування звірят на заріз і різання та поїдання їх — холодне, 
немилосердне, не становить страшенної аномалїї в нашім житті, страшнішої в 
міру того, як сучасна біологія і психологія затирає все більше ту неперехідну 
пропасть, яка в очах давнішого чоловіка ділила його від звіря? А за звірем 
прийде час подумати над безжалісним нищенням світу рослинного. А там далі 
й кристал з своїм “життям” також пригадає, що він хотів би жити, творити 
свої гармонійні форми без огляду на потребу чоловіка...

Розуміється, поки не проголошений “мир чоловіку”, нема що ставати на 
голову з-за сих дальших аномалій. Наш перший обов’язок — перед нашим 
ближнім, і треба дбати насамперед про те, щоб певні принципи красоти й 
гармонії, чи гуманності й моральності були глибоко заложені в відносини 
чоловіка до чоловіка. Проповідувати з моральних мотивів “безубойное пита-

Поїзд наш уже вирвався з “півазійських” країв і врізується все глибше 
в “справжню Європу”. Чується близькість Відня. Замість сіл серед крає-
видів поля і лісу майже без перерви йдуть міста, містечка, фабрики, склади, 
депо, як одно промислове передмістя столиці. І коли поїзд наш приспішеним 
ходом, не спиняючися на станціях і тільки гримлячи колесами на стрілках, 
летить серед них, посвистуючи коротко і зчаста, йому вторують свистки й 
гудки побратимів: локомобілів і ріжних парових машин, що з своїх тісних і 
закурених казематів, де заперто на роботу їх силу, вітають свого щасливі-
шого, вільнішого товариша.

З нашої мовчазної країни, з сумних, омертвілих лук і ріль, чується, 
в’їхали ми в край напруженої, шумливої праці, краї великих капіталів і 
робітничих організацій, великої експлуатації й великої наживи, що висисає 
сік нашої землі, наших гір і лісів, і платить нам продуктами своєї монополь-
ної промисловості, ріжним браком, Auschusswaare nach Galizien bestimmt1.

Так, се наша Європа. Се край, що милосердно взяв на себе тяжку працю 
“головою” для наших бідних “задвірків”, некультурних і темних, що не 
можуть нічого більше витворити, окрім “сирового продукту”. Се край, що 
наділяє нас взамін за сей сировий продукт, від дерева до цісарського рекрута 
включно, всяким культурним добром, — правда, звичайно останньої сорти, 
і так зріднився з сею саможертвенною, філантропійною ролею, що навіть 
і не допускає, аби ми завертали собі голову такими тяжкими і складними 
річами, як промисел, фабрикація, індустрія взагалі. “Бог з вами, де вам 
до того, продукуйте собі сировий продукт, коли вас уже Господь обидив, і 
лишіть нам клопотатися наділенням вас всяким культурним добром. Се не 
ваша річ, і не про вас писана”. І щоб стримати нас від таких нерозважних 
експериментів, зручною рукою картелів і синдикатів розсипає він без труду 
всякої проби індустрії в наших “задвірках”, як картяні домки дитини.

На бічних шинах (рельсах) — ряди товарових вагонів з сим суровим 
продуктом наших країв. Се дань, яку посилає Європі наша сторона; платить 
чим може — бере Європа все, до “борзих щенят” включно.

В відчиняні двері вагонів, перегороджені дошками, виглядають мов-
чазні меланхолійні голови волів і корів, тим часом як свині, уміщені в два 
поверхи, один над одним, від часу до часу підіймають неможливий вереск. 
Галицькі телятка й пацятка, вирощені як члени селянської родини і спро-
дані під тяжку хвилю “на податок”, їдуть на захід, виповняючи рубрику 
“галицького вивозу”.

Їдуть у світ, в Європу, в культурну сторону, по культуру. Дивно, що се 
благородне слово може бути омонімом такого неприємного слова, як ніж2. 

1 “Вибірки, призначені для Галичини” – технічний вираз в західноавстрійських 
промислових і торговельних кругах.

2 Cultus – культура, сulter – ніж по-латині, від того самого пня соlо – бо сulter 
також і леміш.
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Немов натякає на культуру ножа і — багнета (штика). Для подорожніх 
сих тягарових вагонів ся двозначність повна значіння. Так само і для тих, 
для кого призначається популярна напись: “40 человек, 8 лошадей”.

Плод пізнання добра і зла, котрим розпочинає людську культуру ста-
ровіцька традиція, неустанно, з кождим поступом нашим наперед, в напрямі 
упорядкування наших відносин до людей і до світу, розкривав нам все ширші й 
ширші перспективи аномалій нашого життя, разячих і сильно болючих не раз.

Примітивний чоловік, що не мав інших мотивів поступовання, окрім 
реальних домагань свого жолудка, і різав та їв однаково звіря і чоловіка, 
не виключаючи членів свого роду, своєї сім’ї (безсилих і слабих) — був 
істотою суцільною й нероздвоєною, гармонійною, як природа, яка неустанно 
творить і пожирає свою творчість, не знаючи ніяких рефлексій, ніяких жалів 
і каяття, ніяких вагань і обмежень в веденні своїх натуральних процесів. Але 
сучасний чоловік, що шукає гармонії, добра і краси, жадібно впиває красу 
природи і відвертається від їх бездушної суворості та ставить метою свого 
життя і діяльності щастя не тільки особисто своє, а по можності щастя всього 
того, що окружає його, і змагає до того, щоб зменшити всяке страждання, 
а тим часом фізичною стороною своєї природи змушений чинити далі без-
конечне знищення наоколо себе, руїну і страждання — він виставлений на 
вічні почуття аномалії й дисгармонії. Його етична культура вводить його в 
безконечний ланцюг суперечностей з його фізичним існуванням, які не при-
водять нас до розпуки тільки завдяки інстинкту фізичного самозаховання, 
що потішає нас оправданнями неминучості і надією, що розум і успіхи його 
колись виведуть людину з сих аномалій.

Те, що робиться досі в ім’я моралі, гуманності, культурності, так без-
конечно мале в порівнянні з безграничною сферою сих аномалій. Сучасний 
чоловік тільки не їсть “своїх ближніх”, але ріже їх в числі далеко більшім, 
ніж примітивний чоловік. І жадання, щоб убиттю людей був зроблений 
кінець, здається утопією багатьом, дуже багатьом. Але припустім, що буде 
проголошений “вічний мир” чоловіку, — що буде з звірятами? Чи сучасне 
господарство: виховування звірят на заріз і різання та поїдання їх — холодне, 
немилосердне, не становить страшенної аномалїї в нашім житті, страшнішої в 
міру того, як сучасна біологія і психологія затирає все більше ту неперехідну 
пропасть, яка в очах давнішого чоловіка ділила його від звіря? А за звірем 
прийде час подумати над безжалісним нищенням світу рослинного. А там далі 
й кристал з своїм “життям” також пригадає, що він хотів би жити, творити 
свої гармонійні форми без огляду на потребу чоловіка...

Розуміється, поки не проголошений “мир чоловіку”, нема що ставати на 
голову з-за сих дальших аномалій. Наш перший обов’язок — перед нашим 
ближнім, і треба дбати насамперед про те, щоб певні принципи красоти й 
гармонії, чи гуманності й моральності були глибоко заложені в відносини 
чоловіка до чоловіка. Проповідувати з моральних мотивів “безубойное пита-

Поїзд наш уже вирвався з “півазійських” країв і врізується все глибше 
в “справжню Європу”. Чується близькість Відня. Замість сіл серед крає-
видів поля і лісу майже без перерви йдуть міста, містечка, фабрики, склади, 
депо, як одно промислове передмістя столиці. І коли поїзд наш приспішеним 
ходом, не спиняючися на станціях і тільки гримлячи колесами на стрілках, 
летить серед них, посвистуючи коротко і зчаста, йому вторують свистки й 
гудки побратимів: локомобілів і ріжних парових машин, що з своїх тісних і 
закурених казематів, де заперто на роботу їх силу, вітають свого щасливі-
шого, вільнішого товариша.

З нашої мовчазної країни, з сумних, омертвілих лук і ріль, чується, 
в’їхали ми в край напруженої, шумливої праці, краї великих капіталів і 
робітничих організацій, великої експлуатації й великої наживи, що висисає 
сік нашої землі, наших гір і лісів, і платить нам продуктами своєї монополь-
ної промисловості, ріжним браком, Auschusswaare nach Galizien bestimmt1.

Так, се наша Європа. Се край, що милосердно взяв на себе тяжку працю 
“головою” для наших бідних “задвірків”, некультурних і темних, що не 
можуть нічого більше витворити, окрім “сирового продукту”. Се край, що 
наділяє нас взамін за сей сировий продукт, від дерева до цісарського рекрута 
включно, всяким культурним добром, — правда, звичайно останньої сорти, 
і так зріднився з сею саможертвенною, філантропійною ролею, що навіть 
і не допускає, аби ми завертали собі голову такими тяжкими і складними 
річами, як промисел, фабрикація, індустрія взагалі. “Бог з вами, де вам 
до того, продукуйте собі сировий продукт, коли вас уже Господь обидив, і 
лишіть нам клопотатися наділенням вас всяким культурним добром. Се не 
ваша річ, і не про вас писана”. І щоб стримати нас від таких нерозважних 
експериментів, зручною рукою картелів і синдикатів розсипає він без труду 
всякої проби індустрії в наших “задвірках”, як картяні домки дитини.

На бічних шинах (рельсах) — ряди товарових вагонів з сим суровим 
продуктом наших країв. Се дань, яку посилає Європі наша сторона; платить 
чим може — бере Європа все, до “борзих щенят” включно.

В відчиняні двері вагонів, перегороджені дошками, виглядають мов-
чазні меланхолійні голови волів і корів, тим часом як свині, уміщені в два 
поверхи, один над одним, від часу до часу підіймають неможливий вереск. 
Галицькі телятка й пацятка, вирощені як члени селянської родини і спро-
дані під тяжку хвилю “на податок”, їдуть на захід, виповняючи рубрику 
“галицького вивозу”.

Їдуть у світ, в Європу, в культурну сторону, по культуру. Дивно, що се 
благородне слово може бути омонімом такого неприємного слова, як ніж2. 

1 “Вибірки, призначені для Галичини” – технічний вираз в західноавстрійських 
промислових і торговельних кругах.

2 Cultus – культура, сulter – ніж по-латині, від того самого пня соlо – бо сulter 
також і леміш.
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До таких “обов’язкових” місць належить і Відень.
Куди б не поїхав нинішній християнин — хіба з виїмком Стокгольма і 

Константинополя, таки не минувати йому Відня, коли схоче їхати скоро і 
вигідно. Бодай віденським фіакром мусить переїхати з одного залізничного 
двірця на другий — бо всі поступи техніки й комунікації зістаються на сім 
пункті безвладними, і залізничного сполучення між дорогами, що сходяться у 
Відні, нема: треба взяти свій багаж і фіакром переїхати через цілий Відень на 
другу залізницю. Все кілька гульденів у віденську кишеню! А добра половина 
і забавиться в місті, переночує в готелі — бо поїзди якось так дивно розло-
жені, що найчастіше один приходить, а той другий уже й вийшов; небагато, 
10–15 мінут тільки — а готельникам і рестораційникам уже й доходець. 
А при сій вірній оказії не утерпить пасажир, особливо дамського сословія, 
щоб не поїхать подивитися на Mariahilfstrasse, де для погибелі приїжджого 
чоловіка повиставлювано всякого шмаття “по цінам реклямовим”, справді 
дешевості часом просто неймовірної. І так християнин віддасть кесарево 
кесареві, заплатить податок віденським антисемітам і коли хоче — може 
далі їхати з тим, що лишилося. Ніби й внутрішнє мито скасоване, і всякі 
інші “середньовічні варварства” знищені, а результат осягається той сам.

Отсей віденський примус — що чоловік раз у раз, куди б не їхав, хоч 
не хоч, мусить через Відень бодай переїхатися фіакром, — се, мабуть, 
перша причина того, чого я не люблю Відня. Всяке силування — велика 
отрута на милування. Привикаєш дивитися на певне місто, яке б воно не 
було цікаве, просто як на докучну перерву в дорозі, ніколи не вважаєш 
його за ціль якоїсь подорожі, за предмет, що варт сам по собі спеціального 
інтересу, і з духу стихійної опозиції якось несвідомо силкуєшся йому уділити 
якнайменше уваги.

Се одна причина, більше несвідома. Друга — се те, що я не можу диви-
тися на Відень очима вповні стороннього чоловіка. Для мене се щось, як 
панський, поміщицький двір на тлі убогого, винищеного, забитого і оголеного 
села, котрого найбіднішу, найнещаснішу людність становлять наші австрій-
ські українці. Я знаю, що се місто красне (красиве), веселе, привітне, але 
якийсь паразитизм, пасожитство чується мені в його веселім і благодушнім 
житті. Сите задоволення кулацької родини, що з убогих копійок, всякими 
правдами й неправдами постяганих з погорджуваних нею мас, урядила 
вигідне, сите і п’яне життя; благодушествує, але заразом пильно слідить, 
щоб сі убогі копійки якось не покотилися поза її пальцями і не позбавили 
її зайвої кружки пива і зайвої миски шницлів. І сей елемент паразитизму і 
глитайства псує для мене вражіння Відня. Кидає якусь тінь і на культур-
ніші сторони віденського життя. Я знаю дуже добре, що се місто не тільки 
визначне своїми веселими атрибутами; що, крім несчисленних пив’ярень, 
загородних садів і веселих місць та безконечних мас загальноприступних 
дам, які роблять йому приємну репутацію у веселих людей, є в нім і більш 

ние” і обер татися спиною до питань сучасної соціальної політики, значить 
підмінювати солодкавим сентименталізмом здоровий і правдивий поступ.

Таким проповідникам приходиться сказати по-євангельськи: “Що ти 
бачиш занозу в оці брата твого, а колоди в своїм власнім не чуєш”...

Мені пригадується один скромний прихильник вегетаріанства. Він про-
чув, що під Берліном є вегетаріанська колонія, і поїхав до неї придивитись. 
І потім з великим замішанням оповідав про своє розчарування. Дійсно, там 
були вегетаріани; але при тім вони такі ж грубошкурі шовіністи німці, як і 
інші. І діти їх горлають патріотичні, шовіністичні пісні.

Се, розуміється, було наївне сподівання, що від самого “безубойного 
питания”, без відповідної культури духу, люди скинуться своїх людоїдських 
прикмет. Але розчарування було вповні натуральне. Справді, яку вартість 
має виречення з м’яса вола при захованні канібальських інстинктів сучасного 
імперіалізму і шовінізму? Приходиться пригадати популярне оповідання про 
старохристиянського отця, який лютому лихвареві докорив, що він у піст 
стримується від м’яса худоби, але ріже людей, п’є їх кров і їсть їх м’ясо.

Але все-таки чей же в будучності культура наша перестане бути культом 
ножа, і людина, розвиваючи в собі інстинкти гармонії, краси, щастя, не буде 
змушена бути для того світу, що її окружає, немилосердним руїнником, убійни-
ком, нищителем. Колись знята буде з чоловіка ся роля, вложена на нього його 
натуральними потребами. Адже вся людська культура кінець кінцем зістається 
одною неустанною боротьбою з “натуральним” звірем, який сидить у чоло-
віку. Стара рецепта “жити відповідно до природи”, так часто повторювана і в 
наших часах, належить до найбільше безмисльних, неможливих і небезпечних 
рецепт, — до тих незчисленних недорічностей, які з такою поважною міною 
висловляються і по нинішній день як найвища мудрість життя.

Кесарево кесареві
Партикулярні гадки треба залишити і зібрати багаж. Зараз Відень, 

мушу явитися і віддати “кесарево кесареві”, дати заробити на мені хоч 
кілька корон цісарській столиці.

За добрих старих середньовічних часів був дороговий примус: чоло-
вік-купець, транспорт товарів не міг їхати, куди хотів, а приписаною дорогою; 
мусив спинятися, де було уставлено правом, викладати й продавати там 
свої товари; а коли б сього не зробив, пішов якоюсь “новою” незаконною 
дорогою, грозила йому за се конфіскація товарів і всякі інші неприємності. 
В нових “ліберальних” часах сі заборони позникали, але розклади їзди і 
товарові тарифи роб лять ту саму роботу, тільки в делікатніших формах, що 
й старі заборони й конфіскати. Поїзди залізничні так розложені, що 9/10 
подорожніх їдуть вказаними їм маршрутами на певні протекціонні центри, 
кружними, а не коротшими дорогами; пристають і попасають, де їм при-
значає ся залізнична політика.
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(Kärnten). На вивісках сусіднього містечка читаємо слов’янські, більше 
або менше знімчені ймення.

Останніми часами сі словенські кості рухаються сильно. Але вони 
вже так сильно поламані, залиті німецьким елементом, обросли німецьким 
м’ясом, що з них уже не буде одноцільного територіального організму. Сі 
останки словенські доб’ються певних культурних і національних засобів, 
але не будуть уже панами своєї землі. Не матимуть своєї хати...

Перерізуємо долину Драви. Німецький світ кінчиться, даючи місце 
італійському. Зараз границя. Pontafel i Pontebba — два маленькі містечка 
по двох боках річечки, дві залізничні стації, розділені мостом, репрезентують 
собою дві політичні системи — німецьку й італійську. Ріжниця замітна, і 
порівняння виходить не на користь Італії. Безперечно, менше солідності, 
порядку, дисципліни; більше нехлюйства, бруду, бідності і халатності. 
Залізнична служба виглядає на босяків, що на точку покупили собі старі 
залізничні мундури і доношують їх. При всякій оказії простягається до вас 
якась умундурована рука, щоб узяти кілька сольді1.

Сольді роздані. Куплені солодкі померанці і кругленька оплетена тростиною 
“фіаска” (наше — фляшка) з терпким темно-червоним “кіанті” від малого 
рознощика. Італійський поїзд мчить нас далі сточищем глибокої долини Таля-
менто і його притоків, від тунелю до тунелю, від віадука до віадука, серед 
гарних, диких краєвидів, високих скал над рвучими потоками, і сірих, каме-
нистих долин, ледве замаєних зеленню. І вивозить нас на венецьку низину, 
рівну, зелену, засаджену винницями з їх симетричними, безконечними рядами 
лоз і в’язів, а характеристичні кампанілі (дзвіниці) в виді чотиригранних 
стовбуватих гостроверхих мінаретів кажуть нам, що ми в’їхали вже в сферу 
венецької культури і венецького життя. Інший край і інше життя.

Звечоріло. Далекі снігові верхи Альпів гаснуть і, тратячи останні рожеві 
відблиски, зливаються з сірявим тлом неба. З широких низин, залитих часто 
водою, з сочистої зелені тягне вогким холодком. Западає ніч. Утомлене 
дводенною дорогою тіло жадібно просить спочинку. Нетерпляче чекаємо 
Венеції. Але поїзд за невеликий переїзд від границі вже встиг порядно спізни-
тись — на те він італійський поїзд, що не може ніколи йти по “расписанию”, 
будь він хоч препоспішний і вези хоч усіх трьох голов потрійного союзу.

Нарешті вже побережжя. Поїзд звертає з твердої землі й біжить назу-
стріч морю через стверділі маси намулу; далі, по мосту, через плиткі затоки 
лагун. Над темною поверхнею їх блищать все ближче й ближче вогні Венеції. 
Venezіа! Утома і знудження злітають з нас від сього слова. Спішимося на 
двірець, на широкі сходи, що ведуть з нього на канал, і за кілька хвиль ми 
вже пливемо узенькими темними, вогкими уличками, між заґратованих вікон, 
між темних дверей, на порогах яких хлюпається вода каналу. Де-не-де серед 

1 Мідяна монетка, 5 сотиків або 2 копійки.

культурні річі. Гарні музеї, колекції образів, бібліотеки, незлий університет, 
гарна опера (а властиво, балет), театри. Але сі культурніші атрибути зда-
ються також якоюсь несерйозною надбудовою “про око”, “для тону” над 
властивим обиходом віденського Lebemann-а (жуїра), над сими сотнями 
кав’ярень, пив’ярень, модних магазинів і веселих дівчат.

І я не маю симпатії до Відня. Забираю багаж і спішно переїжджаю 
раннім ранком через місто, ще не розбуджене добре, на другий кінець його, 
з “Північної залізниці” на “Полудневу”. Ще в сій порі Відень приємніший. 
Шинки й усякі веселі заведенія сплять; на улиці видко тільки робочий люд, 
що тягне на роботу. Доми позачиняні, мовчазні, улиці тихі, й можна робити 
собі ілюзії, що се гарне сонне місто, прокинувшися, заживе якимсь гарним, 
благородним, повним змісту життям.

Гони фіакр, поки тягнеться ілюзія! Повз важкої маси св. Стефана і 
старовіцького Stock im Eisеn — самітнього останка колишніх лісів, що ріс 
в центрі нинішнього Відня — святого дерева, щільно оббитого залізними 
цвяшками і всякими іншими дарунками. Повз цісарського бургу і цісарського 
парламенту; цісарської опери й цісарських пам’яток ріжним великим людям, 
зв’язаним з Віднем стільки ж, скільки і з Вейгавеєм. Повз монументів 
ріжним генералам, яким удавалося припадком, через недогляд віденського 
Kriegsrat-y погромити десь цісарських ворогів. Прощай, “веселий Відень”, 
рай рутенських буршів і німецьких антисемітів! Рушаємо далі.

Ворота Італії
Земмерінг з своїми кільканадцятьма тунелями й безконечними зиг-

загами — чудо інженерської штуки середини XIX віку, замикає собою 
віденські околиці. Тут границя Австрії й Штирії, вододіл Литави й Муру, — 
початок туристичних подорожей. Сьогодні неділя і, не вважаючи на ранню 
весну, купа туристів приїхала з нашим поїздом, щоб полазити по сусідніх 
горах. Скалисті верхи піднімаються наоколо. За ними, з заходу біліють 
верхи тірольських Альпів.

Поїзд біжить долиною Мурця, потім Муру, серед долів з розкида-
ними містечками і селами і горбів, вінчаних замками й монастирями, їдемо 
по слов’янських костях, серед останків західної Слов’янщини, залитої й 
задавленої пізнішим німецьким походом. Сі сірі мури замків і монастирів — 
мовчазні пам’ятки сеї боротьби й побіди ліпше організованих і витривалих 
приходнів над партикуляризмом і непорадністю тубільців.

На залізниці і скрізь навколо сама німецька стихія. Можна переїхати 
десять разів сю країну, не підозріваючи, що під нею лежать слов’янські 
кості, ще живі, ще не зотлілі зовсім. Зрідка тільки можна натрапити на них.

На маленькій стації купуємо якісь дріб’язки у старої жінки. Вона гово-
рить по-німецьки; але зачувши, як ми з жінкою розмовляємо по-українськи, 
зачинає говорити до нас по-словенськи. Се словенка. Ми в Хорутанії 
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(Kärnten). На вивісках сусіднього містечка читаємо слов’янські, більше 
або менше знімчені ймення.

Останніми часами сі словенські кості рухаються сильно. Але вони 
вже так сильно поламані, залиті німецьким елементом, обросли німецьким 
м’ясом, що з них уже не буде одноцільного територіального організму. Сі 
останки словенські доб’ються певних культурних і національних засобів, 
але не будуть уже панами своєї землі. Не матимуть своєї хати...

Перерізуємо долину Драви. Німецький світ кінчиться, даючи місце 
італійському. Зараз границя. Pontafel i Pontebba — два маленькі містечка 
по двох боках річечки, дві залізничні стації, розділені мостом, репрезентують 
собою дві політичні системи — німецьку й італійську. Ріжниця замітна, і 
порівняння виходить не на користь Італії. Безперечно, менше солідності, 
порядку, дисципліни; більше нехлюйства, бруду, бідності і халатності. 
Залізнична служба виглядає на босяків, що на точку покупили собі старі 
залізничні мундури і доношують їх. При всякій оказії простягається до вас 
якась умундурована рука, щоб узяти кілька сольді1.

Сольді роздані. Куплені солодкі померанці і кругленька оплетена тростиною 
“фіаска” (наше — фляшка) з терпким темно-червоним “кіанті” від малого 
рознощика. Італійський поїзд мчить нас далі сточищем глибокої долини Таля-
менто і його притоків, від тунелю до тунелю, від віадука до віадука, серед 
гарних, диких краєвидів, високих скал над рвучими потоками, і сірих, каме-
нистих долин, ледве замаєних зеленню. І вивозить нас на венецьку низину, 
рівну, зелену, засаджену винницями з їх симетричними, безконечними рядами 
лоз і в’язів, а характеристичні кампанілі (дзвіниці) в виді чотиригранних 
стовбуватих гостроверхих мінаретів кажуть нам, що ми в’їхали вже в сферу 
венецької культури і венецького життя. Інший край і інше життя.

Звечоріло. Далекі снігові верхи Альпів гаснуть і, тратячи останні рожеві 
відблиски, зливаються з сірявим тлом неба. З широких низин, залитих часто 
водою, з сочистої зелені тягне вогким холодком. Западає ніч. Утомлене 
дводенною дорогою тіло жадібно просить спочинку. Нетерпляче чекаємо 
Венеції. Але поїзд за невеликий переїзд від границі вже встиг порядно спізни-
тись — на те він італійський поїзд, що не може ніколи йти по “расписанию”, 
будь він хоч препоспішний і вези хоч усіх трьох голов потрійного союзу.

Нарешті вже побережжя. Поїзд звертає з твердої землі й біжить назу-
стріч морю через стверділі маси намулу; далі, по мосту, через плиткі затоки 
лагун. Над темною поверхнею їх блищать все ближче й ближче вогні Венеції. 
Venezіа! Утома і знудження злітають з нас від сього слова. Спішимося на 
двірець, на широкі сходи, що ведуть з нього на канал, і за кілька хвиль ми 
вже пливемо узенькими темними, вогкими уличками, між заґратованих вікон, 
між темних дверей, на порогах яких хлюпається вода каналу. Де-не-де серед 

1 Мідяна монетка, 5 сотиків або 2 копійки.

культурні річі. Гарні музеї, колекції образів, бібліотеки, незлий університет, 
гарна опера (а властиво, балет), театри. Але сі культурніші атрибути зда-
ються також якоюсь несерйозною надбудовою “про око”, “для тону” над 
властивим обиходом віденського Lebemann-а (жуїра), над сими сотнями 
кав’ярень, пив’ярень, модних магазинів і веселих дівчат.

І я не маю симпатії до Відня. Забираю багаж і спішно переїжджаю 
раннім ранком через місто, ще не розбуджене добре, на другий кінець його, 
з “Північної залізниці” на “Полудневу”. Ще в сій порі Відень приємніший. 
Шинки й усякі веселі заведенія сплять; на улиці видко тільки робочий люд, 
що тягне на роботу. Доми позачиняні, мовчазні, улиці тихі, й можна робити 
собі ілюзії, що се гарне сонне місто, прокинувшися, заживе якимсь гарним, 
благородним, повним змісту життям.

Гони фіакр, поки тягнеться ілюзія! Повз важкої маси св. Стефана і 
старовіцького Stock im Eisеn — самітнього останка колишніх лісів, що ріс 
в центрі нинішнього Відня — святого дерева, щільно оббитого залізними 
цвяшками і всякими іншими дарунками. Повз цісарського бургу і цісарського 
парламенту; цісарської опери й цісарських пам’яток ріжним великим людям, 
зв’язаним з Віднем стільки ж, скільки і з Вейгавеєм. Повз монументів 
ріжним генералам, яким удавалося припадком, через недогляд віденського 
Kriegsrat-y погромити десь цісарських ворогів. Прощай, “веселий Відень”, 
рай рутенських буршів і німецьких антисемітів! Рушаємо далі.

Ворота Італії
Земмерінг з своїми кільканадцятьма тунелями й безконечними зиг-

загами — чудо інженерської штуки середини XIX віку, замикає собою 
віденські околиці. Тут границя Австрії й Штирії, вододіл Литави й Муру, — 
початок туристичних подорожей. Сьогодні неділя і, не вважаючи на ранню 
весну, купа туристів приїхала з нашим поїздом, щоб полазити по сусідніх 
горах. Скалисті верхи піднімаються наоколо. За ними, з заходу біліють 
верхи тірольських Альпів.

Поїзд біжить долиною Мурця, потім Муру, серед долів з розкида-
ними містечками і селами і горбів, вінчаних замками й монастирями, їдемо 
по слов’янських костях, серед останків західної Слов’янщини, залитої й 
задавленої пізнішим німецьким походом. Сі сірі мури замків і монастирів — 
мовчазні пам’ятки сеї боротьби й побіди ліпше організованих і витривалих 
приходнів над партикуляризмом і непорадністю тубільців.

На залізниці і скрізь навколо сама німецька стихія. Можна переїхати 
десять разів сю країну, не підозріваючи, що під нею лежать слов’янські 
кості, ще живі, ще не зотлілі зовсім. Зрідка тільки можна натрапити на них.

На маленькій стації купуємо якісь дріб’язки у старої жінки. Вона гово-
рить по-німецьки; але зачувши, як ми з жінкою розмовляємо по-українськи, 
зачинає говорити до нас по-словенськи. Се словенка. Ми в Хорутанії 
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все більше заникає, і чужинець — а власне німець все більше стає хазяїном 
в ній, все більше надає їй свою закраску.

Ослаблення в напруженні національного почуття, розуміється, пояс-
няється осягненням своєї цілі, задоволенням його. Ріжні всечоловіки, що 
так завзято поборюють національність і страшать людей національною 
виключністю, націо нальним канібалізмом як наслідком розвою національних 
змагань, свідомо або несвідомо забувають, що національне почуття слабне, 
нейтралізується, тратить свою гострість, коли національному життю дано 
місце і свободу розвитку, коли здіймається все те, що давило й ятрило його, 
як болячка. Що ж до чужого, спеціально німецького напливу, то се в Італії 
явище загальне, яке знову поясняється ріжними причинами — і екстенсивною 
силою німецької культури, німецького капіталу, німецької енергії життя, і 
гріхами правительственого режиму “з’єдиненої Італії”. Зібравши докупи 
сі виснажені, напівзруйновані анор мальними обставинами землі, італійське 
правительство, замість забратися до направн їх економічного і культурного 
життя, починає силуватися на ролю “великої держави”, “підтримувати 
престиж” італійського народу, грати ролю в світовій політиці, розширяти 
сферу свого впливу, своїх володінь. З нової “великодержавної” машини воно 
робить прес для витискання грошей, податків з ущасливленого політичним 
з’єдиненням італійського народу — на армію і фльоту, на двір, на нещас-
ливу колоніальну політику. І розстрілами страйкарів платить італійському 
демосу за колишній ентузіазм його для савойської династії — носительки 
ідеї з’єдинення. Обдертий і темний народ тікає в еміграцію, в Америку, від 
тягарів і безголов’я нової з’єдиненої отчини, а на його місце сунуть з півночі 
мирні завойовники — “тедескі” (німці), з багатим запасом грошей, знання, 
енергії, витривалості. Одні — для підприємств, ґешефтів, праці наукової, 
артистичної; інші — для обслуги й експлуатації туриста-чужоземця; треті — 
просто для тихого і приємного прожитку. Народ туманної й холодної півночі 
стихійно суне далі на полуднє, в край сонця і тепла, як сунули германські 
ватаги часів великого руху народів, як організувалися “римські походи” 
німецьких королів середньовіччя. І, мабуть, сей непереможний стихійний рух 
і далі все більше й більше буде германізувати Італію. Попередні германські 
ватаги — остготи, лонгобарди, норманни, розплилися в культурнішій масі 
італійської людності. Новий німецький прилив несе з собою культуру, вищу 
від італійської, й буде вже її германізувати. Вже тепер Італія стала одним 
великим курорт ним готелем і музеєм для європейської півночі; її італійські 
хазяїни головно й промишляють “дачником”, обслугою й зривками з нього. 
І з сих дачників найбільше шансів стати хазяїном тут має німець. Навіть в 
експлуатації дачника ж італьянцеві робить конкуренцію північний, особливо 
німецький підприємець, який зробить все солідніше, докладніше, а poverі 
Italianі — бідні італійці збирають в своїй великодержавній отчині тільки 
кришки, що падають уже з других рук.

пітьми виріжеться ясне вікно, з жіночою головою в типовій венеціанській 
шевелюрі, з спущеними на чоло і виски хвилями ясно-каштанового волосся. 
Стрінуться відчинені двері винарні й веселий спів вилетить відти. І знов 
темні, вогкі, безконечно високі стіни мов мертвого города. І раптом з сих 
темних катакомб гондола легким ударом весла вилітає на широкий простір 
Canal Grande, повного світла, життя і руху. Ллється чарівний спів з барки 
музикантів; ріжнокольорові лямпіони блищаться, відбиваючися в воді; до 
них тягнуться з берегів ясні течії світла від побережних ліхтарень, дрижачи 
й розбиваючися на хвилях. Чорні гондоли з глядачами тихо киваються, як 
великі морські птахи навколо, поблискуючи своїми сталевими гребнями, і 
безконечні ряди палат в гордій задумі придивляються чарам теплої ночі і 
сій феєричній красі людського життя.

Не можна нічого більш гарного, більш чарівного, більш фантастичного 
уявити собі, як сей в’їзд до Венеції теплої весняної чи літньої ночі. Здається, 
в’їздиш в якийсь інакший світ, де спить горе й нужда, а живе щастя й краса; де 
люди живуть тільки на те, аби виливати сі повні краси тужливі пісні чи веселі 
хорові співи під акомпанемент глумливого гудіння баса, якого ріже по череву 
проворний музика, курячи сигару і заразом розмовляючи з сусідкою-співачкою. 
Гарно снити такі сни про любов і щастя, забуваючи, що діється се в місті, де 
ціла третина гіркої бідноти, без якого-небудь певного заробітку; де людська 
смертельність в сих вогких, нездорових домах доходить величезного проценту; 
де вся людність міста, з виїмком дрібної купки міжнародної аристократії і 
багатих неґоціантів, властителів всяких фабрик, готелів, магазинів, — се бідна 
юрба, яка збирає кришки, що розсипають оті forestieri — чужинці. Ах, добре 
забути все се хоч на хвилю, під чаром краси сеї збіднілої, але вічно пишної і 
чарівної в своїм убожестві “королеви Адріатики”.

Вдóва королева
З Відня прийшлося мені їхати в однім купе з стареньким австрійським 

генералом на покої. Забалакали про Венецію. Старий став жалувати за її 
“добрими старими часами”.

— Тепер се вимерле місто; самі чужинці; ніякого життя в самім місті, в 
його товаристві. Я пам’ятаю Венецію тридцять п’ять літ тому, як я був ще 
молодим поручиком. Тоді се було живе місто, миле, італійське — ніякого 
порівняння з теперішнім. З того часу воно все тільки вимирало й меншало.

Розуміється, треба полишити багато з того вражіння на рожеві окуляри, 
в які дивився молодий поручик взагалі на життя, не тільки на Венецію в 
свої двадцять п’ять літ, і бачив в ній те, чого не побачить уже в свої темні 
старечі шкла. Але зістається цікавий факт, що Венеція, яка під пануванням 
Австрії так сильно проявляла свою італійську національність, свої іредентські 
почуття і гарячу опозицію проти “німецьких тиранів”, тепер — в з’єдиненій 
Італії — все більше тратить свою італійську фізіономію. Її тубільна стихія 
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все більше заникає, і чужинець — а власне німець все більше стає хазяїном 
в ній, все більше надає їй свою закраску.
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Свого царства мудрості, справедливості, культури й артизму.
Там підіймаються над зеленими водами каналів ряди палат славних, заслу-

жених своєю відвагою й оборотністю, енергією й завзяттям благородних 
родів, що мечем і умом розширили над чужими морями панування і славу 
св. Марка. Там при мелодійнім дзвоні кампаніль збирається під прикрашені 
дорогоцінними мозаїками і малюваннями портали церков цвіт і краса Венеції — 
поважні матрони й соромливі дівчата в дорогоцінних шовках і футрах, золоті 
і каміннях, з цілого світу зібраних їх батьками і мужами. Там в високих салях 
дожівської палати, прикрашених трофеями венецької слави, засідають високі 
ради сенаторів і достойників, роздумуючи над забезпеченням слави і багатства 
своєї рес публіки, справедливості і щастя своїм горожанам, — розуміється, 
таким же “нобілям”, як вони. Там нема місця деспотичним примхам володарів, 
самовільним капризам і інтригам їх всевласних повірників — там панує розум 
і справед ливість, безоглядна справедливість супроти свого брата нобіля, і нема 
місця нічиїй самоволі: рада нобілів, де має голос кождий з них, подбає про те, 
щоб укоротити всякого, який би він славний і заслужений не був, коли його 
впливи й сила стануть небезпечними для свободи й рівності загалу.

І можна собі представити, якою гордою відвагою билося серце венецького 
патриція, коли він думав про се все, коли почував себе членом і повноправ-
ним учасником сеї слави і власті! Які приливи енергії наповняли його душу, 
коли він почував, що своєю діяльністю причинює слави і сили сій єдиній 
в світі республіці і забезпечує собі вдячність і поважання своїх земляків, 
сих повних поважання до себе й своєї держави, гордих своєю властю й 
свободою нобілів і сенаторів!

Сим поясняється те незвичайне напруження мислі і творчості, енергії 
й талантів, яке б’є на кождім кроці з історії Венеції, з її пам’яток, її творів 
штуки, і так необорно притягає до себе увагу й тепер по тількох століттях, 
чаруючи невимовно наш ум.

Венецька минувшина
Напруженість і багатство венецького життя, його незвичайна оригі-

нальність і колоритність — се одна сторона, якій завдячуємо свої глибокі 
вражіння. Друга сторона, яка причиняється до сього незрівнянного вра-
жіння, — се незвичайна суцільність того венецького життя, в усім його 
багатстві. Воно все в однім куснику — зріст, розцвіт і упадок. Розцвіло, 
відцвіло й завмерло, не маючи надій на якесь відродження в будучності, не 
мавши двох епох в минувшині. Через те ніщо не роздроблює нашої уваги, 
не ослабляє вражіння.

Звісний переказ, що уложився в сю свою популярну форму в XIII віці, 
оповідає, що дрібні острівці на Адріатицькім побережжі були залюднені 
втікачами з поблизьких міст, і особливо з Аквілеї, під час гуннського находу, 
що поруйнував їх; вони організували тут свою виборну республіку і зробили 

На монументі Віктору Емануїлу, що красується на “Слов’янськім побе-
режжі” Венеції (Riva dei Schiavoni), ентузіастична дівчина, з зламаним мечем, 
представляє Венецію, що не могла своїми силами увільнитися від Австрії й 
тільки савойській династії завдячує своє прилучення до національного тіла. 
Коло неї символістичний венецький лев перегризає своїми зубами залізні 
кайдани. Зроблено се гарно. Але на фронті варто б представити того ж 
венецького льва в іншій, теперішній ролі — як бідного, худого вилинялого 
льва на залізнім ланцюжку в руках поводатора — італійського короля або 
прем’єра, що показує бідну голодну худобину “форестьєрам”, підбодрю-
ючи її в потребі гнуч ким батіжком, і збирає з них копійки до скарбонки з 
написсю “Banca d’Italia”1.

Ах, держава, гострий обосічний меч — як часто попадає він в руки дур-
них і сліпих, яких девізом зістається старий афоризм quam parva intelligentia 
regitur mundus!2

Краса і сила
Я під’їздив пароходиком до Венеції з моря й дивлячися, як виринали 

з моря зубчаті мури палати дожів, над ними круглі, присадкуваті бані св. 
Марка, а за ними ряди палат Великого каналу, старався перенестися в душу 
венеціанина, прикладом узявши — з кінця XV або й XVI віку, коли він з 
яких-небудь “диких і варварських країв”, хоч би з нашої сторони, з чорно-
морського побережжя під’їздив на своїй галері до свого города св. Марка і 
його око починало ловити перші контури сього пишного побережжя...

І ми, пересичені успіхами техніки, артистичної творчості, безконечної 
маси пишних взірців краси й артизму, не можемо без захвату дивитися на 
сі дивні твори старого артизму — сі єдині в світі ажурні галереї з білого 
мармуру, сі безконечно гарні в своїй простоті й оригінальності луки вікон, 
сю присадкувату велич візантійської базиліки... Але в тих часах се було не 
тільки гарне, оригінальне, визначне в ряді безлічі гарного й оригінального, 
яке можна бачити в кождім більшім місті, — се був тоді Едем краси, циві-
лізації, культури, про який не мали поняття темні люди, що родилися й 
умирали серед убогої, дикої природи варварських країв і такого ж убогого, 
темного, дикого їх життя.

І венеціанський неґоціант чи політик, наганяючи спасительний страх на 
тих ріжних “варварів”, чи запевняючи монопольні права на вивіз їх товару, 
або торгуючи по дешевій ціні партію “сильних і простодушних, дуже терпе-
ливих і до всякої роботи здатних невільників”, чи заохочуючи яких-небудь 
варварських князьків до експедиції на нові партії невольника, — леліяв в 
душі своїй ясний образ свого культурного едему.

1 Державний банк Італії.
2 “Яким малим запасом розуму правиться світ!”
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Свого царства мудрості, справедливості, культури й артизму.
Там підіймаються над зеленими водами каналів ряди палат славних, заслу-

жених своєю відвагою й оборотністю, енергією й завзяттям благородних 
родів, що мечем і умом розширили над чужими морями панування і славу 
св. Марка. Там при мелодійнім дзвоні кампаніль збирається під прикрашені 
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і справед ливість, безоглядна справедливість супроти свого брата нобіля, і нема 
місця нічиїй самоволі: рада нобілів, де має голос кождий з них, подбає про те, 
щоб укоротити всякого, який би він славний і заслужений не був, коли його 
впливи й сила стануть небезпечними для свободи й рівності загалу.

І можна собі представити, якою гордою відвагою билося серце венецького 
патриція, коли він думав про се все, коли почував себе членом і повноправ-
ним учасником сеї слави і власті! Які приливи енергії наповняли його душу, 
коли він почував, що своєю діяльністю причинює слави і сили сій єдиній 
в світі республіці і забезпечує собі вдячність і поважання своїх земляків, 
сих повних поважання до себе й своєї держави, гордих своєю властю й 
свободою нобілів і сенаторів!

Сим поясняється те незвичайне напруження мислі і творчості, енергії 
й талантів, яке б’є на кождім кроці з історії Венеції, з її пам’яток, її творів 
штуки, і так необорно притягає до себе увагу й тепер по тількох століттях, 
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нальність і колоритність — се одна сторона, якій завдячуємо свої глибокі 
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1 Державний банк Італії.
2 “Яким малим запасом розуму правиться світ!”
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Кріт; а в 1489 р. віддала Венеції жінка короля Кіпра, Катерина Корнаро, 
венеціанська патриціанка з роду, також і Кіпр по смерті свого чоловіка. 
Маленьке морське місто, міська республіка виросла до значіння першорядної 
політичної сили. Число мешканців города вже тоді рахували на 200 тис. Він 
вважався першим світовим ринком, річний вивіз лічили на поч. XV в. на 10 
міл[ьйонів] дукатів; сотні великих торговельних кораблів і тисячі дрібних 
звозили з цілого тодішнього світу все рідке, цінне, дороге. Велика воєнна 
фльота з 45 галер і більше як 10 тис. служби стерегли сеї торгівлі.

Завдяки тому всьому олігархічний уклад Венеції утримався і надав одно-
стайності і одноцільності її політиці; в тіснім кругу олігархії — дідичних [динас-
тичних] дипломатів і адміністраторів венецька аристократія виробила в високій 
мірі ту свою політичну школу, яка надала її репрезентантам славу найрозум-
ніших політиків сучасного світу. Але можна сильно підозрівати, що тісна 
замкнутість владущих і правлячих кругів, кінець кінцем, відбилася дуже 
некорисно на дальшім розвої венецького життя.

Але вже з другої половини XV в. починаються дуже некорисні для 
Венеції переміни в обставинах. Перехід Царгорода до турків був початком 
упадку венецького панування в візантійських землях і підірвав її східну 
торгівлю. Відкриття Нового Світу відкрило нові торговельні дороги, нові 
ринки, й торгівля на них пішла вже поза руками Венеції. Ряд неприязних 
для Венеції політичних комбінацій і союзів західноєвропейських держав 
задають удари її престижу в політичнім житті Європи. Одно за другим 
забирають турки її володіння на Егейськім морі, в Балканських землях. З 
початком XVIII в. Венеція тратить уже значіння в світовій політиці; падає 
її торгівля й культурне життя. Кінець XVIII в. приносить кінець її само-
стійності: війська Бонапарта зайняли місто; останній дож Людовіко Манін 
мусив зложитти свою власть. Слідом Венецію віддано Австрії. Торгівля, 
культурне й економічне життя її упало до непізнання. З 200 тис. людно-
сті, як раховано за самостійності, число її упало в XIX в. нижче 100 тис., 
і тільки новішими часами вона почала підійматися з сього упадку, — але 
вже не своїми силами, а чужими капіталами, чужою енер гією й роботою.

Так отсе перед нами один суцільний образ: повільного розвою, буйного 
і пишного розцвіту; потім упадок — спочатку ще малозамітний, ще пишний 
силами і рефлексами попереднього розцвіту; далі все замітніше збіднення; 
нарешті агонія й смерть, і по ній ще не сформувалося нічого суцільного і 
скільки-небудь самостійного, характеристичного: сучасна Венеція вся живе 
споминами минулого, його рефлексіями, культивуванням, імітаціями — 
торгує сею пам’яттю минулого і з неї живе. Отож я й кажу, що тут перед 
нами одно суцільне, одностайне життя в однім куснику. Воно розвивалося 
протягом майже цілого тисячоліття (відкинувши зовсім неясні, нічим не 
задокументовані початки), без катастроф і переломів, відокремлено і оригі-
нально, колоритно і суцільно. І се незвичайно збільшає силу й інтенсивність 

своєю столицею містечко Ріальто; рік 421 став традиційною датою сеї події. 
В дійсності сі острівці, що творилися, множилися й розросталися творчою 
роботою тутешніх рік — тими масами намулу, які приносили ріки, все більше 
замулюючи побережжя й розширюючи його в напрямі моря, — залюдню-
валися довго і поволі, ще перед нападом Атілли, протягом довгих століть. 
Завірюхи і пустошення переходових століть, а особливо другої половини 
VI віку тільки збільшили тутешню людність, змушуючи багатьох шукати 
безпечності на сих болотистих і непривітних островах. Серед них острів 
Rivoalto, місце теперішньої Венеції, став значнішою осадою тільки згодом, 
на поч. IX в., по зруйнуванню сусіднього містечка Малaмоко, тодішнього 
центру союзу сих острівних осель. Тоді ж під іменем “Венеції”, — при-
йнявши назву околиці за назву нової столиці, — стає сей острівець новим 
центром сього союзу і резиденцією “дожа” (duх, князь), начальника сього 
союзу, а перевезення сюди останків св. Марка надає їй і релігійне значіння. 
Протягом X–XII в. Венеція виробляється на визначне торговельне місто, 
культурний і торговельний центр Адріатицького побережжя, а в інтересах 
торгівлі й безпечності починає також здобувати ріжні володіння на істрій-
ськім і далматинськім побережжі і взагалі паралельно з упад ком своєї старої 
протекторки й володарки — Візантії розширяє свої політичні й торговельні 
впливи в її сферах.

Але тільки з кінця XII в. за славного дожа Енріке Дандолло зачинається 
світова роля Венеції як першорядної політичної і культурної сили. Вона бере 
участь в кампанії (т.зв. четвертім хрестовім поході), що закінчилася роз-
громом Константинополя в 1204 р. і розділом Східного цісарства; вивозить 
звідти блискучі трофеї, а що важніше — стає найважнішим спадкоємцем, 
політичним і культурним, Східного цісарства, здобуває ряд територій на побе-
режжі Адріатицького, Егейського і Чорного моря. Заохочена сим успіхом, 
розвиває далі політику широких завоювань, заразом з міщанської республіки 
кристалізується в оригінальну воєнно-аристократичну олігархію. Бачучи, як 
в інших міських республіках Італії ріжні узурпатори, опираючися на наємній 
воєнній силі, захоплюють власть і заводять монархічний лад, венецька гро-
мада старанно обмежує у себе власть дожа й його урядників та піддає всю 
адміністрацію під нагляд тіснішої ради (“ради десяти”), вибираної щороку 
загальною “великою радою” всеї родової аристократії (нобілів). Розвиває 
взагалі незвичайно гострий нагляд над усім суспільним життям, суворі форми 
шпіонства та інквізиції, щоб запезпечити республіку від переворотів з боку 
амбітних і енергічних індивідуальностей з-поміж своїх горожан.

ХV вік був верхом слави, могутності, багатства Венеції. В сусідстві, в 
північній Італії вона підбила під свою власть ряд сусідніх міст, включно аж по 
Удіне і Чівідале на північ, по Бергамо, в сусідство Мілана, на захід, по Ровіґо, 
попід саму Феррару на полудне. До неї належало все східне побережжя Адрі-
атики, від Трієста до Корфу, також Пелопонес, цілий ряд островів, між ними 
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Кріт; а в 1489 р. віддала Венеції жінка короля Кіпра, Катерина Корнаро, 
венеціанська патриціанка з роду, також і Кіпр по смерті свого чоловіка. 
Маленьке морське місто, міська республіка виросла до значіння першорядної 
політичної сили. Число мешканців города вже тоді рахували на 200 тис. Він 
вважався першим світовим ринком, річний вивіз лічили на поч. XV в. на 10 
міл[ьйонів] дукатів; сотні великих торговельних кораблів і тисячі дрібних 
звозили з цілого тодішнього світу все рідке, цінне, дороге. Велика воєнна 
фльота з 45 галер і більше як 10 тис. служби стерегли сеї торгівлі.

Завдяки тому всьому олігархічний уклад Венеції утримався і надав одно-
стайності і одноцільності її політиці; в тіснім кругу олігархії — дідичних [динас-
тичних] дипломатів і адміністраторів венецька аристократія виробила в високій 
мірі ту свою політичну школу, яка надала її репрезентантам славу найрозум-
ніших політиків сучасного світу. Але можна сильно підозрівати, що тісна 
замкнутість владущих і правлячих кругів, кінець кінцем, відбилася дуже 
некорисно на дальшім розвої венецького життя.

Але вже з другої половини XV в. починаються дуже некорисні для 
Венеції переміни в обставинах. Перехід Царгорода до турків був початком 
упадку венецького панування в візантійських землях і підірвав її східну 
торгівлю. Відкриття Нового Світу відкрило нові торговельні дороги, нові 
ринки, й торгівля на них пішла вже поза руками Венеції. Ряд неприязних 
для Венеції політичних комбінацій і союзів західноєвропейських держав 
задають удари її престижу в політичнім житті Європи. Одно за другим 
забирають турки її володіння на Егейськім морі, в Балканських землях. З 
початком XVIII в. Венеція тратить уже значіння в світовій політиці; падає 
її торгівля й культурне життя. Кінець XVIII в. приносить кінець її само-
стійності: війська Бонапарта зайняли місто; останній дож Людовіко Манін 
мусив зложитти свою власть. Слідом Венецію віддано Австрії. Торгівля, 
культурне й економічне життя її упало до непізнання. З 200 тис. людно-
сті, як раховано за самостійності, число її упало в XIX в. нижче 100 тис., 
і тільки новішими часами вона почала підійматися з сього упадку, — але 
вже не своїми силами, а чужими капіталами, чужою енер гією й роботою.

Так отсе перед нами один суцільний образ: повільного розвою, буйного 
і пишного розцвіту; потім упадок — спочатку ще малозамітний, ще пишний 
силами і рефлексами попереднього розцвіту; далі все замітніше збіднення; 
нарешті агонія й смерть, і по ній ще не сформувалося нічого суцільного і 
скільки-небудь самостійного, характеристичного: сучасна Венеція вся живе 
споминами минулого, його рефлексіями, культивуванням, імітаціями — 
торгує сею пам’яттю минулого і з неї живе. Отож я й кажу, що тут перед 
нами одно суцільне, одностайне життя в однім куснику. Воно розвивалося 
протягом майже цілого тисячоліття (відкинувши зовсім неясні, нічим не 
задокументовані початки), без катастроф і переломів, відокремлено і оригі-
нально, колоритно і суцільно. І се незвичайно збільшає силу й інтенсивність 

своєю столицею містечко Ріальто; рік 421 став традиційною датою сеї події. 
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Завірюхи і пустошення переходових століть, а особливо другої половини 
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воєнній силі, захоплюють власть і заводять монархічний лад, венецька гро-
мада старанно обмежує у себе власть дожа й його урядників та піддає всю 
адміністрацію під нагляд тіснішої ради (“ради десяти”), вибираної щороку 
загальною “великою радою” всеї родової аристократії (нобілів). Розвиває 
взагалі незвичайно гострий нагляд над усім суспільним життям, суворі форми 
шпіонства та інквізиції, щоб запезпечити республіку від переворотів з боку 
амбітних і енергічних індивідуальностей з-поміж своїх горожан.

ХV вік був верхом слави, могутності, багатства Венеції. В сусідстві, в 
північній Італії вона підбила під свою власть ряд сусідніх міст, включно аж по 
Удіне і Чівідале на північ, по Бергамо, в сусідство Мілана, на захід, по Ровіґо, 
попід саму Феррару на полудне. До неї належало все східне побережжя Адрі-
атики, від Трієста до Корфу, також Пелопонес, цілий ряд островів, між ними 
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й Тоскани XI–XIII в. Дальшою замітною стадією являється тут аж чудова 
венецька готика, наскрізь оригінальна, вповні відмінна від готики західно-
європейської, перейнята елементами орієнтальними, близько спорідненими 
з штукою мавританською. Вона служить артистично перетвореною рефлек-
сією венецьких зносин зі Сходом XII–XIV в. і своєї найвищої реалізації 
доходить в палаті дожів, в тій формі, в якій її маємо — з XIV–XV віків. 
Ріжні мотиви її повторяє і розвиває ряд палат венецьких патриціїв з того 
ж часу, XIV–XV в.

Готика панує аж до кінця XV в. і тоді тільки розпочинається панування 
Ренесансу, спочатку в його простіших формах, представлених рядом палат 
з кінця XV в. і першої половини XVI в., потім в його пишнім розцвіті, 
представ ленім особливо будовами Джакопо Татті, звичайно званого Сан-Со-
віно. Флорентієць з роду і виховання, він розвинув свою діяльність головно 
в Венеції й зробив пам’ятним своє ім’я цілим рядом пишних будов в середніх 
десятиліттях XVI в., як бібліотека (libreria vecchia), лоджетта (знищена в 
1902 р., коли упала на неї стара дзвіниця св. Марка), палаццо Корнер й 
ін. При всій розкоші й красі сі будови, як і будови інших архітектів того 
часу, як Паладіо з Вінченци (автор церкви Georgio Maggiore), Скамоцці 
(творець “Нових прокурацій”, другої полов. XVI в.), не мають, одначе, в 
собі чогось спеціально місцевого, оригінального, — вони вводять венецьке 
будівництво в загальну історію італійського Ренесансу, і венецька архітектура 
з сього часу взагалі стає вже тільки частиною загальної італійської штуки.

Більше оригінальності проявляє венецьке малярство, що розвива-
ється якраз в сім часі, коли завмирає оригінальна венецька архітектура. 
Два брати Белліні на початках XVI в. стають на чолі “венецької” школи 
малярства, з котрої між іншими вийшли такі майстри, як Пальма Веккіо і 
особливо Тіціан — найбільша краса і слава венецького малярства, що своєю 
більше як піввіковою твор чістю давав йому честь і розголос (він жив сто 
літ, 1477+1576). По нім Паоло Кальярі, прізвищем Веронезе, з кількома 
іншими величинами, як Джакопо Тінторетто (старший), закінчують сю епоху 
розцвіту венецького малярства з кінцем XVI в. Воно догорає вже меншими 
талантами в XVII в., як взагалі венецьке культурне життя, — як рожевий 
відблиск заходу політичної могутності й економічної сили старої Венеції. 

І так як скуплено і сконцентровано в однім куснику, коло певних інте-
ресів, коло одної провідної осі все політичне життя Венеції, так скуплені 
разом монументальні пам’ятки її творчості. Монументальні тільки, — бо 
пам’ятки малярства, різьби іншої артистичної творчості в часах упадку 
розбрелися страшенно по світі, і те, що зосталося на місці в Венеції, дає 
тільки дуже слабке поняття про її багату артистичну творчість на сих полях. 
Зате монументальні пам’ятки стоять, і знов як символ тісної залежності 
культурного, артистичного венецького життя від її політичної історії, від 
політичної могутності, — вони представлені багатою групою її офіціальних 

вражіння, надає особливий інтерес сьому життю, ріжні сторони якого так 
тісно спліталися з собою, концентрувалися в однім осередку. 

Розуміється, життя було бурливе, повне глибоко трагічних ситуацій. 
Життя народоправне, а особливо республіканське далеко більше зложене, 
напружене, вимагає від активної одиниці далеко більше, ніж життя під 
монархічним, автократичним режимом, — ставить комбінації далеко тяжчі, 
змушує рахуватися з факторами і численнішими, і труднішими до комбіну-
вання. Й історія венецького життя повна епізодів понурих, глибоко трагічних, 
які відбивають дуже сильно на загальнім блискучім тлі. Але в нім не було 
таких потрясінь, переломів, катастроф, які б з коренем вивертали народне 
життя, розкидали старе й змушували будувати наново. Навпаки, як я сказав, 
вся державна мудрість венецьких політиків пішла на те, щоб забезпечити 
своє життя, свою конституційну олігархію від усяких переворотів. І коли, 
кінець кінцем, ся тенденція венецького політичного життя привела його до 
омертвіння, забила ініціативу, творчий дух його горожан в політиці, то, з 
другого боку, справді дала можність тутешньому життю розвинутися без 
потрясінь і катастроф, розвернутися вповні й дійти до крайніх своїх границь. 
Ніколи, аж до наполеонської окупації 1797 р. неприятельське військо не 
ступало на землю Венеції; вона не попадала під чужу власть, не мусила 
примінятися до чужих прав і законів. Вона жила весь час по-своєму, своїм 
життям, свідомо обминаючи ті форми, в які виливалося сучасне життя іншої 
Італії, і зберігаючи свої форми, свої традиції, та дала можність сьому свому 
життю розцвісти й розвинутися в повній красі, силі й закінченості.

Артистична спадщина старої Венеції
Спеціальні географічні й культурні, економічні й політичні обставини, які 

вплинули на окремішність політичного життя Венеції, разом з ним відбилися 
також на її житті культурнім, і спеціально на її квінтесенції — артистичній 
творчості, яка пішла в значній мірі відмінними дорогами від іншої італій-
ської штуки й проявилася в формах не тільки незвичайно високих, але й 
незвичайно оригінальних.

Тісні зв’язки з Візантією, в яких довго жила Венеція — спочатку в 
залеж ності від неї, пізніше в тісній культурній зв’язі, — відбилися дуже 
сильно на початках венецької штуки, тісно зв’язаної з візантійською. Вона 
виростає на візантійськім корені і патрональна святиня Венеції — базиліка 
св. Марка, розпочата в IX, наново відбудована в XI в., зісталася проречи-
стим свідоцтвом сих візантійських початків венецького артистичного і взагалі 
культурного життя. З зібраними в ній скарбами артистичної творчості вона 
служить чудовою пам’яткою й ілюстрацією сього першого, візантійського 
періоду венецької штуки.

Се панування візантійської штуки не дало на венецькім ґрунті розвину-
тися т. зв. романському стилю, що характеризує будівництво північної Італії 
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й Тоскани XI–XIII в. Дальшою замітною стадією являється тут аж чудова 
венецька готика, наскрізь оригінальна, вповні відмінна від готики західно-
європейської, перейнята елементами орієнтальними, близько спорідненими 
з штукою мавританською. Вона служить артистично перетвореною рефлек-
сією венецьких зносин зі Сходом XII–XIV в. і своєї найвищої реалізації 
доходить в палаті дожів, в тій формі, в якій її маємо — з XIV–XV віків. 
Ріжні мотиви її повторяє і розвиває ряд палат венецьких патриціїв з того 
ж часу, XIV–XV в.

Готика панує аж до кінця XV в. і тоді тільки розпочинається панування 
Ренесансу, спочатку в його простіших формах, представлених рядом палат 
з кінця XV в. і першої половини XVI в., потім в його пишнім розцвіті, 
представ ленім особливо будовами Джакопо Татті, звичайно званого Сан-Со-
віно. Флорентієць з роду і виховання, він розвинув свою діяльність головно 
в Венеції й зробив пам’ятним своє ім’я цілим рядом пишних будов в середніх 
десятиліттях XVI в., як бібліотека (libreria vecchia), лоджетта (знищена в 
1902 р., коли упала на неї стара дзвіниця св. Марка), палаццо Корнер й 
ін. При всій розкоші й красі сі будови, як і будови інших архітектів того 
часу, як Паладіо з Вінченци (автор церкви Georgio Maggiore), Скамоцці 
(творець “Нових прокурацій”, другої полов. XVI в.), не мають, одначе, в 
собі чогось спеціально місцевого, оригінального, — вони вводять венецьке 
будівництво в загальну історію італійського Ренесансу, і венецька архітектура 
з сього часу взагалі стає вже тільки частиною загальної італійської штуки.

Більше оригінальності проявляє венецьке малярство, що розвива-
ється якраз в сім часі, коли завмирає оригінальна венецька архітектура. 
Два брати Белліні на початках XVI в. стають на чолі “венецької” школи 
малярства, з котрої між іншими вийшли такі майстри, як Пальма Веккіо і 
особливо Тіціан — найбільша краса і слава венецького малярства, що своєю 
більше як піввіковою твор чістю давав йому честь і розголос (він жив сто 
літ, 1477+1576). По нім Паоло Кальярі, прізвищем Веронезе, з кількома 
іншими величинами, як Джакопо Тінторетто (старший), закінчують сю епоху 
розцвіту венецького малярства з кінцем XVI в. Воно догорає вже меншими 
талантами в XVII в., як взагалі венецьке культурне життя, — як рожевий 
відблиск заходу політичної могутності й економічної сили старої Венеції. 

І так як скуплено і сконцентровано в однім куснику, коло певних інте-
ресів, коло одної провідної осі все політичне життя Венеції, так скуплені 
разом монументальні пам’ятки її творчості. Монументальні тільки, — бо 
пам’ятки малярства, різьби іншої артистичної творчості в часах упадку 
розбрелися страшенно по світі, і те, що зосталося на місці в Венеції, дає 
тільки дуже слабке поняття про її багату артистичну творчість на сих полях. 
Зате монументальні пам’ятки стоять, і знов як символ тісної залежності 
культурного, артистичного венецького життя від її політичної історії, від 
політичної могутності, — вони представлені багатою групою її офіціальних 

вражіння, надає особливий інтерес сьому життю, ріжні сторони якого так 
тісно спліталися з собою, концентрувалися в однім осередку. 

Розуміється, життя було бурливе, повне глибоко трагічних ситуацій. 
Життя народоправне, а особливо республіканське далеко більше зложене, 
напружене, вимагає від активної одиниці далеко більше, ніж життя під 
монархічним, автократичним режимом, — ставить комбінації далеко тяжчі, 
змушує рахуватися з факторами і численнішими, і труднішими до комбіну-
вання. Й історія венецького життя повна епізодів понурих, глибоко трагічних, 
які відбивають дуже сильно на загальнім блискучім тлі. Але в нім не було 
таких потрясінь, переломів, катастроф, які б з коренем вивертали народне 
життя, розкидали старе й змушували будувати наново. Навпаки, як я сказав, 
вся державна мудрість венецьких політиків пішла на те, щоб забезпечити 
своє життя, свою конституційну олігархію від усяких переворотів. І коли, 
кінець кінцем, ся тенденція венецького політичного життя привела його до 
омертвіння, забила ініціативу, творчий дух його горожан в політиці, то, з 
другого боку, справді дала можність тутешньому життю розвинутися без 
потрясінь і катастроф, розвернутися вповні й дійти до крайніх своїх границь. 
Ніколи, аж до наполеонської окупації 1797 р. неприятельське військо не 
ступало на землю Венеції; вона не попадала під чужу власть, не мусила 
примінятися до чужих прав і законів. Вона жила весь час по-своєму, своїм 
життям, свідомо обминаючи ті форми, в які виливалося сучасне життя іншої 
Італії, і зберігаючи свої форми, свої традиції, та дала можність сьому свому 
життю розцвісти й розвинутися в повній красі, силі й закінченості.

Артистична спадщина старої Венеції
Спеціальні географічні й культурні, економічні й політичні обставини, які 

вплинули на окремішність політичного життя Венеції, разом з ним відбилися 
також на її житті культурнім, і спеціально на її квінтесенції — артистичній 
творчості, яка пішла в значній мірі відмінними дорогами від іншої італій-
ської штуки й проявилася в формах не тільки незвичайно високих, але й 
незвичайно оригінальних.

Тісні зв’язки з Візантією, в яких довго жила Венеція — спочатку в 
залеж ності від неї, пізніше в тісній культурній зв’язі, — відбилися дуже 
сильно на початках венецької штуки, тісно зв’язаної з візантійською. Вона 
виростає на візантійськім корені і патрональна святиня Венеції — базиліка 
св. Марка, розпочата в IX, наново відбудована в XI в., зісталася проречи-
стим свідоцтвом сих візантійських початків венецького артистичного і взагалі 
культурного життя. З зібраними в ній скарбами артистичної творчості вона 
служить чудовою пам’яткою й ілюстрацією сього першого, візантійського 
періоду венецької штуки.

Се панування візантійської штуки не дало на венецькім ґрунті розвину-
тися т. зв. романському стилю, що характеризує будівництво північної Італії 
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на масивних, тяжких аркадах основного візантійського плану, на тяжких і 
коротких, хоч і багато моделірованих входових арках і округлих простих, 
хоч і багато декорованих луках фасади. Маса статуй і ріжних скульптурних 
окрас покривають верхи фасади; мозаїки (з виїмком одної все новіші) та 
металічні різьби — внутрішні поля аркад. “Коні св. Марка” — римська 
квадрига, перевезена Константином до Царгорода з Рима (як думають, 
вона була зроблена для тріумфальної арки Нерона, потім стояла на Трая-
новій), і потім у 1204 р. забрана звідси венеціанами до Венеції, уставлена 
в середній аркаді фасаду, збільшає сей хаос ріжнорідних і ріжностильових 
декорацій, викликаючи вражіння якоїсь фантастичної, казкової розкоші. 

Більш одностайний і стильовий характер має внутрішність базиліки. 
Хоч і тут, розуміється, первісна візантійська декорація багато розмішана 
пізнішими елементами, але вони достроюються досить добре до цілості, 
особливо в півтіні освітлення, яке дають малі віконця бань. Мозаїки в 
візантійськім стилі, на золотім тлі — старші з X в. і пізніші з XII–XIII в. 
(є й ще пізніші, XVI–XVII в.) покривають бані і аркади і задають тон 
декорації церкви; недавно відчищені, вони визначаються дуже сильним 
блиском і колоритом. До сього тону “старого золота” (vieі or), який дають 
вони, достроюються темні бронзи олтаря, темно-жовтаві мармури стін, 
сірі тони старої мозаїкової мармурової підлоги, що заціліла в значній мірі 
також. Загальний колорит темнавої, багато декорованої святині виходить 
незвичайно гарний і суцільний. В подробицях декорацій і тут, як і зверху, — 
цілий музей. Крім того, в “скарбниці”, яка міститься позаду головного 
олтаря, багата колекція візантійських емальованих образків, ріжних взірців 
ювелірського майстерства, розкішні оправи книг. Все се з великим зами-
луванням скопійоване й видане венецькими археологами в монументальнім 
виданні “La Basilique de Saint Marc à Venise” (сім томів рисунків і кілька 
томів тексту і документів).

З правого боку, від полудня, безпосередньо притикає до св. Марка друга 
історична святиня Венеції, друга окраса, другий музей історії її штуки — 
палата дожів (Palazzo ducale). В теперішнім своїм виді вона була закінчена 
будовою в XIV–XV в. Будови, розпочаті на місці старого оборонного 
замку, з вежами й ровами, що тяглися з кінця X в. і поволі перетворяли сей 
укріплений замок в розкішну палату, були закінчені в XV в., і хоч потім 
підновлялись, але характер, наданий палаті конструкційними і декораційними 
роботами XIV–XV в., захований нею. 

В XIV в. вибудувана була полуднева фасада, звернена на канал, і 
потім, в XV в., в тім же стилі збудована була західна фасада, звернена 
на п’яцетту. Нижню частину її становить галерея (лоджія), що оббігає 
палату з обох сторін (від п’яцетти й каналу). Вона зложена з двох поясів 
(поверхів) — нижнього тяжчого, з масивними коротшими колонами без 
баз, але з розкішними готицькими капітелями (кожда інакша), і верхнього 

будинків. Се патрональна церква св. Марка, палата дожів, два будинки т. 
зв. прокурацій — канцелярій державних прокураторів; все згруповане на 
площі св. Марка. А від неї тягнеться потім довгий ряд розкішних приватних 
палат венецьких магнатів, які представляли собою правителів сеї республіки, 
репрезентованих державними будинками св. Марка.

Є багато міст, які в сумі викажуться навіть більшим числом розкішних 
пам’яток артистичних і історичних, але знов я, мабуть, не помилюся, ска-
завши, що ніде вони не зібрані так в однім кусні, як тут, і тому вся ся площа 
св. Марка (ріаzzа dі s. Mаrсо) з сусідньою “малою площею”, “п’яцеттою”, 
робить особливе, незрівнянне ні з чим вражіння.

Коли входиш на неї з-під нового мармурового портика, збудованого 
Наполеоном, стаєш ніби серед великого пасажу. Перед очима майже у всю 
ширину площі красується базиліка св. Марка; правий кут заслонює кампа-
нілья, що будується тепер наново, по тім, як стара, з XI віку, розвалилася 
в р. 1902. По лівій руці у всю довжину площі тягнеться один одностайний 
ряд т. зв. Старих прокурацій, будованих з кінцем XV в., в стилі посереднім 
від венецької готики до Ренесансу (фасада ренесансова, але вінчана марму-
ровою короною в стилі венецької готики). Праву сторону займає такий же 
ряд Нових прокурацій, в стилі пишного Ренесансу, з кінця XVI в. Аркади 
оббігають три сторони площі, в долішній часті всіх трьох будинків: обоїх 
прокурацій і портика Наполеона (т. зв. Нової будови, Nouova Fabbrica), 
творячи гарний пасаж, зайнятий кофейнями, цукернями, а головно виста-
вами склепів найбагатіших фірм, найблискучіших і найрозкішніших пред-
метів теперішнього венецького промислу — ріжних артистичних виробів, 
обчислених на заможного туриста, як декороване шкло, мозаїка, мармур, 
мальована шкіра, розкішні оправи, круживо (коронки). Вони творять собою 
багату виставу сучасного венецького артистичного промислу, розкішного і 
смаковитого. Всередині стелиться виложена гладкими камінними плитами 
площа, на 175 метрів довга, на половину того широка, рівна, не перервана 
ніякою фонтаною, чи статуєю — найбільша площа Венеції, чиста і прекрасна, 
оживлена з звірят тільки табунами сизих голубів, що старим звичаєм на 
Вербну неділю випускалися з церкви св. Марка, і гніздяться тут, на площі. 
Улюблена забава туристів, а особливо дітей — годувати їх кукурудзою, що 
продається тут же в маленьких трубках: голуби беруть її з рук, злітають на 
руки, коли бачать в них кукурудзу.

Ідете тою площею, і поволі підносяться перед вашими очима присад-
куваті бані св. Марка, його фасада стає вищою й величнішою, а за нею 
справа починає виступати розкішний ґанок палати дожів, а далі й її фасада. 
Фасада Марка, збудована в XI в., мішає з візантійськими деякі романські 
елементи, як напр., гарні портали; а XV вік пододавав до неї ще зверху 
ріжні декораційні додатки чисто готицькі, так що її верхи мають досить 
незвиклий і фантастичний вид. Готицькі ажурні вершечки дивно виглядають 
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на масивних, тяжких аркадах основного візантійського плану, на тяжких і 
коротких, хоч і багато моделірованих входових арках і округлих простих, 
хоч і багато декорованих луках фасади. Маса статуй і ріжних скульптурних 
окрас покривають верхи фасади; мозаїки (з виїмком одної все новіші) та 
металічні різьби — внутрішні поля аркад. “Коні св. Марка” — римська 
квадрига, перевезена Константином до Царгорода з Рима (як думають, 
вона була зроблена для тріумфальної арки Нерона, потім стояла на Трая-
новій), і потім у 1204 р. забрана звідси венеціанами до Венеції, уставлена 
в середній аркаді фасаду, збільшає сей хаос ріжнорідних і ріжностильових 
декорацій, викликаючи вражіння якоїсь фантастичної, казкової розкоші. 

Більш одностайний і стильовий характер має внутрішність базиліки. 
Хоч і тут, розуміється, первісна візантійська декорація багато розмішана 
пізнішими елементами, але вони достроюються досить добре до цілості, 
особливо в півтіні освітлення, яке дають малі віконця бань. Мозаїки в 
візантійськім стилі, на золотім тлі — старші з X в. і пізніші з XII–XIII в. 
(є й ще пізніші, XVI–XVII в.) покривають бані і аркади і задають тон 
декорації церкви; недавно відчищені, вони визначаються дуже сильним 
блиском і колоритом. До сього тону “старого золота” (vieі or), який дають 
вони, достроюються темні бронзи олтаря, темно-жовтаві мармури стін, 
сірі тони старої мозаїкової мармурової підлоги, що заціліла в значній мірі 
також. Загальний колорит темнавої, багато декорованої святині виходить 
незвичайно гарний і суцільний. В подробицях декорацій і тут, як і зверху, — 
цілий музей. Крім того, в “скарбниці”, яка міститься позаду головного 
олтаря, багата колекція візантійських емальованих образків, ріжних взірців 
ювелірського майстерства, розкішні оправи книг. Все се з великим зами-
луванням скопійоване й видане венецькими археологами в монументальнім 
виданні “La Basilique de Saint Marc à Venise” (сім томів рисунків і кілька 
томів тексту і документів).

З правого боку, від полудня, безпосередньо притикає до св. Марка друга 
історична святиня Венеції, друга окраса, другий музей історії її штуки — 
палата дожів (Palazzo ducale). В теперішнім своїм виді вона була закінчена 
будовою в XIV–XV в. Будови, розпочаті на місці старого оборонного 
замку, з вежами й ровами, що тяглися з кінця X в. і поволі перетворяли сей 
укріплений замок в розкішну палату, були закінчені в XV в., і хоч потім 
підновлялись, але характер, наданий палаті конструкційними і декораційними 
роботами XIV–XV в., захований нею. 

В XIV в. вибудувана була полуднева фасада, звернена на канал, і 
потім, в XV в., в тім же стилі збудована була західна фасада, звернена 
на п’яцетту. Нижню частину її становить галерея (лоджія), що оббігає 
палату з обох сторін (від п’яцетти й каналу). Вона зложена з двох поясів 
(поверхів) — нижнього тяжчого, з масивними коротшими колонами без 
баз, але з розкішними готицькими капітелями (кожда інакша), і верхнього 

будинків. Се патрональна церква св. Марка, палата дожів, два будинки т. 
зв. прокурацій — канцелярій державних прокураторів; все згруповане на 
площі св. Марка. А від неї тягнеться потім довгий ряд розкішних приватних 
палат венецьких магнатів, які представляли собою правителів сеї республіки, 
репрезентованих державними будинками св. Марка.

Є багато міст, які в сумі викажуться навіть більшим числом розкішних 
пам’яток артистичних і історичних, але знов я, мабуть, не помилюся, ска-
завши, що ніде вони не зібрані так в однім кусні, як тут, і тому вся ся площа 
св. Марка (ріаzzа dі s. Mаrсо) з сусідньою “малою площею”, “п’яцеттою”, 
робить особливе, незрівнянне ні з чим вражіння.

Коли входиш на неї з-під нового мармурового портика, збудованого 
Наполеоном, стаєш ніби серед великого пасажу. Перед очима майже у всю 
ширину площі красується базиліка св. Марка; правий кут заслонює кампа-
нілья, що будується тепер наново, по тім, як стара, з XI віку, розвалилася 
в р. 1902. По лівій руці у всю довжину площі тягнеться один одностайний 
ряд т. зв. Старих прокурацій, будованих з кінцем XV в., в стилі посереднім 
від венецької готики до Ренесансу (фасада ренесансова, але вінчана марму-
ровою короною в стилі венецької готики). Праву сторону займає такий же 
ряд Нових прокурацій, в стилі пишного Ренесансу, з кінця XVI в. Аркади 
оббігають три сторони площі, в долішній часті всіх трьох будинків: обоїх 
прокурацій і портика Наполеона (т. зв. Нової будови, Nouova Fabbrica), 
творячи гарний пасаж, зайнятий кофейнями, цукернями, а головно виста-
вами склепів найбагатіших фірм, найблискучіших і найрозкішніших пред-
метів теперішнього венецького промислу — ріжних артистичних виробів, 
обчислених на заможного туриста, як декороване шкло, мозаїка, мармур, 
мальована шкіра, розкішні оправи, круживо (коронки). Вони творять собою 
багату виставу сучасного венецького артистичного промислу, розкішного і 
смаковитого. Всередині стелиться виложена гладкими камінними плитами 
площа, на 175 метрів довга, на половину того широка, рівна, не перервана 
ніякою фонтаною, чи статуєю — найбільша площа Венеції, чиста і прекрасна, 
оживлена з звірят тільки табунами сизих голубів, що старим звичаєм на 
Вербну неділю випускалися з церкви св. Марка, і гніздяться тут, на площі. 
Улюблена забава туристів, а особливо дітей — годувати їх кукурудзою, що 
продається тут же в маленьких трубках: голуби беруть її з рук, злітають на 
руки, коли бачать в них кукурудзу.

Ідете тою площею, і поволі підносяться перед вашими очима присад-
куваті бані св. Марка, його фасада стає вищою й величнішою, а за нею 
справа починає виступати розкішний ґанок палати дожів, а далі й її фасада. 
Фасада Марка, збудована в XI в., мішає з візантійськими деякі романські 
елементи, як напр., гарні портали; а XV вік пододавав до неї ще зверху 
ріжні декораційні додатки чисто готицькі, так що її верхи мають досить 
незвиклий і фантастичний вид. Готицькі ажурні вершечки дивно виглядають 
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забравши до паризьких музеїв; дещо забрано до музею, що займає одно 
крило сеї палати; так що апартаменти виглядають дещо пусто й сумно, при 
всій величавості й розкоші. Найбільша й найвеличавіша саля — загальних 
зборів нобілів (Sala del Magior Consiglio) — кілька літ уже стоїть в направі: 
такою бачив я її чотири роки тому й такою бачу тепер. Зсунені з місця тронні 
сидження дожа і його совітників, знято великий образ “раю”, що покривав 
стіну над ними; саля через се не має свого розкішного виду. Вгорі її в виді 
гзимза оббігають портрети дожів в хронологічнім порядку, і серед них на 
своїм місці чорна хустка з короткою написсю: Hic est locus Marini Falieri 
decapitati pro criminibus (“Се місце Маріно Фалієрі, стятого за провини”).

Провідник, що водить форестьєрів по палаті, звертає їх увагу на ріжні 
інші характеристичні подробиці старого побуту: отвори для подавання доносів 
правительству; віконечко в стелі дожівської спальні, через яке можна було 
слідити за дожем — чи спить благонаміренно, чи, може, щось задумує, 
з кимсь радиться потайки... Дож, одначе, був тільки найбільш пишним і 
блискучим в’язнем, під вічним доглядом своїх дорадників-наглядачів і інших 
приставників. В’язнів було більше. Блискуча палата служила заразом і 
в’язницею; камери в’язничі були нагорі і вдолині, і через гарний міст, т. зв. 
міст зітхань (Ponte dei sospiri) лучився з сусідньою в’язницею — гарним 
мармуряним будинком, що й досі сповняє своє невеселе призначення. 
Венецькі в’язні мали ту приємність, що їх тримано в будинках артистично 
побудованих (бодай на зверх), а не яких-небудь нефоремних касарнях. Чи 
відчували з того вдоволення, не знати. 

Праворуч від палати і п’яцетти минаєте розкішний будинок “старої бібліо-
теки” і монетної палати (т. зв. цекка, що лишила своє ім’я в “цехинах”, назві 
монети); тут міститься тепер бібліотека, з прекрасною читальною салею в три 
світла (хотів би я, щоб наше Наукове товариство таку мало!). Се з правої руки 
(коли їхати від моря), а з лівого бачите нову, досить гарну, хоч і важкувату 
барокову церкву Марії del Salute (XVII в.), і коло неї найнеприємнішу для 
уся кого подорожника, тай взагалі для всякого культурного чоловіка, інстан-
цію — митну комору (dogana di mare). По сім розпочинається по обох боках 
“великого каналу” (Ganal grande або Canalazzo) розкішна галерея старих палат 
венецьких вельмож. Вони звернені своїми головними фасадами до каналу й сі їх 
парадні входи призначені для гондол — нема під ними ніякого, хоч би узенеч-
кого, пішоходу, і поріг сіней підіймається просто над рівнем води. Типовий 
уклад палат більше-менше однаковий: в центрі будинку на долині сіни, над 
ними велика в два світла саля, з рядом вікон по фасаді; по крилах поменші 
покої; за салею, всередині будинку, внутрішнє подвір’я. Такий уклад уложився 
вже в XII в., як бачимо на старших палатах, і таким зістається до кінця XVIII 
і в XIX. Старші палати ХІІ і XIII в. в стилі романськім або візантійсько-мав-
ританськім, як його називають, з круглими луками вікон і скромними марму-
ряними балюстрадами, переходять в готицькі палати XIV в. Пишні готицькі 

легшого, з тонкими і узькими аркадами (на одну долішню аркаду при-
падає дві горішніх), з гарними хрестовидними прорізами-розетами, що 
характеризують сю будову і повторяються, як улюблений і традиційний 
декораційний мотив, безліч разів на ріжних приватних палатах Венеції. На 
сій ажурній галереї спочиває масивний великий верхній поверх, з гладкими 
стінами, оживленими лише кольоровою мармуровою обкладкою з білих і 
жовто-гарячих плиток, та широкими вікнами; між ними, посередині фасади 
розкішно декороване вікно-балкон. Ся комбінація легкої, ажурової, незви-
чайно багато декорованої долішньої часті з масивним і глад ким горішнім 
поверхом, незвичайно простим і скромним (навіть кольорові плитки дуже 
влучно положені не в якийсь хитрий взір, а скісними одностайними ряд-
ками, що творять квадратові касети), вінчаним такою ж простою, гладкою 
короною з одностайних біломармуряних зубців — незвичайно оригінальна 
й ефектовна. Вона надає палаті свій власний, ніде більше не повторений 
вид, який врізується в пам’ять назавсіди.

Розкішно декорована брама, в готицькім стилі, але вже зачепленім 
зм’якшеними впливами Ренесансу, між фасадою палати й північним крилом 
катедри св. Марка, веде у внутрішнє подвір’я палати через масивну склеплену 
лоджію. Над брамою традиційний лев св. Марка й перед ним на колінах в 
покірній позі дож Фоскарі — символ повного піддання дожівської власті 
власті республіки. Під час демократичного повстання в Венеції в 1797 р., 
в переддень кінця її самостійності, сей символ старого венецького устрою 
знищено, і тепер його останки в музеї, а фігуру зроблено нову. Сей епі-
зод — епілог самостійного державного життя Венеції. В галереї входовій 
бронзова таблиця на пам’ять прилучення Венеції до єдиної Італії — епілог 
її окремішності. На ній вписаний результат загального голосування (пле-
бісциту) 27 жовтня 1866 р. в провінціях Венеції й Мантуї: за прилучення 
до Італії віддано 641758 голосів, проти 69, а 273 карток віддано чистих.

В противність благородній простоті зверхньої фасади, внутрішні стіни 
палати, що виходять на подвір’я, мали бути розкішно декоровані. З них, 
одначе, тільки одна стіна, східна, зроблена вповні й виповнена дрібною, 
дуже багатою мармуровою декорацією, в стилі Відродження вже, при 
кінці XV в.; друга стіна недокінчена, третя ані зачата. За всім тим подвір’я 
незвичайно гарне. Галереї оббігають його навколо, а середину оживлюють 
дві бронзові цистерни, пам’ятки тих часів, коли Венеція мусила пити дощову 
воду (ще не так давно). Монументальні сходи, прикрашені двома гігант-
ськими фігурами і тому звані “сходами гігантів”, ведуть у верхню галерею 
і звідти — у властиві апартаменти. Їх внутрішнє убрання походить з кінця 
XVI в., коли по великій пожежі 1577 р. наново помальовано їх, пензлем 
Тінторетто, Веронезе, Пальма Джованні, так що палата дожів — її розкішні 
стелі й стіни являються одною великою галереєю венеціанського малярства 
кінця XVI в. З внутрішньої обстанови, одначе, багато постягав Наполеон, 
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забравши до паризьких музеїв; дещо забрано до музею, що займає одно 
крило сеї палати; так що апартаменти виглядають дещо пусто й сумно, при 
всій величавості й розкоші. Найбільша й найвеличавіша саля — загальних 
зборів нобілів (Sala del Magior Consiglio) — кілька літ уже стоїть в направі: 
такою бачив я її чотири роки тому й такою бачу тепер. Зсунені з місця тронні 
сидження дожа і його совітників, знято великий образ “раю”, що покривав 
стіну над ними; саля через се не має свого розкішного виду. Вгорі її в виді 
гзимза оббігають портрети дожів в хронологічнім порядку, і серед них на 
своїм місці чорна хустка з короткою написсю: Hic est locus Marini Falieri 
decapitati pro criminibus (“Се місце Маріно Фалієрі, стятого за провини”).

Провідник, що водить форестьєрів по палаті, звертає їх увагу на ріжні 
інші характеристичні подробиці старого побуту: отвори для подавання доносів 
правительству; віконечко в стелі дожівської спальні, через яке можна було 
слідити за дожем — чи спить благонаміренно, чи, може, щось задумує, 
з кимсь радиться потайки... Дож, одначе, був тільки найбільш пишним і 
блискучим в’язнем, під вічним доглядом своїх дорадників-наглядачів і інших 
приставників. В’язнів було більше. Блискуча палата служила заразом і 
в’язницею; камери в’язничі були нагорі і вдолині, і через гарний міст, т. зв. 
міст зітхань (Ponte dei sospiri) лучився з сусідньою в’язницею — гарним 
мармуряним будинком, що й досі сповняє своє невеселе призначення. 
Венецькі в’язні мали ту приємність, що їх тримано в будинках артистично 
побудованих (бодай на зверх), а не яких-небудь нефоремних касарнях. Чи 
відчували з того вдоволення, не знати. 

Праворуч від палати і п’яцетти минаєте розкішний будинок “старої бібліо-
теки” і монетної палати (т. зв. цекка, що лишила своє ім’я в “цехинах”, назві 
монети); тут міститься тепер бібліотека, з прекрасною читальною салею в три 
світла (хотів би я, щоб наше Наукове товариство таку мало!). Се з правої руки 
(коли їхати від моря), а з лівого бачите нову, досить гарну, хоч і важкувату 
барокову церкву Марії del Salute (XVII в.), і коло неї найнеприємнішу для 
уся кого подорожника, тай взагалі для всякого культурного чоловіка, інстан-
цію — митну комору (dogana di mare). По сім розпочинається по обох боках 
“великого каналу” (Ganal grande або Canalazzo) розкішна галерея старих палат 
венецьких вельмож. Вони звернені своїми головними фасадами до каналу й сі їх 
парадні входи призначені для гондол — нема під ними ніякого, хоч би узенеч-
кого, пішоходу, і поріг сіней підіймається просто над рівнем води. Типовий 
уклад палат більше-менше однаковий: в центрі будинку на долині сіни, над 
ними велика в два світла саля, з рядом вікон по фасаді; по крилах поменші 
покої; за салею, всередині будинку, внутрішнє подвір’я. Такий уклад уложився 
вже в XII в., як бачимо на старших палатах, і таким зістається до кінця XVIII 
і в XIX. Старші палати ХІІ і XIII в. в стилі романськім або візантійсько-мав-
ританськім, як його називають, з круглими луками вікон і скромними марму-
ряними балюстрадами, переходять в готицькі палати XIV в. Пишні готицькі 

легшого, з тонкими і узькими аркадами (на одну долішню аркаду при-
падає дві горішніх), з гарними хрестовидними прорізами-розетами, що 
характеризують сю будову і повторяються, як улюблений і традиційний 
декораційний мотив, безліч разів на ріжних приватних палатах Венеції. На 
сій ажурній галереї спочиває масивний великий верхній поверх, з гладкими 
стінами, оживленими лише кольоровою мармуровою обкладкою з білих і 
жовто-гарячих плиток, та широкими вікнами; між ними, посередині фасади 
розкішно декороване вікно-балкон. Ся комбінація легкої, ажурової, незви-
чайно багато декорованої долішньої часті з масивним і глад ким горішнім 
поверхом, незвичайно простим і скромним (навіть кольорові плитки дуже 
влучно положені не в якийсь хитрий взір, а скісними одностайними ряд-
ками, що творять квадратові касети), вінчаним такою ж простою, гладкою 
короною з одностайних біломармуряних зубців — незвичайно оригінальна 
й ефектовна. Вона надає палаті свій власний, ніде більше не повторений 
вид, який врізується в пам’ять назавсіди.

Розкішно декорована брама, в готицькім стилі, але вже зачепленім 
зм’якшеними впливами Ренесансу, між фасадою палати й північним крилом 
катедри св. Марка, веде у внутрішнє подвір’я палати через масивну склеплену 
лоджію. Над брамою традиційний лев св. Марка й перед ним на колінах в 
покірній позі дож Фоскарі — символ повного піддання дожівської власті 
власті республіки. Під час демократичного повстання в Венеції в 1797 р., 
в переддень кінця її самостійності, сей символ старого венецького устрою 
знищено, і тепер його останки в музеї, а фігуру зроблено нову. Сей епі-
зод — епілог самостійного державного життя Венеції. В галереї входовій 
бронзова таблиця на пам’ять прилучення Венеції до єдиної Італії — епілог 
її окремішності. На ній вписаний результат загального голосування (пле-
бісциту) 27 жовтня 1866 р. в провінціях Венеції й Мантуї: за прилучення 
до Італії віддано 641758 голосів, проти 69, а 273 карток віддано чистих.

В противність благородній простоті зверхньої фасади, внутрішні стіни 
палати, що виходять на подвір’я, мали бути розкішно декоровані. З них, 
одначе, тільки одна стіна, східна, зроблена вповні й виповнена дрібною, 
дуже багатою мармуровою декорацією, в стилі Відродження вже, при 
кінці XV в.; друга стіна недокінчена, третя ані зачата. За всім тим подвір’я 
незвичайно гарне. Галереї оббігають його навколо, а середину оживлюють 
дві бронзові цистерни, пам’ятки тих часів, коли Венеція мусила пити дощову 
воду (ще не так давно). Монументальні сходи, прикрашені двома гігант-
ськими фігурами і тому звані “сходами гігантів”, ведуть у верхню галерею 
і звідти — у властиві апартаменти. Їх внутрішнє убрання походить з кінця 
XVI в., коли по великій пожежі 1577 р. наново помальовано їх, пензлем 
Тінторетто, Веронезе, Пальма Джованні, так що палата дожів — її розкішні 
стелі й стіни являються одною великою галереєю венеціанського малярства 
кінця XVI в. З внутрішньої обстанови, одначе, багато постягав Наполеон, 
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Далі!..
Прощай, Венеціє! Скрутивши з лагун на полудне, поїзд наш пролітає 

низькою низиною в поріччях По і Адіджи, утвореного намулом тутешніх 
рік. На пам’яті історії вони урвали ціле побережжя від моря, все посуваючи 
наперед територію сих наносів, так що приморське місто Адрія, яке надало 
своє ім’я морю, давно опинилося на сухому, і до моря від нього тепер цілих 
25 кілометрів; а за римських часів було ще воно приморським.

Минаємо сим разом Феррару з її традиціями блискучого двору д’Есте й 
нещасливого поета-дворака Аріосто. Минаємо Падую і Болонью з їх старими 
університетами, де набирався премудрості не один з наших земляків, ще не 
відірваних від національності сею культурою, і вже відірваних. Насувається 
в гадках славне ім’я Франціска Скорини, “ученого мужа з славного города 
Полоцька”, доктора Падуанського університету, перекладчика Святого 
Письма “своєму прироженому рускому языку к науце всего доброго”.

Се один з небагатьох звісних нам вихованців гуманізму, речників нових 
ідей про культурну працю для своєї суспільності, “для посполитого доброго” 
(pro bono publico), що з гарячим пієтизмом для культури, нової європей-
ської цивілізації лучить непохитну вірність старим свійським культурним і 
національним традиціям і стає проповідником нового культурного, свідомого 
патріотизму. “Не только самисобе народихомся на свет, но болеє по службе 
божиєй і посполитого доброго”, — пише він в одній з своїх profession de 
foi — передмов до випусків своєї Біблії, і мотивує свою працю мотивами 
гуманітарно-патріотичними: “Ми, браття, не можемъ ли во великих (чимсь 
великим) послужити посполитому люду руского языка — сиє малыє книжки 
праци нашоє приносимо имъ”.

Нема причин думати, що не було таких вихованців нової культури і 
більше, і у нас на Україні.

За Болоньєю врізуємося в гірський хребет Апеннінів. Гори сухоребрі, 
голі, піднімаються наоколо нас, відкриваючи на згір’ях рівні сточища, як 
витесані з каміння величезні таблиці. Поїзд щохвиля скаче в середину гір і 
з темних тунелів, виривається лише на мент на світло й повітря, щоб знову 
пірнути в пітьму, і краєвид міняється, як у калейдоскопі, то зникаючи з очей, 
то виринаючи знову, — як дитина, що, кукаючи, то ховається за материну 
шию, то знову виставляє з-за неї своє розвеселене лице. Між Болоньєю й 
Пістойєю, що лежить уже по другім боці хребта, ми нарахували щось 50 
тунелів без одного чи двох. Зате поїзд майже простою лінією проходить 
через гори, з долини По в долину Арно, не уступаючи, не обминаючи, а 
врізуючися в самі глибини їх. Все нижче і нижче піниться ріка під нами. 
Далі, за перевалом починаємо знову зближатися до її рівня. І, нарешті, з 
побідним гуком, як роз’ярений дракон з темної нори, вилітає наш поїзд з 
темних тунелів в зелені долини Тоскани.

палати XV в. залюбки повторяють декораційні мотиви палати дожів, так наче 
кождий венецький вельможа хотів положити на своїй палаті відблиск 
маєстатичної величі Венеції, як член і учасник її слави і могутності. Най-
більш блискучий і артистично викінчений взірець сього типу дає палата 
Доро, або так звана звичайно Са d’Oro, себто Золота палата (замість Са 
Doro, палата Доро); тепер се власність жидівського магната, банкіра Фран-
кетті, що володіє також і іншою гарною палатою сього типу — Каваллі. 
Шістнадцятий вік приносить мармурові палати Ренесансові, в стилі Нових 
прокурацій — будови Берґа маско, Санмікелі, Скамоцці, Сан-Совіно — 
найліпшого майстра в сім роді. Їх гармонія і пропорції деталів закривають 
собою схематичні прикмети фасади старшого типу, і деякі палати визна-
чаються справді незвичайно благородною гармонійністю. Сімнадцятий і 
вісімнадцятий вік — часи упадку — не приносять майже нічого замітного 
в стилі і тільки більше або менше зручно повторяють, або злегка зміняють 
старинні типи, XV–XVI в.

Так тягнеться ся галерея старих палат, перериваних церквами, музеями, 
торговими рядами, на яких п’ять кілометрів, від св. Марка до залізничного 
двірця, як жива літопись колишнього життя, гучного і славного, але безпово-
ротно вигаслого. Голосні роди, яких імена носять сі палати, вигасли давно, і 
їх палати зайняті як не ріжними урядами, то торговельними і промисловими 
кон торами, фабриками, готелями, або перейшли в руки ріжних грошовитих 
чужин ців, що загніздилися тут. І з властивого венецького життя не зісталося 
тут майже нічого. 

Хто хоче бачити його, нехай з протоптаних форестьєрами стежок 
зверне вбік, в сторону Ріальто — старого мармуряного мосту на Великім 
каналі — довгі часи одинокого. Нехай пройде тою головною артерією, 
що тягнеться по обох сторонах його, — він побачить там венецьке життя 
теперішнє, справжнє, позбавлене історичних декорацій, але живе, рухливе, 
здорове життя робочого люду “третьої Італії”.

Стара Венеція вмерла, і її пам’ятки стоять недурно так осторонь ниніш-
нього життя — се інший світ, окремішній і замкнений в собі.

Гарні образки венецького життя останніх часів (XVIII в.) дає побутовий 
відділ, заложений при міськім музеї (Muzeo Civico), в прегарній відновленій 
старій палаті (XI віку) “Турецького двору” (Fondaco de’Turchi). З нагоди 
столітнього ювілею Карло Ґольдоні, популярного венецького автора коме-
дій: тут задумано представити венецьке життя його часів — другої половини 
XVIII в., і се справді зроблено незле: умебльовано і обставлено покої старою 
обстановою; старі костюми, замість вішати їх музеальним методом на кілки 
вішал, вбрано на гарні манекени й оживлено досить добре се життя Венеції 
на останку її старого існування. Коли б венецькі антикварі постаралися так 
представити і старше життя, XV–XVII віків принаймні, — було б се дуже 
добре, і було б прегарним прикладом для інших музеїв.
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низькою низиною в поріччях По і Адіджи, утвореного намулом тутешніх 
рік. На пам’яті історії вони урвали ціле побережжя від моря, все посуваючи 
наперед територію сих наносів, так що приморське місто Адрія, яке надало 
своє ім’я морю, давно опинилося на сухому, і до моря від нього тепер цілих 
25 кілометрів; а за римських часів було ще воно приморським.

Минаємо сим разом Феррару з її традиціями блискучого двору д’Есте й 
нещасливого поета-дворака Аріосто. Минаємо Падую і Болонью з їх старими 
університетами, де набирався премудрості не один з наших земляків, ще не 
відірваних від національності сею культурою, і вже відірваних. Насувається 
в гадках славне ім’я Франціска Скорини, “ученого мужа з славного города 
Полоцька”, доктора Падуанського університету, перекладчика Святого 
Письма “своєму прироженому рускому языку к науце всего доброго”.

Се один з небагатьох звісних нам вихованців гуманізму, речників нових 
ідей про культурну працю для своєї суспільності, “для посполитого доброго” 
(pro bono publico), що з гарячим пієтизмом для культури, нової європей-
ської цивілізації лучить непохитну вірність старим свійським культурним і 
національним традиціям і стає проповідником нового культурного, свідомого 
патріотизму. “Не только самисобе народихомся на свет, но болеє по службе 
божиєй і посполитого доброго”, — пише він в одній з своїх profession de 
foi — передмов до випусків своєї Біблії, і мотивує свою працю мотивами 
гуманітарно-патріотичними: “Ми, браття, не можемъ ли во великих (чимсь 
великим) послужити посполитому люду руского языка — сиє малыє книжки 
праци нашоє приносимо имъ”.

Нема причин думати, що не було таких вихованців нової культури і 
більше, і у нас на Україні.

За Болоньєю врізуємося в гірський хребет Апеннінів. Гори сухоребрі, 
голі, піднімаються наоколо нас, відкриваючи на згір’ях рівні сточища, як 
витесані з каміння величезні таблиці. Поїзд щохвиля скаче в середину гір і 
з темних тунелів, виривається лише на мент на світло й повітря, щоб знову 
пірнути в пітьму, і краєвид міняється, як у калейдоскопі, то зникаючи з очей, 
то виринаючи знову, — як дитина, що, кукаючи, то ховається за материну 
шию, то знову виставляє з-за неї своє розвеселене лице. Між Болоньєю й 
Пістойєю, що лежить уже по другім боці хребта, ми нарахували щось 50 
тунелів без одного чи двох. Зате поїзд майже простою лінією проходить 
через гори, з долини По в долину Арно, не уступаючи, не обминаючи, а 
врізуючися в самі глибини їх. Все нижче і нижче піниться ріка під нами. 
Далі, за перевалом починаємо знову зближатися до її рівня. І, нарешті, з 
побідним гуком, як роз’ярений дракон з темної нори, вилітає наш поїзд з 
темних тунелів в зелені долини Тоскани.

палати XV в. залюбки повторяють декораційні мотиви палати дожів, так наче 
кождий венецький вельможа хотів положити на своїй палаті відблиск 
маєстатичної величі Венеції, як член і учасник її слави і могутності. Най-
більш блискучий і артистично викінчений взірець сього типу дає палата 
Доро, або так звана звичайно Са d’Oro, себто Золота палата (замість Са 
Doro, палата Доро); тепер се власність жидівського магната, банкіра Фран-
кетті, що володіє також і іншою гарною палатою сього типу — Каваллі. 
Шістнадцятий вік приносить мармурові палати Ренесансові, в стилі Нових 
прокурацій — будови Берґа маско, Санмікелі, Скамоцці, Сан-Совіно — 
найліпшого майстра в сім роді. Їх гармонія і пропорції деталів закривають 
собою схематичні прикмети фасади старшого типу, і деякі палати визна-
чаються справді незвичайно благородною гармонійністю. Сімнадцятий і 
вісімнадцятий вік — часи упадку — не приносять майже нічого замітного 
в стилі і тільки більше або менше зручно повторяють, або злегка зміняють 
старинні типи, XV–XVI в.

Так тягнеться ся галерея старих палат, перериваних церквами, музеями, 
торговими рядами, на яких п’ять кілометрів, від св. Марка до залізничного 
двірця, як жива літопись колишнього життя, гучного і славного, але безпово-
ротно вигаслого. Голосні роди, яких імена носять сі палати, вигасли давно, і 
їх палати зайняті як не ріжними урядами, то торговельними і промисловими 
кон торами, фабриками, готелями, або перейшли в руки ріжних грошовитих 
чужин ців, що загніздилися тут. І з властивого венецького життя не зісталося 
тут майже нічого. 

Хто хоче бачити його, нехай з протоптаних форестьєрами стежок 
зверне вбік, в сторону Ріальто — старого мармуряного мосту на Великім 
каналі — довгі часи одинокого. Нехай пройде тою головною артерією, 
що тягнеться по обох сторонах його, — він побачить там венецьке життя 
теперішнє, справжнє, позбавлене історичних декорацій, але живе, рухливе, 
здорове життя робочого люду “третьої Італії”.

Стара Венеція вмерла, і її пам’ятки стоять недурно так осторонь ниніш-
нього життя — се інший світ, окремішній і замкнений в собі.

Гарні образки венецького життя останніх часів (XVIII в.) дає побутовий 
відділ, заложений при міськім музеї (Muzeo Civico), в прегарній відновленій 
старій палаті (XI віку) “Турецького двору” (Fondaco de’Turchi). З нагоди 
столітнього ювілею Карло Ґольдоні, популярного венецького автора коме-
дій: тут задумано представити венецьке життя його часів — другої половини 
XVIII в., і се справді зроблено незле: умебльовано і обставлено покої старою 
обстановою; старі костюми, замість вішати їх музеальним методом на кілки 
вішал, вбрано на гарні манекени й оживлено досить добре се життя Венеції 
на останку її старого існування. Коли б венецькі антикварі постаралися так 
представити і старше життя, XV–XVII віків принаймні, — було б се дуже 
добре, і було б прегарним прикладом для інших музеїв.
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форестьєрів і збирає з них “на чайок”, не вважаючи на свої малі розміри, 
служить іще й тепер одним з визначних культурних центрів сучасної Італії, 
має незлий університет, академію штуки й інші інституції. Взагалі живе не 
тільки споминами минулого, але й тепер се живе і діяльне, продуктивне місто...

Приємно, діставшися з вечора з вагонної тісноти й метушні до готелю 
й, переспавшися добре (се ж перша умова для відповідного погляду на світ 
для таких помолочених життям людей, як ми з вами, панове), прислухатися 
зрана до гуркоту і метушні, тяжкого дихання і голосного гамору нового 
міста, вгадувати, як усміхнеться воно з-за відчинених віконниць до далекого 
подорожника, що з гіперборейських країв, наслухавшися про його красу, 
прийшов зложити йому вирази свого подиву і пошани, як з-за сірих рядів 
домів блисне весела, зеленава ріка, перепоясана лініями мостів, як з-за 
скруту улиці вигляне мальований контур кампанільї...

Коби тільки добра, форестьєрська погода, tempo bello, а не саttivo.
Tempo саttivo — час для невільників, рабів, а не для свобідних людей; 

латинське сарtivus, невільник, полоненик, стало з часом означенням дла 
всього поганого, недоброго (саttivo), і погана погода — се погода невіль-
ницька. Цікава психологія віків відбивається часом от у таких притертих, 
звичайних термінах. Так і наше “панський”, “міщанський” перейшло в 
загальні означення якості. І демократи в теорії, в переконаннях, на цілі 
віки будемо носити в своїй мові такі відгомони зовсім інших часів і понять.

Ні, Флоренція і сим разом обдаровує нас гарною, ясною погодою. 
Інакше як би виглядала її прославлена мила, ясна краса?

Поснідавши на швидку руку, біжимо тісними уличками, повз мармуряну 
церкву Марії Новелі в напрямі соборної площі, “п’яцца Домо” (Piаzza 
Duomo). Флоренція вся така маленька, ціла в одній жмені, що за кілька хвиль 
уже висувається з-за рогу мережана стать кампанільї, чи, як тут її звуть, — 
вежі Джотто, високої й рівної, стрункої та пістрявої, як мережана братська 
свічка перед ставником, а далі й мережані, пожовклі мури старої хрестильниці 
і така ж мережана, але ясна й блискуча нова фасада Домо. Виложені ріжноко-
льоровим мармуром гладкі, слабо модельовані стіни хрестильниці — сеї старої 
ка тедри Флоренцїї, — білі поля з зеленими та темно-червоними обрамуван-
нями, дали раз назавсіди приклад і взірець її церковним будовам. Таким мере-
жаним мармуровим одінням прибрано й кампанілью, й мури нової катедри — 
св. Марії del Fiore “квітної” (від флорентійської гербової лілії), і ріжні інші 
флорентійські церкви (Марії Новелі, св. Хреста), так що сі мережані ріж-
нокольорові церкви стали характеристичною прикметою й приналежністю 
Флоренції. Глянеш і пригадаєш собі відразу всю суму вражінь, зв’язаних 
з сим містом. Дійсно, досить нехитрі, гладкі й присадкуваті фасади фло-
рентійських церков сього тоскансько-романського стилю, характеристич-
ного для Флоренції, вимагають якоїсь декорації для оживлення гладких, 
немодельованих стін будови. Але, як кажуть німці, Spass gilt nur einmal, 

Чудова панорама розкривається наоколо нас. Рання весна — найкращий 
час в Італії. Пізніше вона терпить від браку вогкості. Забагато каменю і 
замало води. Краєвид приймає сірий, запорошений, тощий вигляд. Країна 
робить вражіння виснаженої, нещасливої, тощої. Здається, що вона, як і її 
народ, висилився на ті голосні події історичні, величні подвиги культурні, 
ті грандіозні будови й пам’ятки, і, як збанкротований надмірною гойністю, 
непосильними тратами аристократ, сидить голий і голодний на руїнах свого 
блиску і слави.

І безперечно, воно таки не без того, щоб у сім вражінні не було правди. 
Як і деякі інші краї з давньою й інтенсивною культурою — як Палестина, 
Сирія, Месопотамія, Італія також, в деяких частях особливо, безперечно 
сильно виснажена. Висохла і збідніла її земля. Колись родючі простори 
стали бідними, неурожайними; місцями засмітилися давні відпливи вод, 
вони застоюються і псують повітря зародками малярії.

Але ранньою весною нема того вражіння виснаження. Ще непросохла 
земля вкривається буйною зеленістю. Групи піній і кипарисів не сіріють 
сиротливо, закурені порохом, на рудих згір’ях, а творять тільки темніші й 
інтенсивніші плями на розкішній зелені краєвиду. Оливи не мають ще свого 
безнадійно сірого колориту. Плакучі іви стелють жовті пасма свого віття. 
Великі кількаповерхові тосканські двори, щось середнє між замками і віллами, 
розкидані відокремлено серед нив і горóдів, скільки сягне око, незвичайно 
оживляють сей краєвид, нагадують про сильне, інтенсивне людське життя 
серед сеї багатої природи.

Ах, наскільки втішніше, імпозантніше виглядає се все від низьких 
почорнілих хаток з розкиданими солом’яними верхами, якими вкритий вес-
няний краєвид наших українських, особливо західних, галицьких околиць. 
Який колорит бідного, никлого життя надають вони їм, і як взагалі мало 
чує навколо себе людського життя подорожник там, в сфері культурницької 
місії наших домашніх “виховачів і учителів”, в порівнянні от хоч би з отсею 
панорамою Тоскани.

Флоренція
Флоренція — нарочито невеликий при ріці Арно, Тосканської провінції, 

город, має одну ріку і два береги, а шість мостів, одну катедральну церкву, 
звану Домо (Domо), і при ній одну дзвіницю, одну хрестильню (Baptisterium) 
і в ній три двери, одну галерею Уфіці і одну палятинську, одну палату синь-
йорії і одну палату подести, одного префекта, одного корпусного коменданта 
і одного архієпископа (ми у Львові маємо трьох — такого міста більше 
нема на світі!), досить мало мешканців і масу переїжджих форестьєрів, що, 
як оглашенні, товчуться з двірця до готелів і з готелів знову на поспішний 
поїзд. Торгує флорентійською мозаїкою, золоченими дерев’яними рамами, 
різьбою по дереву і ріжною “стариною” (antichitá). Крім того, що обслугує 
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тому дві з верхом тисячі літ, чи мав уже перед очима чепурну, веселу, 
милу, як квітки, осаду? Чи було се тільки бажання тоді, аби вона розцвіла 
в будучності, і скромне провінціальне місто дійсно взяло собі до серця се 
бажання й постаралося його сповнити? Воно прийняло собі за герб гарну 
стилізовану лілію і розцвіло пишним цвітом, не квіткою, а кущем, повним 
розкішних цвітків, які скрасили собою життя людства всіх часів.

Справді, се дивно подумати, як таке зовсім невелике місто, яке в додатку 
не було ніколи центром якоїсь більшої держави, з якої могло б силою полі-
тичної машини штучно витягати засоби і здібності, своїми силами, з себе 
самого видвигнуло таку масу здібностей, творчої енергії, хисту колективного, 
менше індивідуалізованого, і ряд світових геніїв, і то в такій ріжносторон-
ності, в таких ріжних напрямах.

Отчина банкового діла й світових банкістів, що держали в своїх руках 
фінанси цілих держав, і золотих “флоринів”, що стали загальною назвою 
монетної одиниці для далеких країв до наших часів, огнище високої техніки, 
ремесла, промислу (флорентійське сукно, флорентійські роботи золотих 
виробів, майоліки, шкла і т. ін.), — Флоренція стає заразом першим світовим 
центром, найбільше могутнім і продуктивним, в сфері ідеальній, в творчості 
артистичній, в ідейнім руху. Тут виріс і сформувався геній Данте, що був 
і лишився не тільки світовим втіленням середньовіков’я, його культури й 
ідейного світогляду, одним з найбільших геніїв, яких видало людство всiх 
часів, — але й пророком італійського народу спеціально, гарячим патріотом 
Італії, творцем її літературної мови й літератури, що “испорченный латинский 
язык” середньовіччя, мову “пастухів і свинопасів”, кажучи словами наших 
галицьких ренегатів, зробив культурним знаряддям, органом національного 
життя, і ся “попсована мова” здобула собі репутацію одного з найбільш гар-
них, милих, класичних, виразистих язиків світу. Тут було огнище пізнішого 
гуманізму, студій класичної культури, “платонської академії” Медічі, літера-
турної й наукової творчості, зв’язаної з такими йменнями, як Поджо, Піко 
Мірандола, Поліціано, Ґвіччардіні. Тут виростала й розвивалася тосканська 
архітектура, з її простотою й силою. Джотто в XIV в. зробив Флоренцію 
джерелом і огнищем нового італійського малярства. Брунеллескі, Ґіберті, 
Лука делла Роббіа, Донателло, Массачіо, Анджеліко з Ф’єзоле знаменують 
поступи будівництва, скульптури й малярства в XV в., обдаровуючи свій 
город рядом першорядних артистичних творів. При кінці XV в. Флоренція 
стає ареною демократично-аскетичного руху Савонароли, опозиції против 
світової розкоші й культури панів. А по сій ко роткій реакції новий розцвіт 
блискучої штуки ренесансу, і на початку XVI в. тут заразом працюють 
такі світові генїї як флорентинці Леонардо да Вінчі й Мікель анджело, 

і ся мармуряна мозаїка, зовсім незла сама по собі, наскучає, коли її бачиш 
все ту ж саму, на цілім ряді флорен тійських будов. 

На хвильку заглядаємо всередину катедри, темну і бідну, сильно 
порожню: аж жаль, що розкішний архітектурний скелет Брунеллескі не 
був прибраний всередині замітніше. Кілька надгробників, старий портрет 
Данте, бронзові різьблені двері сакристії й такий же саркофаг з мощами за 
олтарем. Інтересніша внутрішність хрестильниці, з старими мозаїками, XIII 
і XIV віку; її восьми кутна будова, на взір Пантеону, послужила взірцем для 
ряду інших будинків Флоренції. Але головна краса її — єдині в світі брон-
зові двері: старші Пізано (1330), новіші дві — Ґіберті, з першої пол. XV 
в.; особливо гарні головні, проти катедри, з десятьма рельєфними образами 
на біблійні теми. Напроти дверей Пізано — старі аркади галереї розкішної 
готики XIV в., лоджія Бігалло, де виставлялися знайдені, підкинені діти. 

З катедральної площі проходимо на площу Синьйорії перед “стару 
палату”, з її легкою, мінаретовою вежею, і заглядаємо на її внутрішнє 
подвір’я з гарним жовтогарячим колоритом полудневого сонця. Позираємо 
на колишню сторожівню (одвах) — гарну “лоджію Ланці”, прикрашену 
численними бронзовими й мармуровими різьбами. І через тісну галерею 
“Уфіцій” ідемо на “старий міст”, обліплений, як ластовиними гніздами, 
старосвітськими будиночками, що критою галереєю лучить “стару палату” 
з новішою палатою Пітті на другім боці. Через отвори моста довго любує-
мося ясно-зеленим Арно, що, стриманий загатою, здається ніби й справді 
поважною рікою; любуємося його побережжями на лівім боці й тісними 
купами домів, що звисають над ним з правого. Нарешті сідаємо в вагон 
трамваю й піднімаємося ним на горби сусіднього Фієзоле, любуючися звідти 
розложистою долиною, гарною панорамою міста, з круг лою, рудим череп’ям 
критою, банею катедри й кампанільєю в центрі, й безконечною перспективою 
вілл, палат, домків серед цвітучих городів і темних куп кипарисів наоколо.

“Хто опише красу сього виду на город штуки Тоскани й цілого світу — 
Флоренцію й сади її околиці? Хто змалює її окруження від Фієзоле з його 
привітними вежами до блакитного горба Люкезьких гір на золотім тлі заходу, 
де все і все носить на собі сліди більш як тисячолітньої праці одухотворених 
людей. Як водна лілія виринає над дзеркалом озера, так красується Флоренція 
на сім чудовім тлі з своїми вічними творами, своїм невичерпаним багатством. 
Від сміливої, легкої, як повітря, вежі палати, що піднімається, мов струнка 
щогла, до чудової будови Брунеллескі — чудової бані катедри; від старого 
дому Спіньї до найвеличавішої палати, яку бачив світ, — дому Пітті; від 
монастирського городу францисканів до чудового парку Кашін — все повне 
незрівнянної краси й грації. Кожда улиця Флоренції — цілий світ штуки; 
мури Флоренції — се чаша, де міститься найкраща квітка людського духу”. 
Так писав про Флоренцію старий історик італійських городів Лєо, і в сім 
панегірику, при деяких побільшеннях, все-таки міститься багато правди.
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людей. Як водна лілія виринає над дзеркалом озера, так красується Флоренція 
на сім чудовім тлі з своїми вічними творами, своїм невичерпаним багатством. 
Від сміливої, легкої, як повітря, вежі палати, що піднімається, мов струнка 
щогла, до чудової будови Брунеллескі — чудової бані катедри; від старого 
дому Спіньї до найвеличавішої палати, яку бачив світ, — дому Пітті; від 
монастирського городу францисканів до чудового парку Кашін — все повне 
незрівнянної краси й грації. Кожда улиця Флоренції — цілий світ штуки; 
мури Флоренції — се чаша, де міститься найкраща квітка людського духу”. 
Так писав про Флоренцію старий історик італійських городів Лєо, і в сім 
панегірику, при деяких побільшеннях, все-таки міститься багато правди.
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культурне життя її не перервалось, можна сказати, ані на час і живе та 
розвивається далі.

Се серце старої Етрурії, нова столиця старої країни тірренів-тусків 
(відти нинішня назва Тоскани), народу досить загадкового походження і 
загадкової, старої цивілізації (малоазійської, як думають), старшої й більше 
розвиненої від римської. В старі часи Риму для римлян се був край хитростей 
і премудростей — хитрих майстерств і премудрих видумок. Потім, коли 
Рим наложив свою руку на життя сеї провінції й тісніше зв’язав її з собою, 
для неї, як і для інших провінцій Італії, наступив період римо-італійської 
культури, що обіймає головно перші віки нашої ери, часи цісарства. З упад-
ком Риму вона живе знову своїм життям і самостійно розвиває спадщину 
античної цивілізації. Згодом, в XIII–XIV в. стає одним з першорядних 
культурних огнищ, а в XV–XVI в. можна сказати навіть рішучо — стає 
найважнішим з культурних огнищ італійського життя.

З першою, етруською, почасти й римською стадією життя Тоскани 
знайомить новозаложений археологічний, або, як він зветься, “етрусько-то-
пографічний музей”. Для тосканського середньовіков’я дещо, але дуже 
мало, зібрано в національнім музеї в Барджелло. Замітна річ взагалі, що 
італійські городи загалом мало цінять культурно-артистичну свою спад-
щину з середньовіков’я і з часів відродження поза чисто артистичними 
утворами. Паризький музей Клюні, дрезденський Цвінґер, берлінський 
музей артистичного промислу не в однім може дати далеко багатішу, ліпше 
зібрану колекцію італійського артистичного промислу і ремесла, ніж можна 
підібрати в італійських музеях. Тільки недавно почали звертати й тут більшу 
увагу на се, але те, що знаходимо, напр., в венеціанськім Museo Civico, в 
флорентійськім національнім і т. ін., — се все-таки тільки досить припад-
кові, не систематичні й бідні колекції. Тим часом сей італійський промисел, 
техніка, артистичні вироби мали величезний вплив на європейське життя, 
в кругах широких, ширших, ніж чисто артистична творчість, і тому варті 
всякої уваги, студіювання й систем[ат]изування.

Найліпше, розуміється, зібраний і представлений матеріал з сфери 
чисто артистичної творчості Флоренції в добу найвищого розвою її артис-
тичної продукції. Твори пластичної штуки зібрали три музеї, невеликі, але, 
може, найкращі, які має світ: галерея Уфіцці, галерея Пітті і Національний 
музей, уміщений в палаті подест (Барджелло). В перших двох зібраний цвіт 
малярства Флоренції, в останній — пам’ятки скульптури. Хто хоче бачити 
раніші стадії її малярства, йде дивитися на фрески Джотто в каплицях Санта 
Кроче (св. Хреста) — францісканського монастиря, гробівця-пантеону 
Флоренції, та на фрески Массачіо в монастирі Марії де ля Карміна. Чудову 
колекцію прерафаелітських образів Сандро Ботічеллі й його попередника в 
сім напрямі Філіппо Ліппі (з середини XV в.) дає галерея Уфіцці. 

як урбінець Рафаель, поруч першорядних старших майстрів як Вероккіо, 
Філіппіно Ліппі, Сандро Ботічеллі.

Яка страшенна ріжносторонність, яке безконечне степенування відтінків 
красоти від сатанинської сили й різкості [Мікель]анджело до безконечно 
ніжного ідеалізму Ботічеллі — від апогею титанічної сили до верху перетов-
ченого ідеалізму. І тут же, на суворій і немилосердній практиці республікан-
ського життя, точить свої гадки, тонкі і блискучі, зрадливі й підступні, як 
тонкий стилет флорентійського майстра — Нікколо Макіавеллі, а великий 
Галілей, прорізуючи орлім зором простори зоряного неба, робить свої віко-
помні відкриття в будові вселенної...

Се якийсь бездонний, невичерпаний вулкан людської мислі й твор-
чої сили, енергії й продуктивності — отсе невеличке місто, яке й тепер 
має щось небагато понад 200 тис. мешканців, а в часи того блискучого 
розцвіту свого, в XV–XVI в., не мало й сотні. Так як для вічності століття 
і година — однаково один момент, так, очевидно, для людського генія, для 
його творчої сили й енергії малозначними являються скількість нулів при 
числі мешканців і мільйони державних бюджетів. В тісних мурах невели-
кого міста вона доказувала часом того, чого не можна було доказати серед 
безконечних просторів світових держав, і в невеликих гуртках одушевлених 
смілою мислею й свобідною гадкою людей боротьба ідей і напрямів кресала 
великі, блискучі іскри й світила велетенські огні, яких деінде не здужала 
запалити ніяка опіка і меценатство володарів світу.

Але ся боротьба ідей і напрямів ішла не на рожах і тут, у Флоренції, її 
найбільший поет, її вічна окраса і слава таки вмер на вигнанні, не побачивши 
“свого красного святого Івана” — старої флорентійської катедри, теперіш-
ньої хрестильні. І флорентійський Медічі подавав зрадливі, підступні свої 
поради Макіавеллі. Дороги людської мислі й творчості тернисті були скрізь, 
і не стелилися вони рожами і тут, в городі квітів, “прекрасній Флоренції”.

Краса творів зіставалася їй. Муки творчості забирали з собою їх творці.

Серед пам’яток Флоренції
Венеція, пишна, аристократична дама, вдóва королева Адріатики, що 

відкриває перед гостем двері свого розкішного, по-королівськи вбраного 
салону, повного блискучих реліквій, блискучо прибраного і вивоскованого, 
і стрічає в нім його повна величавої прихильності, томна і нічим не зайнята; 
таке вражіння має чужинець, вступаючи до неї “з парадного ходу” — від 
площі Марка, або ще ліпше — від п’яцетти. Флоренція приймає чужинця 
по домашньому, в своїм робочім кабінеті, обставленим пам’ятками великої 
минувшини, чудовими творами її давніших часів, але при тім сей кабінет не 
перестав і по сей час бути робітнею, не перетворився в музей або пам’яткову 
галерею віджитого й завмерлого життя. Незвичайно давнє й інтенсивне 
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культурне життя її не перервалось, можна сказати, ані на час і живе та 
розвивається далі.

Се серце старої Етрурії, нова столиця старої країни тірренів-тусків 
(відти нинішня назва Тоскани), народу досить загадкового походження і 
загадкової, старої цивілізації (малоазійської, як думають), старшої й більше 
розвиненої від римської. В старі часи Риму для римлян се був край хитростей 
і премудростей — хитрих майстерств і премудрих видумок. Потім, коли 
Рим наложив свою руку на життя сеї провінції й тісніше зв’язав її з собою, 
для неї, як і для інших провінцій Італії, наступив період римо-італійської 
культури, що обіймає головно перші віки нашої ери, часи цісарства. З упад-
ком Риму вона живе знову своїм життям і самостійно розвиває спадщину 
античної цивілізації. Згодом, в XIII–XIV в. стає одним з першорядних 
культурних огнищ, а в XV–XVI в. можна сказати навіть рішучо — стає 
найважнішим з культурних огнищ італійського життя.

З першою, етруською, почасти й римською стадією життя Тоскани 
знайомить новозаложений археологічний, або, як він зветься, “етрусько-то-
пографічний музей”. Для тосканського середньовіков’я дещо, але дуже 
мало, зібрано в національнім музеї в Барджелло. Замітна річ взагалі, що 
італійські городи загалом мало цінять культурно-артистичну свою спад-
щину з середньовіков’я і з часів відродження поза чисто артистичними 
утворами. Паризький музей Клюні, дрезденський Цвінґер, берлінський 
музей артистичного промислу не в однім може дати далеко багатішу, ліпше 
зібрану колекцію італійського артистичного промислу і ремесла, ніж можна 
підібрати в італійських музеях. Тільки недавно почали звертати й тут більшу 
увагу на се, але те, що знаходимо, напр., в венеціанськім Museo Civico, в 
флорентійськім національнім і т. ін., — се все-таки тільки досить припад-
кові, не систематичні й бідні колекції. Тим часом сей італійський промисел, 
техніка, артистичні вироби мали величезний вплив на європейське життя, 
в кругах широких, ширших, ніж чисто артистична творчість, і тому варті 
всякої уваги, студіювання й систем[ат]изування.

Найліпше, розуміється, зібраний і представлений матеріал з сфери 
чисто артистичної творчості Флоренції в добу найвищого розвою її артис-
тичної продукції. Твори пластичної штуки зібрали три музеї, невеликі, але, 
може, найкращі, які має світ: галерея Уфіцці, галерея Пітті і Національний 
музей, уміщений в палаті подест (Барджелло). В перших двох зібраний цвіт 
малярства Флоренції, в останній — пам’ятки скульптури. Хто хоче бачити 
раніші стадії її малярства, йде дивитися на фрески Джотто в каплицях Санта 
Кроче (св. Хреста) — францісканського монастиря, гробівця-пантеону 
Флоренції, та на фрески Массачіо в монастирі Марії де ля Карміна. Чудову 
колекцію прерафаелітських образів Сандро Ботічеллі й його попередника в 
сім напрямі Філіппо Ліппі (з середини XV в.) дає галерея Уфіцці. 

як урбінець Рафаель, поруч першорядних старших майстрів як Вероккіо, 
Філіппіно Ліппі, Сандро Ботічеллі.

Яка страшенна ріжносторонність, яке безконечне степенування відтінків 
красоти від сатанинської сили й різкості [Мікель]анджело до безконечно 
ніжного ідеалізму Ботічеллі — від апогею титанічної сили до верху перетов-
ченого ідеалізму. І тут же, на суворій і немилосердній практиці республікан-
ського життя, точить свої гадки, тонкі і блискучі, зрадливі й підступні, як 
тонкий стилет флорентійського майстра — Нікколо Макіавеллі, а великий 
Галілей, прорізуючи орлім зором простори зоряного неба, робить свої віко-
помні відкриття в будові вселенної...

Се якийсь бездонний, невичерпаний вулкан людської мислі й твор-
чої сили, енергії й продуктивності — отсе невеличке місто, яке й тепер 
має щось небагато понад 200 тис. мешканців, а в часи того блискучого 
розцвіту свого, в XV–XVI в., не мало й сотні. Так як для вічності століття 
і година — однаково один момент, так, очевидно, для людського генія, для 
його творчої сили й енергії малозначними являються скількість нулів при 
числі мешканців і мільйони державних бюджетів. В тісних мурах невели-
кого міста вона доказувала часом того, чого не можна було доказати серед 
безконечних просторів світових держав, і в невеликих гуртках одушевлених 
смілою мислею й свобідною гадкою людей боротьба ідей і напрямів кресала 
великі, блискучі іскри й світила велетенські огні, яких деінде не здужала 
запалити ніяка опіка і меценатство володарів світу.

Але ся боротьба ідей і напрямів ішла не на рожах і тут, у Флоренції, її 
найбільший поет, її вічна окраса і слава таки вмер на вигнанні, не побачивши 
“свого красного святого Івана” — старої флорентійської катедри, теперіш-
ньої хрестильні. І флорентійський Медічі подавав зрадливі, підступні свої 
поради Макіавеллі. Дороги людської мислі й творчості тернисті були скрізь, 
і не стелилися вони рожами і тут, в городі квітів, “прекрасній Флоренції”.

Краса творів зіставалася їй. Муки творчості забирали з собою їх творці.

Серед пам’яток Флоренції
Венеція, пишна, аристократична дама, вдóва королева Адріатики, що 

відкриває перед гостем двері свого розкішного, по-королівськи вбраного 
салону, повного блискучих реліквій, блискучо прибраного і вивоскованого, 
і стрічає в нім його повна величавої прихильності, томна і нічим не зайнята; 
таке вражіння має чужинець, вступаючи до неї “з парадного ходу” — від 
площі Марка, або ще ліпше — від п’яцетти. Флоренція приймає чужинця 
по домашньому, в своїм робочім кабінеті, обставленим пам’ятками великої 
минувшини, чудовими творами її давніших часів, але при тім сей кабінет не 
перестав і по сей час бути робітнею, не перетворився в музей або пам’яткову 
галерею віджитого й завмерлого життя. Незвичайно давнє й інтенсивне 
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саркофаги. Підлога зісталася незробленою. Тепер її роблять наново з 
дорогої камінної мозаїки, в стилі стін, і “для усиления средств” наложений 
податок на гостей за вступ. Те, на що не стало коштів “велеліпних Медічі”, 
хочуть долатати франками форестьєрів. Але форестьєри платять франки 
за се слабо, і підлога буде ще, мабуть, довго не скінчена, коли не буде на 
неї інших фондів. Та й шкода сих франків на сю мету.

Палати
Не вважаючи на те, що Флоренція була найбагатшим огнищем артис-

тичного життя й творчості Відродження, в високій мірі характеристично, що 
ренесансова штука тут не забила й не заглушила старих типів будівництва, 
так як по інших містах. Старий тип палати-замку повторяється тут на кож-
дім місці, почавши від старих домів, які ще й досі можна бачити в околиці 
монастиря св. Хреста такими, якими бачили їх часи Данте, й до найбільш 
розкішної й величавої палати Венеції — палаццо Пітті, будованої й допов-
нюваної від XV в. потім протягом цілого ряду століть плеядою архітектів.

Бурливе життя старої Флоренції, з її вічною боротьбою шляхетських родів 
і політичних партій, конспіраціями, повстаннями, переворотами, — виробило 
і донесло в цілості сей тип дому-замку до пізніх часів. Венеціанський горожа-
нин чув себе й своє життя забезпеченим ліпше — на зверх стерегла його місто 
могутня фльота, в місті — всесильна і всевласна републіканська власть, що 
не лишала місця нічиєму самовільству і насильству; чула себе забезпеченою і 
певною сама ся власть, — і, певна себе, вона відкривала роствором фасади 
й лоджії своїх палат і резиденцій, безпечна, що ніхто не підійме насильної 
руки на них. І так же відкривали отвором свої палати її вельможі, її горо-
жани, дбаючи не про кріпкі мури й сильні затвори, а красу й пишність 
вигляду сих стін і галерей. Флорентинець чув себе безпечним тільки за 
сильними мурами, за залізними брамами свого дому-замку, і він лишав на 
зверх гладкі сірі камінні мури, малі заґратовані вікна сього замку, й чув себе 
свобідним і безпечним тільки у внутрішнім подвір’ї, до нього відкриваючи 
галереї, сходи й вікна своєї палати. Стара палата подестів, т. зв. Барджелло, 
будована в XIII в., відновлена в XIV, прегарно віддає нам сей тип будови 
й обстанови старого життя. Резиденція вищої, адміністративної чи судової 
власті республіки, положена в центрі міста — се суворий і неприступний 
замок, з гладкими сірими стінами, з маленькими віконечками, з сильними 
заґратованими брамами. Вони обраховані на те, щоб оборонити саму власть 
від оружного нападу горожан, або дати їй спромогу, вхопивши якогось 
ворохобника чи провинника, охоронити його від оружної визвольної руки 
його партизанів і прихильників. Старі залізні кільця, вбиті в зверхні стіни, 
призначені до прив’язування коней, ідуть наоколо палати. Тут розташову-
валися й чекали люди, що прибували до начальства, і вояки, зібрані ним. 
Вступ всередину був нелегкий. Через широкі склеплені сіни впус кали до 

Тільки новішими часами відчуто відповідно високу ідеалістичну красу 
Ботічеллі, в очах пізніших поколінь заслонену більш урівноваженою, більш 
блискучою, але й більш тривіальною, треба признатись, красою творів Рафа-
еля. Прерафаеліти, спеціально Ботічеллі, стали предметом особливої уваги 
для модерністів і декадентів минувших десятиліть. При всіх своїх збоченнях 
і крайностях т. зв. модернізму, чи декаденства, воно сильно розширило нашу 
сферу розуміння краси; сього не може бачити тільки чоловік упереджений. 
Наприклад, висунувши в контраст скінчено гарних, але більше матеріаліс-
тичних, більше плотських, так би сказати, творів Рафаеля експресивніші в 
ідеалістичнім напрямі твори Ботічеллі, модерністи, безперечно, справедливо 
відчули красу сих останніх. Образ Мадонни з ангелами Ботічеллі, безпе-
речно, повинен зайняти місце нарівні з архітворами Рафаеля — стільки в 
сих фігурах безконечної ніжності, м’якості, грації. З Рафаелевих творів, яких 
тут, в обох галереях — Уфіцці і Пітті прегарна і велика колекція, до сього 
“прерафаелітського” напряму ближчі образи з флорентійського періоду 
його творчості, — напр., прегарна Мадонна т. зв. Granduca, тимчасом як 
інший шедевр його, в тій же салі — Мадонна della sedia дає чудовий взірець 
пізнішої, римської стадії творчості Рафаеля — блискучої красоти і техніки, 
але з далеко меншою дозою ідеалізму.

Інші два велетні Відродження — Вінчі і Мікельанджело заступлені 
в флорентинських колекціях слабше. Але в галереї Барджелло є кілька 
інтерес них скульптурних річей Мік[ель]анджело, а недокінчений гробовець 
Медічі містить в собі звісні шедеври його творчості — ідеалізовані статуї 
двох Медічі й символічні статуї на їх гробівцях.

Гробовець сей, розпочатий 1520 p., став заразом гробівцем старої, 
республіканської Флоренції: французькі війська, здобувши оружно Фло-
ренцію після довгої облоги, при якій Мікельанджело працював як інженер 
над обороною, посадили Олександра Медічі уже в ролі володаря, зробивши 
початок сформуванню великого князівства Тосканського, з Флоренцією в 
ролі столиці. Сей переворот вразив М[ікель]анджело дуже і мусив глибоко 
знеохотити до до кінчення гробівця — сеї артистичної апотеози Медічі. 
Вона лишилася недо кінченою.

Поруч неї, також недокінчений, мавзолей пізніших Медічі — великих 
князів тосканських, задуманий зовсім в іншім стилі, немов підчеркуючи 
рішучий перелом в відносинах і житті Флоренції. Як старий гробовець 
Медічі до перевороту — Медічі [як] перших людей республіканської 
Флоренції — мав бути твором штуки, артизму, рекомендував Медічі як 
культурних діячів, меценатів штуки, так сей новий гробовець Медічі-по-
тентатів мав імпонувати суспільності своєю розкішшю, блиском багатства 
і величезних коштів, вложених в сю будову. Каплиця, збудована на поч. 
XVII в., була обрахована на 22 міл[ьйони] франків. Стіни виложені доро-
гоцінним ріжнокольоровим камінням: камінною мозаїкою. В нішах багаті 

518 ДОДАТКИ По світу 519



саркофаги. Підлога зісталася незробленою. Тепер її роблять наново з 
дорогої камінної мозаїки, в стилі стін, і “для усиления средств” наложений 
податок на гостей за вступ. Те, на що не стало коштів “велеліпних Медічі”, 
хочуть долатати франками форестьєрів. Але форестьєри платять франки 
за се слабо, і підлога буде ще, мабуть, довго не скінчена, коли не буде на 
неї інших фондів. Та й шкода сих франків на сю мету.

Палати
Не вважаючи на те, що Флоренція була найбагатшим огнищем артис-

тичного життя й творчості Відродження, в високій мірі характеристично, що 
ренесансова штука тут не забила й не заглушила старих типів будівництва, 
так як по інших містах. Старий тип палати-замку повторяється тут на кож-
дім місці, почавши від старих домів, які ще й досі можна бачити в околиці 
монастиря св. Хреста такими, якими бачили їх часи Данте, й до найбільш 
розкішної й величавої палати Венеції — палаццо Пітті, будованої й допов-
нюваної від XV в. потім протягом цілого ряду століть плеядою архітектів.

Бурливе життя старої Флоренції, з її вічною боротьбою шляхетських родів 
і політичних партій, конспіраціями, повстаннями, переворотами, — виробило 
і донесло в цілості сей тип дому-замку до пізніх часів. Венеціанський горожа-
нин чув себе й своє життя забезпеченим ліпше — на зверх стерегла його місто 
могутня фльота, в місті — всесильна і всевласна републіканська власть, що 
не лишала місця нічиєму самовільству і насильству; чула себе забезпеченою і 
певною сама ся власть, — і, певна себе, вона відкривала роствором фасади 
й лоджії своїх палат і резиденцій, безпечна, що ніхто не підійме насильної 
руки на них. І так же відкривали отвором свої палати її вельможі, її горо-
жани, дбаючи не про кріпкі мури й сильні затвори, а красу й пишність 
вигляду сих стін і галерей. Флорентинець чув себе безпечним тільки за 
сильними мурами, за залізними брамами свого дому-замку, і він лишав на 
зверх гладкі сірі камінні мури, малі заґратовані вікна сього замку, й чув себе 
свобідним і безпечним тільки у внутрішнім подвір’ї, до нього відкриваючи 
галереї, сходи й вікна своєї палати. Стара палата подестів, т. зв. Барджелло, 
будована в XIII в., відновлена в XIV, прегарно віддає нам сей тип будови 
й обстанови старого життя. Резиденція вищої, адміністративної чи судової 
власті республіки, положена в центрі міста — се суворий і неприступний 
замок, з гладкими сірими стінами, з маленькими віконечками, з сильними 
заґратованими брамами. Вони обраховані на те, щоб оборонити саму власть 
від оружного нападу горожан, або дати їй спромогу, вхопивши якогось 
ворохобника чи провинника, охоронити його від оружної визвольної руки 
його партизанів і прихильників. Старі залізні кільця, вбиті в зверхні стіни, 
призначені до прив’язування коней, ідуть наоколо палати. Тут розташову-
валися й чекали люди, що прибували до начальства, і вояки, зібрані ним. 
Вступ всередину був нелегкий. Через широкі склеплені сіни впус кали до 

Тільки новішими часами відчуто відповідно високу ідеалістичну красу 
Ботічеллі, в очах пізніших поколінь заслонену більш урівноваженою, більш 
блискучою, але й більш тривіальною, треба признатись, красою творів Рафа-
еля. Прерафаеліти, спеціально Ботічеллі, стали предметом особливої уваги 
для модерністів і декадентів минувших десятиліть. При всіх своїх збоченнях 
і крайностях т. зв. модернізму, чи декаденства, воно сильно розширило нашу 
сферу розуміння краси; сього не може бачити тільки чоловік упереджений. 
Наприклад, висунувши в контраст скінчено гарних, але більше матеріаліс-
тичних, більше плотських, так би сказати, творів Рафаеля експресивніші в 
ідеалістичнім напрямі твори Ботічеллі, модерністи, безперечно, справедливо 
відчули красу сих останніх. Образ Мадонни з ангелами Ботічеллі, безпе-
речно, повинен зайняти місце нарівні з архітворами Рафаеля — стільки в 
сих фігурах безконечної ніжності, м’якості, грації. З Рафаелевих творів, яких 
тут, в обох галереях — Уфіцці і Пітті прегарна і велика колекція, до сього 
“прерафаелітського” напряму ближчі образи з флорентійського періоду 
його творчості, — напр., прегарна Мадонна т. зв. Granduca, тимчасом як 
інший шедевр його, в тій же салі — Мадонна della sedia дає чудовий взірець 
пізнішої, римської стадії творчості Рафаеля — блискучої красоти і техніки, 
але з далеко меншою дозою ідеалізму.

Інші два велетні Відродження — Вінчі і Мікельанджело заступлені 
в флорентинських колекціях слабше. Але в галереї Барджелло є кілька 
інтерес них скульптурних річей Мік[ель]анджело, а недокінчений гробовець 
Медічі містить в собі звісні шедеври його творчості — ідеалізовані статуї 
двох Медічі й символічні статуї на їх гробівцях.

Гробовець сей, розпочатий 1520 p., став заразом гробівцем старої, 
республіканської Флоренції: французькі війська, здобувши оружно Фло-
ренцію після довгої облоги, при якій Мікельанджело працював як інженер 
над обороною, посадили Олександра Медічі уже в ролі володаря, зробивши 
початок сформуванню великого князівства Тосканського, з Флоренцією в 
ролі столиці. Сей переворот вразив М[ікель]анджело дуже і мусив глибоко 
знеохотити до до кінчення гробівця — сеї артистичної апотеози Медічі. 
Вона лишилася недо кінченою.

Поруч неї, також недокінчений, мавзолей пізніших Медічі — великих 
князів тосканських, задуманий зовсім в іншім стилі, немов підчеркуючи 
рішучий перелом в відносинах і житті Флоренції. Як старий гробовець 
Медічі до перевороту — Медічі [як] перших людей республіканської 
Флоренції — мав бути твором штуки, артизму, рекомендував Медічі як 
культурних діячів, меценатів штуки, так сей новий гробовець Медічі-по-
тентатів мав імпонувати суспільності своєю розкішшю, блиском багатства 
і величезних коштів, вложених в сю будову. Каплиця, збудована на поч. 
XVII в., була обрахована на 22 міл[ьйони] франків. Стіни виложені доро-
гоцінним ріжнокольоровим камінням: камінною мозаїкою. В нішах багаті 
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як звісно, не осягла ані своєї ближчої мети, ані своєї програми — злуки 
східної церкви з західною. Се була соломинка, за яку хапався утопаючи 
візантійський світ, і стільки ж помогла йому, скільки взагалі соломинка 
може помогти топельникові. Нікого вона на поміч Візантії не подвигнула, 
ніякої реальної підмоги не принесла, й через те відвернулися від неї пере-
важно й ті, що з політичних мотивів на хвилю вважали потрібним її під-
тримувати. Православна Україна, так само Білорусь і Московщина її не 
прийняла, а навіть в клерикально-католицьких польських і литовських кругах 
її прийнято неприхильно, ворожо, тому що тут хотіли своїх православних 
перевести на католицтво без усяких уступок і виїмків, і той догматич-
но-обрядовий компроміс, який робили Флорентійські постанови, здавав ся 
зайвою, непотрібною, шкідною видумкою. Та мертвороджена, як здавалося 
вповні в даний момент, Флорентійська унія послужила вихідною історичною 
й теоретичною точкою для всіх дальших заходів і проб переведення унїї з 
українською та білоруською православною церквою. І коли се справді уда-
лося в 1590-х роках, Флорентійську унію взято як історичну й теоретичну 
підставу для переведення унії православної церкви України й Білорусі. І 
хоч у першу хвилю — як справедливо вказували православні полемісти, 
українську церкву прийнято до католицької не на підставі Флорентійського 
компромісу, а без усяких обмежень і застережень, — то все-таки Флорен-
тійські постанови прийнято потім за підставу для означення і висвітлення 
відносин українсько-білоруської уніатської церкви до католицької, і вони 
стали їх історичною й теоретичною основою.

І таким чином, через сю пізнішу унію, Флорентійська унія глибоко 
врізалася в життя українського народу, стала фактом не передавненим і по 
сей день щодо свого значіння, як вихідна точка тої церковної й культурної 
перегорожі, яка розділила на дві часті український народ і розділяє донині. І 
обходячи сі безконечні пам’ятки Флоренції, сю багату історичну обстанову 
її життя, ненароком думаєш спіткати якийсь слід сеї многоважної для нас 
події, що відбулася тут, — побачити, чим записала в своїм житті Флоренція 
сей факт, що вирив такі глибокі сліди в житті нашім. Та дарма! Наші галицькі 
уніати чи поляки не постаралися тут поставити якусь пам’яткову таблицю на 
честь такого голосного факту, а без них нема кому про се подумати. Полі-
тичні чи клерикальні комбінації церковних або державних властей, як отся 
Флорентійська унія, здебільшого проходять незамітно, не оцінені, навіть не 
завважені тою суспільністю, яка не брала в них участі, а на собі не відчула 
їх наслідків. Римська курія снувала свою дипломатичну сітку — італійській 
суспільності яке було діло до того! Ворожнеча й ненависть, братобійчі війни 
й нагінки виростали з сього посіву на далеких полях Гіпербореїв — та ними 
не інтересувалися в Італії, зайнятій своїми домашніми клопотами, війнами 
і спорами. Все життя наше, як і інших подібних народів, зіставалося неін-
тересним і незнаним тут. 

внутрішнього подвір’я, окруженого відкритою галереєю (лоджією). Високі, 
монументальні сходи вели нагору, через другу, горішню галерею, в велику, 
прегарну авдієнціальну салю в два світла, з перехресним склепінням. За 
нею ряд менших покоїв, з таким же склепінням; між ними каплиця, що 
служила й місцем останнього пробутку засуджених на смерть. Нагорі ряд 
менших покоїв, з дерев’яним балковим в’язанням замість стелі. Суворий і 
непривітний на зверх замок має затишний, приємний вид всередині, з сього 
забронірованого камінням і залізом внутрішнього подвір’я.

Особливо тепер, коли сі броні, мечі й алебарди стали мальовничою і 
дуже інтересною з погляду історії артистичного промислу декорацією вну-
трішніх сіней, що давніше наповнялися їхнім зловіщим брязкотом, а верхні 
салі наповнюють твори флорентійської штуки й артистичного промислу. В 
XIV–XV в. і сі внутрішні апартаменти не виглядали так затишно й іди-
лічно. Та суворість і тяжку незграбність тодішнього життя забрали з собою 
їх старі мешканці, а нам зісталося любуватися красою й силою форм сього 
старого життя. Через перспективу віків колись і наше тяжке й гірке життя 
буде прозирати до наших потомків в м’яких і ідилічних формах.

Двісті літ пізніше побудована палата Строцці — одної з фамілій молодої 
флорентійської аристократії, що виросла в XIV–XV в. на ґрунті компромісу 
й союзу молодшої, біднішої родової аристократії з торгово-промисловою 
буржуазією, — найкраща з приватних палат, скінчена в першій пол. XVI в., 
віддає сей старий тип оборонного замку в формах зм’ягчених, перепущених 
через горнило артизму Відродження. Дуже влучно повторяє вона старий 
тип оборонної твердині в сих нових ублагороднених формах, в міру модифі-
куючи старий, добре захований стиль артистичними вимогами нових часів 
артистичного розцвіту; тому гідно вважається шедевром і найвищим верхом 
розвою сеї форми — флорентійської палати-замку. Стіни кладені з дикого, 
гарно оправленого каміння й прикрашені тільки скромними, але незвичайно 
артистичними гзимзами і луками вікон та держаками на ліхтарні й скипки 
на чотирьох рогах будинку. Широка призьба оббігає наоколо палату на 
долині знадвору — для людей, що збиралися до палати й чекали тут; над 
нею масивні залізні каблуки до прив’язування коней. Всередині подвір’я, 
обведене лоджіями, як звичайно; три брами з трьох фасадів ведуть в сере-
дину сеї палати — одної з найкращих пам’яток старої Флоренції.

Спогади
Для українця з іменем Флоренції зв’язується пам’ять одного з най-

більше важних своїми наслідками фактів — т. зв. Флорентійської унії. 
Переведена по довгих, безуспішних переговорах і заходах в 1439 р. на соборі 
в Флоренції, за порозумінням папи й візантійського імператора всякими 
правдами й неправдами — пресією, погрозами учасникам і т. д., для того 
щоб подвигнути Захід на поміч Візантії й вирятувати її від турків, вона, 
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як звісно, не осягла ані своєї ближчої мети, ані своєї програми — злуки 
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Число тих невільників з “білих татар” і з Русі в деяких краях західного 
середземельного побережжя доходило до четвертини й вище всього числа 
невільників. Подумати, що кожний третій або четвертий невільник з тисяч 
тих нещасних рабів, якими орудовано по італійських столицях, був наш 
земляк XV в. або початків XVI! Що сі розкішні меценати, діячі і артисти 
тих часів, так гойно користали з праці, поту і крові нашого бідного люду. 
І він сходив у праці, нужді й горі так безслідно і безславно тут, серед тої 
кипучої праці творчої мислі й енергії, що записувала себе безсмертними 
буквами в велетенській книзі людства. Як інвентар, як робоча худоба, як 
погній свого життя...

Так, Україна досі для західного світу була тільки анонімним, не знаним 
навіть по імені поставщиком сирового продукту, людської сили — чи в 
фізичній постаті невільника, чи в виді ріжних півфабрикатів, — далекою 
колонією також як африканські або американські, колонїї, тільки ще з 
слабше зазначеною своєю фізіономією. Бо навіть на тім, що давала вона, 
не клалася фірма її, тільки фірми посередницькі, або ріжних політичних 
організмів, в склад яких вона входила. 

Коли буде інакше? Коли Україна братиме участь не самим сировим 
продуктом чи трудом, а і творами свого культурного життя, вибиваючи на 
них свою національну марку? Коли??

До Рима
І знов летимо горі Арном з Тоскани до Рима. Сю дорогу, 310 кіло-

метрів, яку наші предки, не такі дуже давні, відбували в кілька день, наш 
поїзд наважився відбути в 5 з половиною годинах і, запихуючися, добуває 
з себе всі сили, щоб стати на час. Благословенний винахід, що відставляє 
теперішнього чоловіка в 31 годину з Відня в Париж, а в 30 — з Берліна 
до Рима! Правда, за яких 25–30 літ люди, розуміється, будуть жалісливо 
або глумливо покивувати головою, міркуючи, яку масу часу тратили на 
переїзди, в якій невигоді їздили люди наших часів в своїх залізничних 
поїздах, замість аби подорожувати скоро і вигідно бальоном, чи якимсь 
іншим раціональним знарядом. Але ми “люди з минулого століття”, при-
звичаєні задоволятися малим, хвалимо собі й наш поїзд, та з вдоволенням 
покивуємо головою, вважаючи, як він трясе і хитає нами в розгоні. Коли б 
ще до тої західної швидкості додати дещо з російських винаходів: спальні 
місця за невелику доплату, плацкарти, більшу просторність. Всі сі атрибути 
безконечних російських віддалень придалися б і тут, в міру того, як люди 
все менше мають часу і можності подорожувати старою модою: від одного 
міста до другого, затримуючися в кождім. Тепер, урвавши кілька тижнів 
часу на подорож, дуже часто призначають його на пробуток в якімсь певнім 
місці, через те хотять дістатися до нього якнайскорше, не тратячи скупо 
відміряного часу на перерви.

Взагалі, приглядаючися старому життю тутешньому, на кождім кроці стрі-
чаєш пригадки впливів, які мало воно на життя наше — на нашу матеріальну 
культуру й духове життя, чи безпосередньо, чи за посередництвом народів, які 
ближче стояли до сього італійського життя, — німців, поляків, угрів. Маса 
італійських термінів в нашій мові, старій і сучасній, свідчить про се — від 
“барвників” і “любистків” до “фашій”, “скринь”. І заразом повний брак 
яких-небудь слідів, яких-небудь відгуків українського життя на сім італійськім 
ґрунті!

Розуміється, в дійсності такі відгуки долітали. Українське життя брало 
певну участь в тутешнім житті, хоч не безпосередньо, то через другі руки; 
як не ідеями і взірцями, то хоч матеріальними, сказати б, засобами. Немало 
українського гроша пішло на сі розкішні будови, на сі бронзи й мармури, чи 
в Флоренції, чи в Венеції, чи в Генуї, чи в Римі. Немало з’їли тут україн-
ського хліба, від давніших часів до нинішнього дня, переносили українських 
шкір, спалили українського дерева. Багато українських рук, невільницьких, 
чоловічих і жіночих, замітало сі гладкі плити улиць, сі широкі сходи палат. 
Багато й крові української, сеї невільницької, пішло в кров тутешньої люд-
ності. Протягом всього Середньовіччя, і пізніше, в блискучі часи Відро-
дження, маса невільника уживано в домашнім побуті італійськім, і головні 
транспорти його ішли з чорноморського побережжя, а в них дуже важну 
ролю грали і найліпшу репутацію мали “білі татари” — біляві невільники 
з кримського татарського ринку з українських і великоросійських країв. 
Особливо на невільниць з наших сторін був великий попит і ціна. Пані отсеї 
розкішної палати синьйора Строцці радить свому синові: “Як оженишся, тобі 
потрібна буде невільниця; напиши, яку схочеш: чи татарку? (вони витривалі 
в роботі); чи черекську? (вони всі замітні здоров’ям і силою); чи руську 
невільницю? (вони визначаються приємністю й красою)?!” І скільки їх тут 
тратило свою красу, скільки виплакувалося карих очей, щирих і люблячих 
серць розривалося в поневірці й ганьбі неволі, в тузі за рідним краєм і рід-
ною сім’єю! Споминається гарний навіть в своїй риторичній напушистості 
монолог Байди серед розкошей Царгорода:

Рай! та не нам тут жити-раювати.
Земля чужа, чужа і мова й віра,
І радощі чужі нам тут і горе...
Ні, горе не чуже. Це наші струни
Так голосно до серця промовляють...
На тих рясних невольником базарах
Про наші муки кобзарі співають.
Як позирну на каторги-галери,
Де наше браття підставляє спину
Під карбачі та таволгу червону, –
Моя душа мов у морській безодні...
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Число тих невільників з “білих татар” і з Русі в деяких краях західного 
середземельного побережжя доходило до четвертини й вище всього числа 
невільників. Подумати, що кожний третій або четвертий невільник з тисяч 
тих нещасних рабів, якими орудовано по італійських столицях, був наш 
земляк XV в. або початків XVI! Що сі розкішні меценати, діячі і артисти 
тих часів, так гойно користали з праці, поту і крові нашого бідного люду. 
І він сходив у праці, нужді й горі так безслідно і безславно тут, серед тої 
кипучої праці творчої мислі й енергії, що записувала себе безсмертними 
буквами в велетенській книзі людства. Як інвентар, як робоча худоба, як 
погній свого життя...
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колонією також як африканські або американські, колонїї, тільки ще з 
слабше зазначеною своєю фізіономією. Бо навіть на тім, що давала вона, 
не клалася фірма її, тільки фірми посередницькі, або ріжних політичних 
організмів, в склад яких вона входила. 
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До Рима
І знов летимо горі Арном з Тоскани до Рима. Сю дорогу, 310 кіло-
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Вечірні тіні лягають все густіше, все темніше. Понуро бовтається під 
нами Тразіменське озеро — місце класичної побіди Ганнібала над римля-
нами, що полягли тут такою масою, аж самих рицарських перстенів, знаку 
рицарської гідності, цілі мірки набрали картагенці, як оповідає старий 
переказ. Ніч спускається на землю й здається, що тіні тих полеглих ще й 
досі носяться коло озера в пітьмі над приспаною землею.

В вагоні засвітили світло. Англійки висадилися на котрійсь стадії, тільки 
німці їдуть далі, й німець з кепсько виправленим лицем оповідає свому 
сусіду знову, що він їв, уже за обідом, в рестораційнім вагоні — деталічно 
й систематично, не тратячи нитки оповідання в перервах.

— Потім дали ярину, дуже добру, але вона була з оливою, а я, як ви 
знаєте, не їм оливи.

— Орті, — кричить кондуктор. Останній наш перестанок перед Римом. 
Спішно рушаємо далі. Приглядаюся серед пітьми, чи не розгляну класичної 
гори Соракта, оспіваного Горацієм: 

Чи бачиш ти, як побілів Соракт 
І снігу тягарів знести уже не може...

Італійці дрімають, притулившися де і як хто міг. Німець докінчує опо-
відання про обід.

— На десерт давали грушки; були досить добрі, але дрібні...
— Терміні! Ми в вічному Римі.

Вічний город
Говорячи про Венецію, я підносив незвичайну одноцільність її минув-

шості, яка незвичайно впливає на силу, інтенсивність вражіння на нас від 
її пам’яток, від усього її життя, втіленого в її останках. Здіймаючи мову 
про Рим, приходиться навпаки підчеркнути незвичайну ріжносторонність, 
незвичайну многогранність того багатства історичного життя, яке розвинулося 
на його ґрун ті й полишило свою пам’ять і традиції на нім, та не позволяє, 
не дає попросту спромоги скупити свою увагу на котрійсь одній стороні, 
на котрійсь добі багатої минувшини “вічного города”.

Не чіпаючи моментів менш важних, не входячи в поділ дрібніший, 
досить згадати такі величаві й повні світового значіння епохи, як Римська 
республіка, період цісарства, перші віки християнства, папство середніх 
віків, Ренесанс — і ми вже представимо собі се незвичайне, просто над-
мірне багатство історичного життя Рима, якому тут попросту не ставало 
простору й місця, так що пізніші епохи не тільки розбивають нашу увагу, 
але загромаджують попередні, заслонюють їх від нас.

Не тільки несвідомо, але й умисно часом. Старий республіканський 
Рим був свідомо загребаний пізнішим цісарством, для якого традиції рес-
публіки були вічним докором совісті, вічною мовчазною погрозою, як для 
узурпаторів і тиранів. Цісарство у чім могло старалося ослабити її пам’ять, 

Сим разом я переборов навіяний ріжними оповіданнями подорожників 
і провідників страх перед італійською другою клясою й їду нею та переко-
нуюсь, що сі оповідання про неї пішли від якихось дуже вибагливих людей. 
Діло в тім, що в Італії, як у Росії, є на залізницях регресивний поясний 
тариф (Zonentarif); в Італії він починається вище 250 кілом[етрів], і чим 
на дальше віддалення берете білет, тим дешевше коштує; через те друга і 
перша кляса тут, при дальших подорожах, далеко приступніша, дешевша, 
ніж в Австрії чи Німеччині, й народу набивається до другої кляси велика 
сила. Через те тісно, та не тільки в другій, а і в першій клясі, особливо 
на переїздах найбільш людних, а власне переїзд з Флоренції до Рима — 
найбільш утерта і оживлена форестьєрами дорога. Треба бачити, як маси 
форестьєрської і домашньої публіки збитою лавою вирівнюються на пероні, 
чекаючи добре спізненого поїзда, і кидається до переділок «здобувати» собі 
місця. А, зрештою, не можна сказати, щоб було брудніше, ніж в Австрії чи 
в Росії, і публіка вповні можлива. Італійці взагалі народ дуже приємний: 
ґречний без церемонності, свобідний і простий в поводженні, услужний і 
привітний; чується за сим довга цивілізація — і певна свобода і невиму-
шеність людини, яка чує себе на своїм місці і не припускає, щоб хтось мав 
її за людину “другого сорту”. Се те власне, чого бракує ріжним parvenu 
цивілізованого життя.

Тільки тісно. Лавка призначена на 4 людей, купе — на вісьмох; нелегко 
посадити повне число — а проте раз у раз повне число набивається до купе й 
сидять люди, як оселедці в бочці. Багато подорожніх. Три англійські дівчини, 
що подорожують “з Куком”, зайняли середні місця, й поклавши під ноги 
свою скриньку, змостилися, поставивши ноги на неї і забарикадувавши купе. 
Сухі, кістляві, проворні і вже, очевидно, розподорожовані в довгій дорозі, 
дрімають від одного етапу своєї дороги і оглядин до другого. Високий і 
худий молодий німець з лицем вигляду лихо виправленої волової шкіри і 
умопомрачительної висоти ковніром оповідає другому молодому німцеві, з 
гладшим лицем, що він їв за сніданням в рестораційнім вагоні. Ми щасливо 
зайняли заздалегідь місця при вікні і любуємося краєвидом Тоскани. В долині 
в’ється Арно, згір’ями стелються зелені поля й огороди, розділені рядами 
дерев і розложених на них виноградних лоз; серед них доми і вілли, групи 
темних кипарисів і між ними легкі, округлі шапки піній; цвітуть рожевим 
цвітом морелі і мигдалі, білим цвітом черешні. То тут, то там на високім 
шпилю покажеться монастир або замок з гордими сірими вежами й мурами, 
містечко розкине свої доми й церкви серед заквітчаних дерев. А в дальшім 
плані над усім отсим підіймаються верхи Апеннінів, ще присипані снігом.

Вечоріє. Під подувом вітру нахиляють свої струмкі вершки кипариси, 
вірно тримаючися стилю а la Boecklin, що на своїх символічних образах так 
любив повторяти сей мотив, — групи кипарисів, що хитаються під вітром. 
Рожевіють від заходу сонця верхи Апеннінів і смуги снігів на них.
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Вечірні тіні лягають все густіше, все темніше. Понуро бовтається під 
нами Тразіменське озеро — місце класичної побіди Ганнібала над римля-
нами, що полягли тут такою масою, аж самих рицарських перстенів, знаку 
рицарської гідності, цілі мірки набрали картагенці, як оповідає старий 
переказ. Ніч спускається на землю й здається, що тіні тих полеглих ще й 
досі носяться коло озера в пітьмі над приспаною землею.

В вагоні засвітили світло. Англійки висадилися на котрійсь стадії, тільки 
німці їдуть далі, й німець з кепсько виправленим лицем оповідає свому 
сусіду знову, що він їв, уже за обідом, в рестораційнім вагоні — деталічно 
й систематично, не тратячи нитки оповідання в перервах.

— Потім дали ярину, дуже добру, але вона була з оливою, а я, як ви 
знаєте, не їм оливи.

— Орті, — кричить кондуктор. Останній наш перестанок перед Римом. 
Спішно рушаємо далі. Приглядаюся серед пітьми, чи не розгляну класичної 
гори Соракта, оспіваного Горацієм: 

Чи бачиш ти, як побілів Соракт 
І снігу тягарів знести уже не може...

Італійці дрімають, притулившися де і як хто міг. Німець докінчує опо-
відання про обід.

— На десерт давали грушки; були досить добрі, але дрібні...
— Терміні! Ми в вічному Римі.

Вічний город
Говорячи про Венецію, я підносив незвичайну одноцільність її минув-

шості, яка незвичайно впливає на силу, інтенсивність вражіння на нас від 
її пам’яток, від усього її життя, втіленого в її останках. Здіймаючи мову 
про Рим, приходиться навпаки підчеркнути незвичайну ріжносторонність, 
незвичайну многогранність того багатства історичного життя, яке розвинулося 
на його ґрун ті й полишило свою пам’ять і традиції на нім, та не позволяє, 
не дає попросту спромоги скупити свою увагу на котрійсь одній стороні, 
на котрійсь добі багатої минувшини “вічного города”.

Не чіпаючи моментів менш важних, не входячи в поділ дрібніший, 
досить згадати такі величаві й повні світового значіння епохи, як Римська 
республіка, період цісарства, перші віки християнства, папство середніх 
віків, Ренесанс — і ми вже представимо собі се незвичайне, просто над-
мірне багатство історичного життя Рима, якому тут попросту не ставало 
простору й місця, так що пізніші епохи не тільки розбивають нашу увагу, 
але загромаджують попередні, заслонюють їх від нас.

Не тільки несвідомо, але й умисно часом. Старий республіканський 
Рим був свідомо загребаний пізнішим цісарством, для якого традиції рес-
публіки були вічним докором совісті, вічною мовчазною погрозою, як для 
узурпаторів і тиранів. Цісарство у чім могло старалося ослабити її пам’ять, 

Сим разом я переборов навіяний ріжними оповіданнями подорожників 
і провідників страх перед італійською другою клясою й їду нею та переко-
нуюсь, що сі оповідання про неї пішли від якихось дуже вибагливих людей. 
Діло в тім, що в Італії, як у Росії, є на залізницях регресивний поясний 
тариф (Zonentarif); в Італії він починається вище 250 кілом[етрів], і чим 
на дальше віддалення берете білет, тим дешевше коштує; через те друга і 
перша кляса тут, при дальших подорожах, далеко приступніша, дешевша, 
ніж в Австрії чи Німеччині, й народу набивається до другої кляси велика 
сила. Через те тісно, та не тільки в другій, а і в першій клясі, особливо 
на переїздах найбільш людних, а власне переїзд з Флоренції до Рима — 
найбільш утерта і оживлена форестьєрами дорога. Треба бачити, як маси 
форестьєрської і домашньої публіки збитою лавою вирівнюються на пероні, 
чекаючи добре спізненого поїзда, і кидається до переділок «здобувати» собі 
місця. А, зрештою, не можна сказати, щоб було брудніше, ніж в Австрії чи 
в Росії, і публіка вповні можлива. Італійці взагалі народ дуже приємний: 
ґречний без церемонності, свобідний і простий в поводженні, услужний і 
привітний; чується за сим довга цивілізація — і певна свобода і невиму-
шеність людини, яка чує себе на своїм місці і не припускає, щоб хтось мав 
її за людину “другого сорту”. Се те власне, чого бракує ріжним parvenu 
цивілізованого життя.

Тільки тісно. Лавка призначена на 4 людей, купе — на вісьмох; нелегко 
посадити повне число — а проте раз у раз повне число набивається до купе й 
сидять люди, як оселедці в бочці. Багато подорожніх. Три англійські дівчини, 
що подорожують “з Куком”, зайняли середні місця, й поклавши під ноги 
свою скриньку, змостилися, поставивши ноги на неї і забарикадувавши купе. 
Сухі, кістляві, проворні і вже, очевидно, розподорожовані в довгій дорозі, 
дрімають від одного етапу своєї дороги і оглядин до другого. Високий і 
худий молодий німець з лицем вигляду лихо виправленої волової шкіри і 
умопомрачительної висоти ковніром оповідає другому молодому німцеві, з 
гладшим лицем, що він їв за сніданням в рестораційнім вагоні. Ми щасливо 
зайняли заздалегідь місця при вікні і любуємося краєвидом Тоскани. В долині 
в’ється Арно, згір’ями стелються зелені поля й огороди, розділені рядами 
дерев і розложених на них виноградних лоз; серед них доми і вілли, групи 
темних кипарисів і між ними легкі, округлі шапки піній; цвітуть рожевим 
цвітом морелі і мигдалі, білим цвітом черешні. То тут, то там на високім 
шпилю покажеться монастир або замок з гордими сірими вежами й мурами, 
містечко розкине свої доми й церкви серед заквітчаних дерев. А в дальшім 
плані над усім отсим підіймаються верхи Апеннінів, ще присипані снігом.

Вечоріє. Під подувом вітру нахиляють свої струмкі вершки кипариси, 
вірно тримаючися стилю а la Boecklin, що на своїх символічних образах так 
любив повторяти сей мотив, — групи кипарисів, що хитаються під вітром. 
Рожевіють від заходу сонця верхи Апеннінів і смуги снігів на них.
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матеріал для них, коли можна було чимсь поживитись з старих будівель, з 
старих пам’яток. І вона вела далі роботу руйнування чи калічення, дефор-
мування пам’яток античної старовини...

Але і для середньовічного папства, для середньовічного католицтва вона 
в ґрунті річі була такою ж неласкавою наступницею, як Рим цісарський для 
Рима республіканського. Правда, церква старанно користала з пам’яток і 
традицій, що потрібні і цінні були для її престижу, що мали вартість своїми 
впливами й легендами серед вірних. Але творчість Ренесансу, яку церква 
взяла тепер собі в службу, перейнята подивом і ентузіазмом для світу анти-
чного, його краси й величі, його ідей і традицій, не мала ані зрозуміння, ані 
симпатій для раннього і середньовічного християнства, трактуючи його з 
свого культурного і артистичного становища як сумний упадок, варвариза-
цію, занепад культури й артизму античних часів. Покликана папством на 
услуги, нова творчість з усіх сил і засобів старалася прихарити, прикрасити, 
удекорувати се убоге, некультурне християнство, а декоруючи, прикраша-
ючи, вона немилосердно нищила його пам’ятки, його традиції, запопадливо 
заступаючи бідні будівлі, убогі з артистичного становища пам’ятки раннього 
і середньовічного християнства новими пишними, блискучими будовами 
Ренесансу, і ще більше потім — бароковими.

В результаті два Рима виступають тепер перед глядачем з особливою 
імпозантністю, з найбільшою силою вражіння. Перший — побіджений і 
обрабований, але незмірно величавий в своїх останках і руїнах Рим цісар-
ський. Другий — ренесанський та бароковий Рим папський XVI–XVII 
в. — побідний, блискучий, але часто фатуватий, більш помпезний, ніж 
дійсно гарний. За кілька віків повного й нероздільного панування наложив 
він на Рим, його життя і особливо зверхній вигляд свої глибокі сліди, часом 
гарні, частіше нудні й несмачні.

Але сі сліди слабнуть і заникають під рукою нового, третього Рима — 
Рима з’єдиненої Італії. Поки що він з папством, його традиціями, печа-
тями його панування поводиться на тонкій делікатності, як з противником 
розбитим, але ще небезпечним і сильним, якого ображені почуття треба по 
можності толерувати і шанувати. Але в основі річі він сильно антиклери-
кальний, “не вірний і масонський”, як його називають правовірні католики. 
Поки що він не руйнує традицій і слідів панування папського умисно й 
відкрито, тільки силою свого існування, перетворяючи, перебудовуючи 
старий, папський Рим, затирає й нищить його сліди. Але, може, колись 
зробить і се: не тільки поздирає сі хвалькуваті папські написи, які покри-
вають собою останки античної старовини, сі розмальовані кардинальські 
вивіски (шільди), що прикрашають собою ріжні пам’ятки Рима, а, може, 
сягне й глибше.

Тим більше, що спочуття переважної маси суспільності на стороні його, 
а не папства.

її традиції своєю розкіш шю, величчю, грандіозністю. І кінець кінцем зробило 
се, осягнуло свою мету — традиції республіки померхли, стали порожнім 
звуком, безтілесними привидами для пізніших поколінь, а пам’ятки респу-
бліканського Рима, бідні й непоказні переважно, славні своїми традиціями, 
а не блиском і величавістю форм, були закриті й задавлені величавими 
пам’ятками Рима цісарського.

Він міг се. На сім пункті у нас звичайно нема доброї історичної пер-
спективи. Наша шкільна наука, скупивши всю увагу на Римі республіки, 
привчила нас трактувати пізніший цісарський період як малоінтересний і 
неприємний додаток до історії Римської республіки, її епілог, час упадку 
й розкладу. Ми привикли за нею дивитися на нього, як на щось не тільки 
маловажне, але й малозначне. Тим часом се були п’ять довгих віків, повних 
багатої, дуже інтенсивної політичної й культурної творчості, що не тільки 
пережовувала спадщину республіки або марнувала та руйнувала її, але й 
творила нове життя на основах чи руїнах старого республіканського устрою 
та життя. Шукала нових форм і доріг, викликала, висувала нові принципи, 
нові ідеї, а при тім орудувала в порівнянні з республікою безмірно більшими, 
грандіозними культурними й матеріальними засобами. Отже й не диво, 
коли дійсно, кінець кінцем, цісарство загребло й матеріально — своїми 
будівлями і пам’ятками, й життям, своїм культурним, ідейним змістом рес-
публіканський Рим, відживлений і апоетизований наново тільки з розвоєм 
гуманізму, Відродження.

Але часи панування цісарства кінчились, і слідом за ним ішов новий пан 
і володар Рима і світу — католицька церква, наступник для свого попере-
дника ще менше милосердний, ще менше толерантний, ніж яким римське 
цісарство було для Римської республіки. Правда, ся нова пані світу й її 
голова й репрезен тант, новий, християнський pontifex maximus (папа) сам 
пильно використовував спадщину цісарського Рима, його ідеї універсалізму, 
його атрибути власті, його авторитет і престиж в інтересах своєї власті. 
Хотів піднести значіння своєї власті авторитетом старої цісарської традиції 
і взагалі, поставивши християнство на плечі старого поганства, підняти тим 
вище його престиж. Але, з другого боку, були папи немилосердними — чи 
свідомими, чи несвідомими, але лютими ворогами спадщини старого Рима, 
і спеціально новішого, цісарського Рима, який надав свій характер вічному 
городові. Вони не пропустили ні одного показнішого, ліпше захованого 
будинку, щоб не зробити з нього християнської церкви, або не обліпити 
принаймні своїми престолами, хрестами, побожними образами. Не проминули 
колони, обеліска, щоб не посадити на нім хрес та або якогось святого. Не 
лишили на місці нії одної річі, яка могла б послужити до церковного ужитку.

І на тім не кінець. За середньовічною руїною прийшла руїна Ренесансу, 
яка при всім пієтизмі до античного світу й античної творчості не жалувала 
її останків ні для декорацій своїх розкішних, величавих будов, ні навіть на 
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матеріал для них, коли можна було чимсь поживитись з старих будівель, з 
старих пам’яток. І вона вела далі роботу руйнування чи калічення, дефор-
мування пам’яток античної старовини...

Але і для середньовічного папства, для середньовічного католицтва вона 
в ґрунті річі була такою ж неласкавою наступницею, як Рим цісарський для 
Рима республіканського. Правда, церква старанно користала з пам’яток і 
традицій, що потрібні і цінні були для її престижу, що мали вартість своїми 
впливами й легендами серед вірних. Але творчість Ренесансу, яку церква 
взяла тепер собі в службу, перейнята подивом і ентузіазмом для світу анти-
чного, його краси й величі, його ідей і традицій, не мала ані зрозуміння, ані 
симпатій для раннього і середньовічного християнства, трактуючи його з 
свого культурного і артистичного становища як сумний упадок, варвариза-
цію, занепад культури й артизму античних часів. Покликана папством на 
услуги, нова творчість з усіх сил і засобів старалася прихарити, прикрасити, 
удекорувати се убоге, некультурне християнство, а декоруючи, прикраша-
ючи, вона немилосердно нищила його пам’ятки, його традиції, запопадливо 
заступаючи бідні будівлі, убогі з артистичного становища пам’ятки раннього 
і середньовічного християнства новими пишними, блискучими будовами 
Ренесансу, і ще більше потім — бароковими.

В результаті два Рима виступають тепер перед глядачем з особливою 
імпозантністю, з найбільшою силою вражіння. Перший — побіджений і 
обрабований, але незмірно величавий в своїх останках і руїнах Рим цісар-
ський. Другий — ренесанський та бароковий Рим папський XVI–XVII 
в. — побідний, блискучий, але часто фатуватий, більш помпезний, ніж 
дійсно гарний. За кілька віків повного й нероздільного панування наложив 
він на Рим, його життя і особливо зверхній вигляд свої глибокі сліди, часом 
гарні, частіше нудні й несмачні.

Але сі сліди слабнуть і заникають під рукою нового, третього Рима — 
Рима з’єдиненої Італії. Поки що він з папством, його традиціями, печа-
тями його панування поводиться на тонкій делікатності, як з противником 
розбитим, але ще небезпечним і сильним, якого ображені почуття треба по 
можності толерувати і шанувати. Але в основі річі він сильно антиклери-
кальний, “не вірний і масонський”, як його називають правовірні католики. 
Поки що він не руйнує традицій і слідів панування папського умисно й 
відкрито, тільки силою свого існування, перетворяючи, перебудовуючи 
старий, папський Рим, затирає й нищить його сліди. Але, може, колись 
зробить і се: не тільки поздирає сі хвалькуваті папські написи, які покри-
вають собою останки античної старовини, сі розмальовані кардинальські 
вивіски (шільди), що прикрашають собою ріжні пам’ятки Рима, а, може, 
сягне й глибше.

Тим більше, що спочуття переважної маси суспільності на стороні його, 
а не папства.

її традиції своєю розкіш шю, величчю, грандіозністю. І кінець кінцем зробило 
се, осягнуло свою мету — традиції республіки померхли, стали порожнім 
звуком, безтілесними привидами для пізніших поколінь, а пам’ятки респу-
бліканського Рима, бідні й непоказні переважно, славні своїми традиціями, 
а не блиском і величавістю форм, були закриті й задавлені величавими 
пам’ятками Рима цісарського.

Він міг се. На сім пункті у нас звичайно нема доброї історичної пер-
спективи. Наша шкільна наука, скупивши всю увагу на Римі республіки, 
привчила нас трактувати пізніший цісарський період як малоінтересний і 
неприємний додаток до історії Римської республіки, її епілог, час упадку 
й розкладу. Ми привикли за нею дивитися на нього, як на щось не тільки 
маловажне, але й малозначне. Тим часом се були п’ять довгих віків, повних 
багатої, дуже інтенсивної політичної й культурної творчості, що не тільки 
пережовувала спадщину республіки або марнувала та руйнувала її, але й 
творила нове життя на основах чи руїнах старого республіканського устрою 
та життя. Шукала нових форм і доріг, викликала, висувала нові принципи, 
нові ідеї, а при тім орудувала в порівнянні з республікою безмірно більшими, 
грандіозними культурними й матеріальними засобами. Отже й не диво, 
коли дійсно, кінець кінцем, цісарство загребло й матеріально — своїми 
будівлями і пам’ятками, й життям, своїм культурним, ідейним змістом рес-
публіканський Рим, відживлений і апоетизований наново тільки з розвоєм 
гуманізму, Відродження.

Але часи панування цісарства кінчились, і слідом за ним ішов новий пан 
і володар Рима і світу — католицька церква, наступник для свого попере-
дника ще менше милосердний, ще менше толерантний, ніж яким римське 
цісарство було для Римської республіки. Правда, ся нова пані світу й її 
голова й репрезен тант, новий, християнський pontifex maximus (папа) сам 
пильно використовував спадщину цісарського Рима, його ідеї універсалізму, 
його атрибути власті, його авторитет і престиж в інтересах своєї власті. 
Хотів піднести значіння своєї власті авторитетом старої цісарської традиції 
і взагалі, поставивши християнство на плечі старого поганства, підняти тим 
вище його престиж. Але, з другого боку, були папи немилосердними — чи 
свідомими, чи несвідомими, але лютими ворогами спадщини старого Рима, 
і спеціально новішого, цісарського Рима, який надав свій характер вічному 
городові. Вони не пропустили ні одного показнішого, ліпше захованого 
будинку, щоб не зробити з нього християнської церкви, або не обліпити 
принаймні своїми престолами, хрестами, побожними образами. Не проминули 
колони, обеліска, щоб не посадити на нім хрес та або якогось святого. Не 
лишили на місці нії одної річі, яка могла б послужити до церковного ужитку.

І на тім не кінець. За середньовічною руїною прийшла руїна Ренесансу, 
яка при всім пієтизмі до античного світу й античної творчості не жалувала 
її останків ні для декорацій своїх розкішних, величавих будов, ні навіть на 
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й вони, й старий форум став простим пастівнем, і в такій ролі, під назвою 
“Коров’ячого поля”, Campo vaccino, дожив до XIX віку. Пастівень на 
місці римського форуму і корови пізніших римлян, що, махаючи хвостами, 
ходять на осередку старого римського життя, гордого володаря світу! От 
уже справді “коловращение времен”.

З гадками відкриття старого форуму носилися, щоправда, вже в часах Від-
родження. Сам Рафаель піддавав проект його реставрації. В середині XVII в. 
робилися тут розкопки, відкопано деякі останки античного будівництва, але 
розкопки сі мали характер грабівничий — все цінніше забиралося звідси далі. 
Тільки в XIX в. почалися розкопки більше консерваційного характеру, і тільки 
від 1870-х років поведено їх і науково, і енергічно, і вони розширяють щодалі 
все більше старий форум не тільки вшир, відкриваючи все більшу площу, а і 
вглибину — глибину ґрунту і часу, відслонюючи з-під пізнішого цісарського 
і пізньореспубліканського форуму останки старшого, давнішого життя. Так 
відкрито в 1899 р. під чорним каменем останки з “царських часів” і між ними 
найдавнішу напись, яку досі маємо, — все се привалене “чорним каменем” і 
засипане при перебудові форуму за цісарських часів. Коло храму Фавстини 
відкрито некрополь з перших часів існування города і т. ін.

Все се дуже інтересне й цінне з археологічного чи історичного погляду, 
але все-таки форуму республіки, з яким зв’язуються для нас ті найблискучіші 
традиції римського життя, ми вже таки не будемо мати. Капітолій пропав 
безслідно, покритий будовою новішого римського сенату, з XVI в. З ста-
рого Comitium, місця народних зібрань, — ледве слід. Від ріжних пам’я-
ток на форумі — тільки ймення. Від старої “ростри” — трибуни, звідки 
гриміли колись промови республіканських ораторів — тільки ім’я, бо й 
та нужденна цегляна стіна, що носить тепер се ім’я, — се пізніша ростра 
Авґустова, збудована на місці давнішої, а тої й місця докладно вказати не 
можна. Фундаменти храму Згоди (Concordia), збудуваного на пам’ятку 
згоди патриціїв з плебеями, — се, властиво, фундаменти пізнішої Тібе-
рієвої перебудови. Останки храму Сатурна тільки носять ім’я сеї старої 
святині, поставленої на поч. V віку — те, що бачимо, се пізня реставрація, 
з останніх часів цісарства...

Позаховувалися тільки деякі пам’ятки з часів цісарства — принаймні 
в значніших фрагментах. Тріумфальна арка Септимія Севера панує над 
одним кінцем форуму, арка Тита і брама Константина — над другим. Від 
півночі піднімаються грандіозні аркади базиліки Константина. Від полудня 
нависли над форумом одні над одними нагромаджені руїни цісарських палат 
Палатина. Незабудований пізніше, він зістався одним великим руйнови-
щем цісарства, але і в сім зруйнованім виді гордо підіймається над старим 
форумом, як символ побіди цісарського Рима над старим республіканським.

Кінець кінцем, найліпше захованими пережитками старого республі-
канського і навіть передреспубліканського Рима (по традиції) зісталася Via 

Forum Romanum
Глибоко, як розрита могила, лежить під ногами гробовище старого, 

республіканського Риму — Forum Romanum. Ґрунт сучасного Рима під-
нявся над старим його рівнем взагалі дуже значно, а тут особливо, може, 
тому, що се була низина, окружена горбами: старий рівень форуму респу-
бліканського лежить на кільканадцять (до 13) метрів нижче сучасного, а 
будови ще старші — як слав на “могила Ромула” й інші пам’ятки під “чор-
ним каменем” лежать ще на півтора метри нижче пізнішого рівня форуму. 
Сусідні горби — Капітолій, Палатин, Есквілін, що обступили форум з 
трьох боків, побільшають се вражіння глибокої ями, відкритого гробовища 
старого римського життя. Хаос розвалин — бази колон, сходи зруйнованих 
храмів, серед яких, як сироти, висуваються кілька ціліших колон, одиноких, 
або цілих груп — достроюються до сього вражіння старого цвинтарища. 
Недогризки старого життя, яким припадком судилося втекти від немило-
сердних зубів часу.

За часів цісарства форум був предметом особливої уважливості. Почавши 
від Цезаря, що енергічно взявся до перебудови й прикрашення його, протя-
гом всього періоду цісарів форум неустанно відновлявся, забудовувався все 
новими, розкішними будинками, що заступали місце старих і разом нібито 
з прикрашенням, окруженням новим блиском старої республіканської ста-
рини, властиво, заслонювали її новими традиціями, новим блиском і величчю 
цісарства. Остання монументальна пам’ятка, яка заціліла на форумі до наших 
часів, походить аж з початку VII в. по Хр[исті] — се колона Фоки з 608 
р. Але вже перед тим, з другої половини VI в. побідне християнство почало 
нищити се гніздо старого поганства й його пам’ятки. Старі поганські храми й 
публічні будинки були перемінені або перебудовані в церкви. Стара “курія”, 
осідок державного життя найстарших республіканських часів, перетворена 
в церкву муч[еника] Адріана; храм Ромула — в церкву Косьми й Дам’яна; 
храм Антоніна і Фавстини — в церкву св. Лоренцо і т. д.

Се не вирятувало, одначе, тих будинків: сі церкви перебудовувались 
і змінялась, а з ними нищилися й останки старих храмів, так що від них, 
кінець кінцем, лишилися тільки нужденні фрагменти, або й зовсім нічого. 
Те, що не пішло на церкви, нищилося ще більше немилосердно. Старі 
будівлі, з своїми дорогими привозними мармурами, базальтами, гранітами, 
стали каменоломами для середньовічного Рима. Забирали матеріал, ще 
більше нищили сліпо, марно, по-дурному. Дорогоцінні колони валились і 
розбивались, аби з них дістати кавалки бронзи, що в’язали часті колони. 
Виколупувалися діри в старих мурах, аби вирвати кусники заліза, що слу-
жили за зв’язки. Старі мармури палено на вапно...

За розхапуванням старих будівель і нищенням і разом із ним ішло заси-
пування старого форуму їх румовищем. На місцях, усвячених класичними 
традиціями, піднялися замки середньовічних римських баронів. Потім зникли 
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й вони, й старий форум став простим пастівнем, і в такій ролі, під назвою 
“Коров’ячого поля”, Campo vaccino, дожив до XIX віку. Пастівень на 
місці римського форуму і корови пізніших римлян, що, махаючи хвостами, 
ходять на осередку старого римського життя, гордого володаря світу! От 
уже справді “коловращение времен”.

З гадками відкриття старого форуму носилися, щоправда, вже в часах Від-
родження. Сам Рафаель піддавав проект його реставрації. В середині XVII в. 
робилися тут розкопки, відкопано деякі останки античного будівництва, але 
розкопки сі мали характер грабівничий — все цінніше забиралося звідси далі. 
Тільки в XIX в. почалися розкопки більше консерваційного характеру, і тільки 
від 1870-х років поведено їх і науково, і енергічно, і вони розширяють щодалі 
все більше старий форум не тільки вшир, відкриваючи все більшу площу, а і 
вглибину — глибину ґрунту і часу, відслонюючи з-під пізнішого цісарського 
і пізньореспубліканського форуму останки старшого, давнішого життя. Так 
відкрито в 1899 р. під чорним каменем останки з “царських часів” і між ними 
найдавнішу напись, яку досі маємо, — все се привалене “чорним каменем” і 
засипане при перебудові форуму за цісарських часів. Коло храму Фавстини 
відкрито некрополь з перших часів існування города і т. ін.

Все се дуже інтересне й цінне з археологічного чи історичного погляду, 
але все-таки форуму республіки, з яким зв’язуються для нас ті найблискучіші 
традиції римського життя, ми вже таки не будемо мати. Капітолій пропав 
безслідно, покритий будовою новішого римського сенату, з XVI в. З ста-
рого Comitium, місця народних зібрань, — ледве слід. Від ріжних пам’я-
ток на форумі — тільки ймення. Від старої “ростри” — трибуни, звідки 
гриміли колись промови республіканських ораторів — тільки ім’я, бо й 
та нужденна цегляна стіна, що носить тепер се ім’я, — се пізніша ростра 
Авґустова, збудована на місці давнішої, а тої й місця докладно вказати не 
можна. Фундаменти храму Згоди (Concordia), збудуваного на пам’ятку 
згоди патриціїв з плебеями, — се, властиво, фундаменти пізнішої Тібе-
рієвої перебудови. Останки храму Сатурна тільки носять ім’я сеї старої 
святині, поставленої на поч. V віку — те, що бачимо, се пізня реставрація, 
з останніх часів цісарства...

Позаховувалися тільки деякі пам’ятки з часів цісарства — принаймні 
в значніших фрагментах. Тріумфальна арка Септимія Севера панує над 
одним кінцем форуму, арка Тита і брама Константина — над другим. Від 
півночі піднімаються грандіозні аркади базиліки Константина. Від полудня 
нависли над форумом одні над одними нагромаджені руїни цісарських палат 
Палатина. Незабудований пізніше, він зістався одним великим руйнови-
щем цісарства, але і в сім зруйнованім виді гордо підіймається над старим 
форумом, як символ побіди цісарського Рима над старим республіканським.

Кінець кінцем, найліпше захованими пережитками старого республі-
канського і навіть передреспубліканського Рима (по традиції) зісталася Via 

Forum Romanum
Глибоко, як розрита могила, лежить під ногами гробовище старого, 

республіканського Риму — Forum Romanum. Ґрунт сучасного Рима під-
нявся над старим його рівнем взагалі дуже значно, а тут особливо, може, 
тому, що се була низина, окружена горбами: старий рівень форуму респу-
бліканського лежить на кільканадцять (до 13) метрів нижче сучасного, а 
будови ще старші — як слав на “могила Ромула” й інші пам’ятки під “чор-
ним каменем” лежать ще на півтора метри нижче пізнішого рівня форуму. 
Сусідні горби — Капітолій, Палатин, Есквілін, що обступили форум з 
трьох боків, побільшають се вражіння глибокої ями, відкритого гробовища 
старого римського життя. Хаос розвалин — бази колон, сходи зруйнованих 
храмів, серед яких, як сироти, висуваються кілька ціліших колон, одиноких, 
або цілих груп — достроюються до сього вражіння старого цвинтарища. 
Недогризки старого життя, яким припадком судилося втекти від немило-
сердних зубів часу.

За часів цісарства форум був предметом особливої уважливості. Почавши 
від Цезаря, що енергічно взявся до перебудови й прикрашення його, протя-
гом всього періоду цісарів форум неустанно відновлявся, забудовувався все 
новими, розкішними будинками, що заступали місце старих і разом нібито 
з прикрашенням, окруженням новим блиском старої республіканської ста-
рини, властиво, заслонювали її новими традиціями, новим блиском і величчю 
цісарства. Остання монументальна пам’ятка, яка заціліла на форумі до наших 
часів, походить аж з початку VII в. по Хр[исті] — се колона Фоки з 608 
р. Але вже перед тим, з другої половини VI в. побідне християнство почало 
нищити се гніздо старого поганства й його пам’ятки. Старі поганські храми й 
публічні будинки були перемінені або перебудовані в церкви. Стара “курія”, 
осідок державного життя найстарших республіканських часів, перетворена 
в церкву муч[еника] Адріана; храм Ромула — в церкву Косьми й Дам’яна; 
храм Антоніна і Фавстини — в церкву св. Лоренцо і т. д.

Се не вирятувало, одначе, тих будинків: сі церкви перебудовувались 
і змінялась, а з ними нищилися й останки старих храмів, так що від них, 
кінець кінцем, лишилися тільки нужденні фрагменти, або й зовсім нічого. 
Те, що не пішло на церкви, нищилося ще більше немилосердно. Старі 
будівлі, з своїми дорогими привозними мармурами, базальтами, гранітами, 
стали каменоломами для середньовічного Рима. Забирали матеріал, ще 
більше нищили сліпо, марно, по-дурному. Дорогоцінні колони валились і 
розбивались, аби з них дістати кавалки бронзи, що в’язали часті колони. 
Виколупувалися діри в старих мурах, аби вирвати кусники заліза, що слу-
жили за зв’язки. Старі мармури палено на вапно...

За розхапуванням старих будівель і нищенням і разом із ним ішло заси-
пування старого форуму їх румовищем. На місцях, усвячених класичними 
традиціями, піднялися замки середньовічних римських баронів. Потім зникли 
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моделірованою стіною, з зрідка пущеними вікнами, що вінчалася колись 
зубчатим вінцем. Аркади середніх поверхів (другого і третього — чи першого 
і другого по-галицькому) були прикрашені вставленими в них статуями (се 
видно з сучасних образків театру на монетах). 

Гордо і пишно мусив він тоді оглядати. Тепер се тільки каліка. Крім 
того, що дві третини його розвалено зовсім, навіть і найліпше заховані 
його часті потерпіли сильно, і безжалісно споганені тими немилосердними, 
варварськими дірами, що, як криваві рани, чорніють по всьому фасаду і 
вражають незвичайно прикро.

Не ліпше і всередині. Склепіння коридорів, що йшли рядами попід 
місцями для сидження, переважно зруйновані, і тільки підпори сходів, як 
ребра скелета, висуваються між ними. Обнесено, забрано, розхоплено все, 
що, можна було знищити, винести, що мало якусь артистичну чи матеріальну 
вартість, і сумно виглядають обдерті цегляні і камінні мури. З-під поверхні 
колишньої сцени роззявляють свою пащу темні ями і півзруйновані стіни 
підсценних приміщень для нещасливих участників колишніх представлень 
і ріжних театральних прирядів і машин. Грандіозність будови і — гранді-
озність знищення...

Та... колишню красу пишності, блиску, крикливу розкіш володарів 
світу заступила інша краса, краса руїни, тиші, спокою і — помирення. Сі 
піврозвалені мури, сі скалічені сидження, сі провалля сцени не будять того 
страху, того прикрого чуття, яке б будили розкішні мармури і бронзи сього 
позорища людської ганьби і людського упокорення. Коли сими коритарами 
і сходами виходиш на горішню терасу і серед тиші руїни й спустошення, 
простершися під лас кавим теплом сонця, зливаєшся душею з сим образом 
упадку й забуття, — се страшне місце людського божевілля не викликає 
нічого, крім почуття спокою і тиші. На сих склепіннях і збічах хвилювалися 
в обридливих конвульсіях кровожерних інстинктів тисячоголові товпи, 
пильно слідячи за страшними зусиллями людей і звірів, за передсмертними 
муками, за агонією безоружного бран ця чи запроданця-гладіатора. Сі мури 
трусилися від звірячого реву ошалілої юрби збожеволілих божевіллям своєї 
величі “володарів світу”. Ся сцена вкривалася плямами крові людей і звірят, 
роздавлених звірячою п’ястю сих побідників світу.

Але сі образи не тривожать мене. Мох і травиця проростає тихомирно на 
сих страшних отворах підземних виходів сцени, на сих сидженнях глядачів, 
що рухом пальця засуджували на смерть вільних і невільних акторів сих пред-
ставлень. Тиша і забуття віють над сими мурами і склепіннями. Колишня кров 
людська висхла і випарилася, не лишивши сліду в сім ароматі весіннього дня. 
І здається, що час приносить не тільки забуття, а й помирення... Що він 
мирить нещасливі жертви й безтямних мучителів їх і покровом помирення 
криє сі муки й провини.

Принаймні в наших почуттях.

Sacra, вимощена вічними, що називається, глибами каменю, які зісталися 
місцями в повній цілості, і стара Cloaca Maxima, побудована по традиції ще 
царем Тарквінієм Старшим, для відпливу води з багнистої долини форуму. 
Підправлена Авґустом і Аґріппою, вона й досі сповняє своє призначення, 
і ходячи по форуму, можна й тепер ще чути сморід з неї.

Сі прозаїчні річі щоденного ужитку показали себе більш тривкими, ніж 
пишні будови, розкішні пам’ятки і вікопомні статуї.

Colosseum
Флавіїв амфітеатр, чи так званий Колізей, найбільший з театрів старинності 

і взагалі один з найбільше колосальних будинків, які мав світ, зістався і в своїй 
руїні найбільшою античною пам’яткою в теперішнім Римі. Збудований в 80 
році Титом, він відсвяткований був цирковими забавами, що тривали сто днів 
і коштували життя 5000 звірів, а скільком людям — того сказати не можу. 
На початку III в. ударила в нього блискавка, і від того огню погоріли верхи 
театру, але він був потім підновлений. Циркові представлення тривали в нім 
ще за християнських часів, тільки вже людських поєдинків не роблено. Силь ні 
землетруси XIII в. надруйнували його, і він служив якийсь час римському 
роду Франджіпані за кріпость. Заразом розбирали його й забирали що могли 
на будову, і видзьобали все залізо з мурів, від гори до долини, навертівши 
обридливих дір, що страшенно поганять його вигляд зблизька.

Папа Бенедикт в XVIII в. нарешті посвятив його як святощ, на пам’ять 
пролитої тут крові мучеників, і тим охоронив від дальшого нищення й 
профанації останки старого театру, а Пій IX, як свідчить його хвалькувата 
напись, будовою контрафорсів запобіг дальшій його руїні. Дві мармуряні 
таблиці, вложені в мури при вході, з інкрустованими хрестами, голосять, 
що кождий, хто поцілує сей хрест, дістає розгрішення (індульґенцію) на 
дванадцять днів. Людям, що дешевим коштом хотіли б дістатися до раю, не 
треба, отже, нічого більше, як раз на дванадцять день ходити й цілувати сі 
хрести, тим більше що вступ до Колізею безплатний. Непобожна публіка, 
одначе, позаписувала сі таблиці й хрести своїми грішними йменнями, так що 
цілуючи хрест, дуже легко замість того поцілувати якого-небудь заїжджого 
Цвібельдуфта, як не в його персону, то в його ім’я.

Хоч частина театру обвалилась була зовсім, а значна частина до половини, 
але все-таки значний кусник його заховався майже в цілості, аж до зубчатої 
корони, що вінчала колись мури театру. Висота його доходить майже 50 м, 
довжина будинку — 188 м, широкість — 156 м; в нім, як рахують, могло 
міститися до 50 тис. глядачів. Надвірні мури збудовані з міцного тесаного 
каменю, сіро-зеленавого травертину. Три ряди (поверхи) досить широких 
аркад, розділених пілястрами дорійського, над ними іонійського, над сим 
коринтійського стилю (степенування елеганції й розкоші) оббігали наоколо 
всього театру. На них спочивав масивний горішній поверх, з гладкою, злегка 
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моделірованою стіною, з зрідка пущеними вікнами, що вінчалася колись 
зубчатим вінцем. Аркади середніх поверхів (другого і третього — чи першого 
і другого по-галицькому) були прикрашені вставленими в них статуями (се 
видно з сучасних образків театру на монетах). 

Гордо і пишно мусив він тоді оглядати. Тепер се тільки каліка. Крім 
того, що дві третини його розвалено зовсім, навіть і найліпше заховані 
його часті потерпіли сильно, і безжалісно споганені тими немилосердними, 
варварськими дірами, що, як криваві рани, чорніють по всьому фасаду і 
вражають незвичайно прикро.

Не ліпше і всередині. Склепіння коридорів, що йшли рядами попід 
місцями для сидження, переважно зруйновані, і тільки підпори сходів, як 
ребра скелета, висуваються між ними. Обнесено, забрано, розхоплено все, 
що, можна було знищити, винести, що мало якусь артистичну чи матеріальну 
вартість, і сумно виглядають обдерті цегляні і камінні мури. З-під поверхні 
колишньої сцени роззявляють свою пащу темні ями і півзруйновані стіни 
підсценних приміщень для нещасливих участників колишніх представлень 
і ріжних театральних прирядів і машин. Грандіозність будови і — гранді-
озність знищення...

Та... колишню красу пишності, блиску, крикливу розкіш володарів 
світу заступила інша краса, краса руїни, тиші, спокою і — помирення. Сі 
піврозвалені мури, сі скалічені сидження, сі провалля сцени не будять того 
страху, того прикрого чуття, яке б будили розкішні мармури і бронзи сього 
позорища людської ганьби і людського упокорення. Коли сими коритарами 
і сходами виходиш на горішню терасу і серед тиші руїни й спустошення, 
простершися під лас кавим теплом сонця, зливаєшся душею з сим образом 
упадку й забуття, — се страшне місце людського божевілля не викликає 
нічого, крім почуття спокою і тиші. На сих склепіннях і збічах хвилювалися 
в обридливих конвульсіях кровожерних інстинктів тисячоголові товпи, 
пильно слідячи за страшними зусиллями людей і звірів, за передсмертними 
муками, за агонією безоружного бран ця чи запроданця-гладіатора. Сі мури 
трусилися від звірячого реву ошалілої юрби збожеволілих божевіллям своєї 
величі “володарів світу”. Ся сцена вкривалася плямами крові людей і звірят, 
роздавлених звірячою п’ястю сих побідників світу.

Але сі образи не тривожать мене. Мох і травиця проростає тихомирно на 
сих страшних отворах підземних виходів сцени, на сих сидженнях глядачів, 
що рухом пальця засуджували на смерть вільних і невільних акторів сих пред-
ставлень. Тиша і забуття віють над сими мурами і склепіннями. Колишня кров 
людська висхла і випарилася, не лишивши сліду в сім ароматі весіннього дня. 
І здається, що час приносить не тільки забуття, а й помирення... Що він 
мирить нещасливі жертви й безтямних мучителів їх і покровом помирення 
криє сі муки й провини.

Принаймні в наших почуттях.

Sacra, вимощена вічними, що називається, глибами каменю, які зісталися 
місцями в повній цілості, і стара Cloaca Maxima, побудована по традиції ще 
царем Тарквінієм Старшим, для відпливу води з багнистої долини форуму. 
Підправлена Авґустом і Аґріппою, вона й досі сповняє своє призначення, 
і ходячи по форуму, можна й тепер ще чути сморід з неї.

Сі прозаїчні річі щоденного ужитку показали себе більш тривкими, ніж 
пишні будови, розкішні пам’ятки і вікопомні статуї.

Colosseum
Флавіїв амфітеатр, чи так званий Колізей, найбільший з театрів старинності 

і взагалі один з найбільше колосальних будинків, які мав світ, зістався і в своїй 
руїні найбільшою античною пам’яткою в теперішнім Римі. Збудований в 80 
році Титом, він відсвяткований був цирковими забавами, що тривали сто днів 
і коштували життя 5000 звірів, а скільком людям — того сказати не можу. 
На початку III в. ударила в нього блискавка, і від того огню погоріли верхи 
театру, але він був потім підновлений. Циркові представлення тривали в нім 
ще за християнських часів, тільки вже людських поєдинків не роблено. Силь ні 
землетруси XIII в. надруйнували його, і він служив якийсь час римському 
роду Франджіпані за кріпость. Заразом розбирали його й забирали що могли 
на будову, і видзьобали все залізо з мурів, від гори до долини, навертівши 
обридливих дір, що страшенно поганять його вигляд зблизька.

Папа Бенедикт в XVIII в. нарешті посвятив його як святощ, на пам’ять 
пролитої тут крові мучеників, і тим охоронив від дальшого нищення й 
профанації останки старого театру, а Пій IX, як свідчить його хвалькувата 
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дванадцять днів. Людям, що дешевим коштом хотіли б дістатися до раю, не 
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І Ротонда, невважаючи на всі переміни й перебудови, донесла до наших 
часів свою красу в виді настільки незміненім і ненарушенім, що вона викли-
кає ентузіазм не антикварський, а артистичний, не мальовничістю руїни, не 
жалісним виглядом недогризених фрагментів, а своєю цілістю і її гармонійною 
красою. Се чудовий в своїй простоті, викінченості і гармонійності гімн небу.

Кругла ротонда вінчається простою зовсім округлою банею, що в проекції 
робить вражіння півкулі (в дійсності її високість рівняється її діаметру, 43 
на 43 метри). П’ять рядів різьблених чотирикутників (касет) виповнюють 
її внутріш ню поверхню й служать єдиною, дуже гарною в своїй простоті й 
величавості декорацією. Всередині її простий круглий отвір (9 м в промірі) 
служить одиноким освітленням будови. Під банею в рівних відступах чотир-
надцять ніш для статуй і бюстів, далі сім великих ніш, з двома гарними, 
добре захованими колонами кожда, для статуй богів-планет, по тодішньому 
рахунку (Аполлон — сонце, Діана — місяць, Меркурій, Венера, Марс, 
Юпітер, Сатурн). Їм був присвячений сей Pantheum, храм неба (а не храм 
усіх богів, як звичайно його толкують).

Розуміється, статуй нема. Їх місце заступило кілька олтарів досить 
вульгарного типу та кілька надгробників. Новіша Італія додала до сих стар-
ших декорацій гроби своїх королів; досить неартистичний, чорний саркофаг 
Віктора Емануїла відкритий, місце для саркофага Гумберта ще задраповане 
чорним і завішане вінками. І той, і сей також мало достроюються до вигляду 
старої святині, як і ті рококові папські олтарі. Нові правителі Італії хочуть, 
очевидно, доказати, що вони такі ж слабкі спадкоємці старого Рима, як і 
середньовічні папи.

Ах, коли б ся старина нарешті опинилася в досить інтелігентних руках, 
які б подбали про те, щоб бодай тому, що лишилося нам, надати гідний і 
відповідний вид, який би не вражав недорічним мішанням sacra profanis! 
Якби поздіймано сі хрести з старих єгипетських обелісків і фігури святих 
з римських імператорських колон, перенесено на інше місце сі олтарі й 
каплиці, що роблять таке прикре й непобожне вражіння в обстанові поган-
ської старини, повідкидали ріжні отакі середньовічні й ренесансові ослячі 
уха, що вінчають і досі ще ріжну античну старину! 

Середньовічне (та й новіше) папство не розуміло, яке непохвальне 
сві доцтво таким побожним усвяченням пам’яток поганства дає воно своїй 
церкві, яку хотіло прославити сими знаками тріумфу над старим культом. 
Сі церквочки, притулені до старих храмових порталів, сі олтарі й каплиці в 
поганських святинях, сі античні ванни, крісла, вази в ролі ріжних церковних 
атрибутів, кінець кінцем, зістаються пам’ятками нерозумності, тупості, фана-
тизму — того, про що каже прислів’я “застав дурня богу молитись, він собі 
лоба розіб’є”. І ті, що по змозі усували б останки дурної побожності старих і 
новіших часів, робили б не тільки прислугу античній спадщині, відкриваючи 
її по можності в чистім, не деформованім виді, а й самій католицькій церкві, 
усуваючи сліди її гріхів, її фанатизму і неінтелігентності.

Храм неба
Коли наскучить дивитися на каліцтво пам’яток античної старовини — 

на сі фрагменти мурів, бази колон, позабирані з місця й попереношувані 
бозна-куди стовпи, фризи, статуї — всі сі недогризки часу, які оглядаємо 
з цікавістю й жалем, як слабкі натяки на те, що воно було колись, — і 
захочеться подивитися на щось хоч трохи ціле, не до кінця покалічене, 
нема іншої ради, як піти подивитися на Пантеон. Се найкраще захована 
й найкраща пам’ятка античного будівництва, яка нам лишилася в Римі та, 
мабуть, і на цілім світі.

Вже зверху досить добре захований портал, величаві мури й склепіння 
потішають око, призвичаєне до ріжних фрагментів, недорічно притулених 
до якихось новіших будівель. “Марк Аґріппа консуль утретє”, що поста-
вив сей будинок тому 2036 років і надписав своє ім’я над сим величавим 
порталом, мав щастя. Ні блискавиця, що розбила будинок за Траяна, ні 
пізніші перебудови, ні папські спустошення не знищили його діла і не стерли 
з нього його імені. Цісар Гадріан, відбудувавши наново самий храм (крім 
порталу) по знищенні його від блискавиці, мабуть, додав тільки краси ста-
рій будівлі, бо трудно собі представити, щоб давніша будова була гарніша 
від теперішньої. Цісар Констанс здер з старої бані й забрав до Царгорода 
золочену бронзову покрівлю її — портал став єдиною декорацією будівлі 
назверх. Він витримав навіть спустошення і капризи новіших просвіщенних 
часів, коли папа Урбан VIII Барберіні забрав бронзові балки порталу на 
олтар собору св. Петра і на гармати для замку Ангела, а за те нагородив 
його двома дзвіницями, що дістали були характеристичну назву “ослячих 
ух Барберіні”, їх автора. Сі ослячі уха розібрано тепер, утрату бронзового 
в’язання портал переболів, а за папою зісталося прислів’я (гра слів): quod 
non fecerunt barbari, fecerunt Barberini (чого не зробили варвари, вчинили 
Барберіні).

Варвари варварами, але що папство часів упадку імперії, яке з невбла-
ганністю тупого фанатика і безцеремонністю спадкоємця-парвеню не минало 
не то що пам’ятника, а й просто паркану, кажучи словами городничого, щоб 
не зробити на нім знаку своєї побіди, заставити служити новому богу, новому 
культу, — що се фанатичне і некультурне папство помилувало Пантеон, — 
се було особливе щастя Аґріппи. Спасла його та обставина, що папи рано 
дістали сей храм у власність і дарунок і, зробивши церкву Марії з поган-
ського храму та заступивши статуї богів олтарями, а підземельні склепіння 
наповнивши кістьми мучеників з катакомб (кажуть, що двадцять вісім возів 
костей з катакомб туди було привезено), вони сю церкву “Марії мучени-
ків”, або в просторіччі S. Maria Rotonda, берегли як одну з головних окрас 
і приналежностей свого римського володіння. Сенатори римські середніх 
віків мусили складати папам присягу, що між іншим будуть пильнувати й 
боронити також “св. Марії Ротонди”.
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І Ротонда, невважаючи на всі переміни й перебудови, донесла до наших 
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величавості декорацією. Всередині її простий круглий отвір (9 м в промірі) 
служить одиноким освітленням будови. Під банею в рівних відступах чотир-
надцять ніш для статуй і бюстів, далі сім великих ніш, з двома гарними, 
добре захованими колонами кожда, для статуй богів-планет, по тодішньому 
рахунку (Аполлон — сонце, Діана — місяць, Меркурій, Венера, Марс, 
Юпітер, Сатурн). Їм був присвячений сей Pantheum, храм неба (а не храм 
усіх богів, як звичайно його толкують).

Розуміється, статуй нема. Їх місце заступило кілька олтарів досить 
вульгарного типу та кілька надгробників. Новіша Італія додала до сих стар-
ших декорацій гроби своїх королів; досить неартистичний, чорний саркофаг 
Віктора Емануїла відкритий, місце для саркофага Гумберта ще задраповане 
чорним і завішане вінками. І той, і сей також мало достроюються до вигляду 
старої святині, як і ті рококові папські олтарі. Нові правителі Італії хочуть, 
очевидно, доказати, що вони такі ж слабкі спадкоємці старого Рима, як і 
середньовічні папи.

Ах, коли б ся старина нарешті опинилася в досить інтелігентних руках, 
які б подбали про те, щоб бодай тому, що лишилося нам, надати гідний і 
відповідний вид, який би не вражав недорічним мішанням sacra profanis! 
Якби поздіймано сі хрести з старих єгипетських обелісків і фігури святих 
з римських імператорських колон, перенесено на інше місце сі олтарі й 
каплиці, що роблять таке прикре й непобожне вражіння в обстанові поган-
ської старини, повідкидали ріжні отакі середньовічні й ренесансові ослячі 
уха, що вінчають і досі ще ріжну античну старину! 

Середньовічне (та й новіше) папство не розуміло, яке непохвальне 
сві доцтво таким побожним усвяченням пам’яток поганства дає воно своїй 
церкві, яку хотіло прославити сими знаками тріумфу над старим культом. 
Сі церквочки, притулені до старих храмових порталів, сі олтарі й каплиці в 
поганських святинях, сі античні ванни, крісла, вази в ролі ріжних церковних 
атрибутів, кінець кінцем, зістаються пам’ятками нерозумності, тупості, фана-
тизму — того, про що каже прислів’я “застав дурня богу молитись, він собі 
лоба розіб’є”. І ті, що по змозі усували б останки дурної побожності старих і 
новіших часів, робили б не тільки прислугу античній спадщині, відкриваючи 
її по можності в чистім, не деформованім виді, а й самій католицькій церкві, 
усуваючи сліди її гріхів, її фанатизму і неінтелігентності.

Храм неба
Коли наскучить дивитися на каліцтво пам’яток античної старовини — 

на сі фрагменти мурів, бази колон, позабирані з місця й попереношувані 
бозна-куди стовпи, фризи, статуї — всі сі недогризки часу, які оглядаємо 
з цікавістю й жалем, як слабкі натяки на те, що воно було колись, — і 
захочеться подивитися на щось хоч трохи ціле, не до кінця покалічене, 
нема іншої ради, як піти подивитися на Пантеон. Се найкраще захована 
й найкраща пам’ятка античного будівництва, яка нам лишилася в Римі та, 
мабуть, і на цілім світі.

Вже зверху досить добре захований портал, величаві мури й склепіння 
потішають око, призвичаєне до ріжних фрагментів, недорічно притулених 
до якихось новіших будівель. “Марк Аґріппа консуль утретє”, що поста-
вив сей будинок тому 2036 років і надписав своє ім’я над сим величавим 
порталом, мав щастя. Ні блискавиця, що розбила будинок за Траяна, ні 
пізніші перебудови, ні папські спустошення не знищили його діла і не стерли 
з нього його імені. Цісар Гадріан, відбудувавши наново самий храм (крім 
порталу) по знищенні його від блискавиці, мабуть, додав тільки краси ста-
рій будівлі, бо трудно собі представити, щоб давніша будова була гарніша 
від теперішньої. Цісар Констанс здер з старої бані й забрав до Царгорода 
золочену бронзову покрівлю її — портал став єдиною декорацією будівлі 
назверх. Він витримав навіть спустошення і капризи новіших просвіщенних 
часів, коли папа Урбан VIII Барберіні забрав бронзові балки порталу на 
олтар собору св. Петра і на гармати для замку Ангела, а за те нагородив 
його двома дзвіницями, що дістали були характеристичну назву “ослячих 
ух Барберіні”, їх автора. Сі ослячі уха розібрано тепер, утрату бронзового 
в’язання портал переболів, а за папою зісталося прислів’я (гра слів): quod 
non fecerunt barbari, fecerunt Barberini (чого не зробили варвари, вчинили 
Барберіні).

Варвари варварами, але що папство часів упадку імперії, яке з невбла-
ганністю тупого фанатика і безцеремонністю спадкоємця-парвеню не минало 
не то що пам’ятника, а й просто паркану, кажучи словами городничого, щоб 
не зробити на нім знаку своєї побіди, заставити служити новому богу, новому 
культу, — що се фанатичне і некультурне папство помилувало Пантеон, — 
се було особливе щастя Аґріппи. Спасла його та обставина, що папи рано 
дістали сей храм у власність і дарунок і, зробивши церкву Марії з поган-
ського храму та заступивши статуї богів олтарями, а підземельні склепіння 
наповнивши кістьми мучеників з катакомб (кажуть, що двадцять вісім возів 
костей з катакомб туди було привезено), вони сю церкву “Марії мучени-
ків”, або в просторіччі S. Maria Rotonda, берегли як одну з головних окрас 
і приналежностей свого римського володіння. Сенатори римські середніх 
віків мусили складати папам присягу, що між іншим будуть пильнувати й 
боронити також “св. Марії Ротонди”.
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ями і оселями, залиті помиями початки Via Appia Antica, й видістатися на 
ту частину її, яка була відкопана в 1850-х роках і полишена незабудована 
й незагороджена. Треба пуститися аж сею правдивою Via Appia яких 4–5 
кілометрів далі пішки (бо тут ніяких інших комунікаційних способів теж 
нема), щоб пізнати її справжню красу й упитися її чаром. А ні, то треба 
взяти на яких 3–4 години фіакра і зробити цілу сю дорогу кіньми, щоб, 
змучившися вступною невдячною частю екскурсії, не втомитися передчасно 
й не відняти у себе здібності милуватися тою справжньою старою Via Appia. 
Перше подорожування піше неприємне; друге, кінне, досить дороге. І тому 
переважна більшість туристів, вибравшися на Via Appia, огляне сліди ніг 
Христових на підлозі церковки Domine quo vadis, за брамою св. Себасті-
ана, спопуляризованої звісним романом Сенкевича, заїде в катакомби св. 
Каліста, доїде кінець кінцем до вежі Цецілїї Метелі, що сумно підіймає 
свою голову серед нових римських помийників, або що найдальше — до 
початків старої дороги. Але далі не поїде й вернеться відси, винісши вра-
жіння, що, властиво, ся ославлена Via Appia дуже неінтересна річ. Але 
треба або нагострити серце мужеством і вибратися на цілоденну екскурсію 
пішаком, або не пожалувати десяти-кільканадцяти франків на фіакра, коли 
шануються власні ноги, і тоді, особливо в вечірній годині, відкриє стара 
дорога перед своїм гостем свої скарби красоти й настрою.

Via Appia — славна римська дорога, побудована цензором Аппієм 
Клавдієм в 312 p., по тім, як римляни наложили свою важку руку на полу-
дневу Італію. Вона доходила спочатку до Капуї, пізніше була продовжена 
до Беневенту і Брундізіума, наскрізь через Італію. Се було на свої часи чудо 
інженерської штуки, regina viarum (королева доріг). Вона розпочиналася за 
Колізеєм, від арки Константина, яку й тепер переїздить турист, їдучи на 
сю дорогу. Проходила через акведук Аппія, в старі Капенські ворота, далі 
повз величезні терми Антонінів (Каракалі) скручувала через тріумфальну 
арку Друза, що стоїть і тепер, хоч досить в обідранім виді, та проходила в 
Аппієву браму (теп[ер] брама св. Себастіана, з середньовічними вежами), 
відділивши від себе via Latina наліво.

І тут, і далі, за міськими мурами вона представляла з себе рід кладо-
вища. По обох боках її тяглися ряди нагробників, переривані подекуди 
храмами, святощами, місцями для похоронного палення небіжчиків, і т. д., 
на кілька миль; тут же, як і в інших передмістях, цілий ряд підземельних 
кладовищ-катакомб.

В часті дороги, ближчій до міста, нагробники й будови античні знищені 
майже без останку. Грандіозний нагробник Цецілії Метелі, в виді круглої 
вежі, зістався одинокою ліпше захованою пам’яткою. В дальшій часті 
дороги, що була відкопана в 1851 p., останків старих будівель далеко більше. 
Правда, й вони сильно облуплені: будівляний матеріал забирано відси без 
милосердя, так само все, що мало якийсь артистичний інтерес. Через те від 

Коли б так із Пантеону перенести на інше місце сі олтарі і сі королів-
ські могили, зняти сі надгробні плити, а в нішах поставити античні статуї й 
бюсти, нагромаджені в музеях? Яке б то вражіння зробила стара ротонда, 
що і в ни нішнім виді переймає захватом, одушевленням, незважаючи на всі 
ті непотрібні додатки.

Людство має право сього жадати від нинішніх спадкоємців і державців 
сеї й інших подібних пам’яток.

Щоб поздіймати християнські додатки з античних пам’яток, треба, 
щоб папа помирився з італійським правительством відкрито й щиро, а не 
так, як тепер, — стоячи в порозумінні очевиднім, але удаючи ображеного 
і непримиреного. Сього я й бажаю — в інтересах сеї античної спадщини. 
Щоб забрати своїх королів з Пантеону на інше місце, на се вистало б кількох 
розумних голів в парламенті, які б замість тих Вавилонів, що будуються 
і не добудуються ніяк на честь першого короля З’єдиненої Італії, могли 
б нарешті надумати поставити гробовець для своїх нових королів, аби не 
класти їх в комірнім в старій будові цісарства. Щоб позбирати недоречно 
приткнені тут олтарі, треба згоди папства, його капітуляції перед духом і 
поступом часу.

Але поки се наступить, таки підем іще раз глянути на сей величавий 
храм неба, вислухати сей чудовий гімн, виспіваний античною творчістю на 
честь старого культу світла і сонця...

Via Appia
“Якби я жила в Римі завсіди і мала власні коні й час, я б щодня їздила 

на Via Appia”, — сказала моя жінка, перший раз побувавши на ній.
Узькою стежкою стелилася камінна дорога в далечінь, серед широких 

пасм сочистої зеленої трави, густо засіяної останками старих могил, декора-
ційними фрагментами, кавалками статуй і написей. Широкий меланхолійний 
краєвид Кампаньї розстелявся за ними. Налетіла хмарка й скропила дощем 
буйну весняну рослинність. Ми сховалися втрійку, з дитиною, до одного з 
гробівців і, під його склепінням перечекавши дощ, пішли далі, зложивши 
подяку тіням покійників, що прийняли нас до свого схоронища. І ся мелан-
холійна, тиха краса старої дороги лишила невимовно чарівний спомин в 
нас, як одно з наймиліших вражінь, яке дав нам Рим. І на прощання з ним 
вибираємося знову в екскурсію на Аппієву дорогу.

Екскурсія неабияка. З нашого форестьєрського кварталу, де переважно 
міститься приїжджий народ, до початку Via Appia, де вона стає гарною й 
інтересною, звиш 8 кілометрів, і то кілометрів незвичайно прикрих і поз-
бавлених всякої комунікації. В сі покинені, слабо залюднені, неінтересні 
часті Рима не ходять ні трамваї, ні омнібуси, ні залізниці. Треба великого 
завзяття, щоб пішки перейти всі отсі запорошені улиці, потім обгороджені 
по обох боках високими мурами, заставлені брудними смердючими остері-
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ями і оселями, залиті помиями початки Via Appia Antica, й видістатися на 
ту частину її, яка була відкопана в 1850-х роках і полишена незабудована 
й незагороджена. Треба пуститися аж сею правдивою Via Appia яких 4–5 
кілометрів далі пішки (бо тут ніяких інших комунікаційних способів теж 
нема), щоб пізнати її справжню красу й упитися її чаром. А ні, то треба 
взяти на яких 3–4 години фіакра і зробити цілу сю дорогу кіньми, щоб, 
змучившися вступною невдячною частю екскурсії, не втомитися передчасно 
й не відняти у себе здібності милуватися тою справжньою старою Via Appia. 
Перше подорожування піше неприємне; друге, кінне, досить дороге. І тому 
переважна більшість туристів, вибравшися на Via Appia, огляне сліди ніг 
Христових на підлозі церковки Domine quo vadis, за брамою св. Себасті-
ана, спопуляризованої звісним романом Сенкевича, заїде в катакомби св. 
Каліста, доїде кінець кінцем до вежі Цецілїї Метелі, що сумно підіймає 
свою голову серед нових римських помийників, або що найдальше — до 
початків старої дороги. Але далі не поїде й вернеться відси, винісши вра-
жіння, що, властиво, ся ославлена Via Appia дуже неінтересна річ. Але 
треба або нагострити серце мужеством і вибратися на цілоденну екскурсію 
пішаком, або не пожалувати десяти-кільканадцяти франків на фіакра, коли 
шануються власні ноги, і тоді, особливо в вечірній годині, відкриє стара 
дорога перед своїм гостем свої скарби красоти й настрою.

Via Appia — славна римська дорога, побудована цензором Аппієм 
Клавдієм в 312 p., по тім, як римляни наложили свою важку руку на полу-
дневу Італію. Вона доходила спочатку до Капуї, пізніше була продовжена 
до Беневенту і Брундізіума, наскрізь через Італію. Се було на свої часи чудо 
інженерської штуки, regina viarum (королева доріг). Вона розпочиналася за 
Колізеєм, від арки Константина, яку й тепер переїздить турист, їдучи на 
сю дорогу. Проходила через акведук Аппія, в старі Капенські ворота, далі 
повз величезні терми Антонінів (Каракалі) скручувала через тріумфальну 
арку Друза, що стоїть і тепер, хоч досить в обідранім виді, та проходила в 
Аппієву браму (теп[ер] брама св. Себастіана, з середньовічними вежами), 
відділивши від себе via Latina наліво.

І тут, і далі, за міськими мурами вона представляла з себе рід кладо-
вища. По обох боках її тяглися ряди нагробників, переривані подекуди 
храмами, святощами, місцями для похоронного палення небіжчиків, і т. д., 
на кілька миль; тут же, як і в інших передмістях, цілий ряд підземельних 
кладовищ-катакомб.

В часті дороги, ближчій до міста, нагробники й будови античні знищені 
майже без останку. Грандіозний нагробник Цецілії Метелі, в виді круглої 
вежі, зістався одинокою ліпше захованою пам’яткою. В дальшій часті 
дороги, що була відкопана в 1851 p., останків старих будівель далеко більше. 
Правда, й вони сильно облуплені: будівляний матеріал забирано відси без 
милосердя, так само все, що мало якийсь артистичний інтерес. Через те від 

Коли б так із Пантеону перенести на інше місце сі олтарі і сі королів-
ські могили, зняти сі надгробні плити, а в нішах поставити античні статуї й 
бюсти, нагромаджені в музеях? Яке б то вражіння зробила стара ротонда, 
що і в ни нішнім виді переймає захватом, одушевленням, незважаючи на всі 
ті непотрібні додатки.

Людство має право сього жадати від нинішніх спадкоємців і державців 
сеї й інших подібних пам’яток.

Щоб поздіймати християнські додатки з античних пам’яток, треба, 
щоб папа помирився з італійським правительством відкрито й щиро, а не 
так, як тепер, — стоячи в порозумінні очевиднім, але удаючи ображеного 
і непримиреного. Сього я й бажаю — в інтересах сеї античної спадщини. 
Щоб забрати своїх королів з Пантеону на інше місце, на се вистало б кількох 
розумних голів в парламенті, які б замість тих Вавилонів, що будуються 
і не добудуються ніяк на честь першого короля З’єдиненої Італії, могли 
б нарешті надумати поставити гробовець для своїх нових королів, аби не 
класти їх в комірнім в старій будові цісарства. Щоб позбирати недоречно 
приткнені тут олтарі, треба згоди папства, його капітуляції перед духом і 
поступом часу.

Але поки се наступить, таки підем іще раз глянути на сей величавий 
храм неба, вислухати сей чудовий гімн, виспіваний античною творчістю на 
честь старого культу світла і сонця...

Via Appia
“Якби я жила в Римі завсіди і мала власні коні й час, я б щодня їздила 

на Via Appia”, — сказала моя жінка, перший раз побувавши на ній.
Узькою стежкою стелилася камінна дорога в далечінь, серед широких 

пасм сочистої зеленої трави, густо засіяної останками старих могил, декора-
ційними фрагментами, кавалками статуй і написей. Широкий меланхолійний 
краєвид Кампаньї розстелявся за ними. Налетіла хмарка й скропила дощем 
буйну весняну рослинність. Ми сховалися втрійку, з дитиною, до одного з 
гробівців і, під його склепінням перечекавши дощ, пішли далі, зложивши 
подяку тіням покійників, що прийняли нас до свого схоронища. І ся мелан-
холійна, тиха краса старої дороги лишила невимовно чарівний спомин в 
нас, як одно з наймиліших вражінь, яке дав нам Рим. І на прощання з ним 
вибираємося знову в екскурсію на Аппієву дорогу.

Екскурсія неабияка. З нашого форестьєрського кварталу, де переважно 
міститься приїжджий народ, до початку Via Appia, де вона стає гарною й 
інтересною, звиш 8 кілометрів, і то кілометрів незвичайно прикрих і поз-
бавлених всякої комунікації. В сі покинені, слабо залюднені, неінтересні 
часті Рима не ходять ні трамваї, ні омнібуси, ні залізниці. Треба великого 
завзяття, щоб пішки перейти всі отсі запорошені улиці, потім обгороджені 
по обох боках високими мурами, заставлені брудними смердючими остері-
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своєї церкви, якого сі пам’ятки колишнього убожества, слабості, нужди 
розчулюють своїм контрастом з пізнішими побідними тріумфами, славою 
й властю войовничої церкви, ecclesiae militantis. Або нарешті — відігнати 
від себе сі прикрі спомини й образи тих нехристиянських тріумфів пізнішої 
церкви, які вона з таким самовдоволенням постаралася увіковічнити в сій 
столиці своїй — сі криваві побіди над “інакомислящими” єретиками, сі 
горді претензії на перевагу папського меча над мечем світським. Забути, 
який ужиток робило з сеї простоти й убожества пізніше папство; як на 
крові й костях людей, що складали свої голови за свободу своєї совісті, за 
право бути свобідними від вимогів царства сьогосвітнього і водитися своїми 
поняттями про правду і добро, будувало воно нову власть над сумліннями 
і переконаннями, а з того колишнього убожества, мук і страждань било 
дзвінкі динари св. Петра для себе і своїх непотів. Вигнати з голови ті всі 
спомини і привиди, і тоді в убогих фрагментах, в безграмотних написах, в 
недотепних богомазах того старохристиянського життя шукати слідів високих 
настроїв, героїзму духу, чистого ідеалізму чолов іка, далекого і чужого від 
усіх прикмет пізнішої церкви, католицтва, папства. 

Рим — найбагатше місце на пам’ятки й останки сього героїчного періоду 
християнства, його молодечого аскетизму й ідеалізму. Їх копальні — славні 
римські катакомби, безконечні лабіринти підземних галерей і печер, вздовж 
римських доріг, що служили кілька віків гробовищем римському християнству. 
Говорячи про них, треба б почати, lege artis, від вияснення сеї назви. Отже 
поясню, що се популярне слово нічого не значить, і ввійшло в уживання зовсім 
припадково. Catacumba, або ad Catacumbas звалася місцевість коло Аппієвої 
дороги, в околиці церкви св. Себастьяна. Катакомби поблизу сеї церкви були 
одинокі, які не були забуті в середніх віках та служили місцем побожних подо-
рожей прочан. Коли потім, в XV в., почали відкривати наново інші катакомби 
і ними почали інтересуватися, ся назва з тих старих і популярних катакомб 
св. Себастьяна була перенесена і на всі нові як назва загальна, а значіння 
і початок її зістається незвісним. В старохристиянські часи вони звалися 
просто “цвинтарями” (грецьке coimht» rionš, місце відпочинку, відти латин-
ське соеmeterium, наше “цвинтар”).

Християнство було принесене в Рим насамперед жидами, що свій 
звичай — ховати мерців, а не палити, прищепили християнам грецьким і 
латинським. В самім місті ховати мерців було заборонено (по поганським 
поняттям мертві останки занечищали, профанували місто), тому римські 
християни для ховання своїх мерців почали користуватися підземельними 
щілинами і печерами поза мурами міста. В м’якім скаменілім попелі, що 
залягає під поверхнею Рима, було багато таких печер і легко було робити 
нові. Спочатку се були гробовища поодиноких фамілій і носили їх ім’я. Далі, 
з розмноженням християнської громади, вони все більше перетворялися в 
публічні, церковні цвинтарі, зв’язані пізніше з поодинокими римськими 

переважної більшості будівель, нагробників і т. ін. зісталися тільки останки 
цегляних фундамен тів, де-не-де ліпше заховане склепіння гробівця, тільки 
облупленого з мармурових своїх декорацій; рідше пам’ятник з рельєфами 
покійників, з мармуряною плитою написі і. т. ін. Тут же при дорозі досить 
інтересні останки римської оселі (vіlla Lugari).

Артистичних річей взагалі тут нема що шукати — по них треба йти до 
музеїв; по ліпше заховані останки монументальних будівель — до Пантеону, 
Форуму, Колізею; по пам’ятки домашнього побуту — до Помпеїв. Аппієва 
дорога — се цвинтарище античного римського життя, повне меланхолійної 
краси і почуття спокою й спочинку. Але не цвинтарище сільське, вкрите 
буйною травою, що зрівняла низенькі могилки й покрила собою дерев’яні 
погнилі хрести. Буйне, суворе, величне, повне ненаситної жаги панування, 
володіння, уживання, римське життя знайшло тихомирний й спокійний 
спочинок на сій славній дорозі.

Ся простора, вкрита зеленими пасовиськами рівнина Кампаньї, окружена 
на далекому краєвиді панорамами міст: Рима, Тіволі, Фраскаті, Альбано, 
котрих шкляні шиби відблискують здалека против проміння від заходу 
сонця, — пустинна і тиха всередині, вкрита пасовиськами і розлогими полями й 
густо засіяна аркадами акведуків, останками старих храмів, замків, осель. Без-
конечна галерея старих нагробників серед неї, по обох боках дороги, оброслої 
зеленою травицею. Купи меланхолійних кипарисів на старих могилах-горбах. 
Легкі шапки піній над сірими звалищами гробів. Не жахом і холодом смерті, 
не огидою розкладу й руїни, а тихою меланхолійною красою спокою віє 
відси — гармонією буття і небуття, життя і смерті, помирення сих двох 
антитез в тій гармонії інстинкту життя й діяльності та інстинкту смерті й 
спокою, яку проголосив недавно як кінцеву мету управильнення, угармо-
нізування нашого життя, всім нам звісний натураліст.

Рим християнський. Катакомби
Між двома центрами творчості, фантазії, артизму — творами античного 

генія з одної сторони, і пізнішим розцвітом нової творчості Відродження 
XV в. старохристиянський Рим робить вражіння чогось блідого, никлого, 
убогого. Якісь бідні каганці на роздоріжжі між розкішним сяєвом двох 
світових огнищ людського генія. Треба дивитися на пам’ятки його старо-
християнської творчості й життя через спеціальні призми, щоб добачати 
якийсь спеціальний інтерес, вагу і красу. Дивитися очима спеціаліста ученого, 
археолога чи історика, що в тім убожестві форм і засобів, в сій безпомічності 
виконання, в сім недотеп нім орудуванні бідними рефлексами і фрагментами 
старої, античної штуки з цікавістю слідитиме, — не так слідитиме навіть, як 
відгадуватиме розвій, назрівання і кристалізацію ідей, які колись, впродовж 
віків знайдуть собі втілення ясніші, гарніші, гармонічніші. Або очима побож-
ного і вірного католика, перейнятого ентузіазмом для слави й могутності 
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своєї церкви, якого сі пам’ятки колишнього убожества, слабості, нужди 
розчулюють своїм контрастом з пізнішими побідними тріумфами, славою 
й властю войовничої церкви, ecclesiae militantis. Або нарешті — відігнати 
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посвя тивши в 609 р. Пантеон на церкву всіх святих, вивіз туди для більшої 
святості 28 возів святих костей з катакомб. До церкви св. Пракседи в 817 
p., як каже напись, вивезено і там поховано 23 тис. мучеників. За римськими 
і взагалі італійськими сторонами прийшла черга на новохрещені варварські 
краї, що також для ріжних церков, каплиць, абатств і т. ін. жадібно шукали 
реліквій. При всякій подорожі до Рима побожні духовні і світські фундатори 
шукали святих костей. Навіть під час ріжних походів на Рим вояки пустошили 
немилосердно катакомби, забираючи під титулом мученицьких реліквій всяку 
кістку, не допитуючися її кондуїти, свята чи грішна, досить що була римська 
кістка, і її можна було, з відповідним коментарем, за добру ціну продати в 
якімсь далекім тевтонськім куті.

Тільки з серединою IX в., хто ще з небіжчиків лишився в катакомбах, 
міг спати спокійніше. Катакомбами стали менше інтересуватися, більшість 
їх стала забуватись, і популярними зіставалися тільки, як я сказав, ката-
комби св. Себастьяна. Аж 1578 р. припадково відкрито наново ті забуті 
катакомби, і почато їх наново перешукувати і студіювати, вже з наукових 
мотивів. Ант[оніо] Бозіо віддає своє життя студіюванню їх, і 1632 p., вже 
по його смерті вийшла його книга — перша монографія катакомб: “Roma 
sotteranea”. Від того часу се наукове студіювання потяглося через дальші 
віки. Далі руйнувалися, пустошилися катакомби і їх похорони вже з науко-
вих мотивів, і тільки останніми часами прийшли нарешті їх дослідники до 
переконання, що найліпший науковий ужиток, який можна і треба зробити 
з пам’яток катакомб, се студіювати їх на місці, не витягаючи з них нічого і 
не нівечачи їх написей, малюнків і різьб.

Катакомби лишилися єдиним в своїм роді музеєм християнської штуки 
найперших віків, від І до VII–VIII в., тих віків, з яких в сім роді поза ката-
комбами взагалі дуже мало що лишилося. Навіть у найбільш обрабованих 
їх частях, звідки позабирано дорогоцінні святі кості і повикидано при тім 
написі, лишилися фрески на стінах, убогі камінні різьби, неінтересні збирачам 
реліквій. А вони дають можність слідити за розвоєм в пластиці нових ідей, 
християнських вірувань і понять.

Форма неоригінальна; нове вино вливано в старі міхи, в повнім зна-
чінні слова. Ся християнська штука І–V в. таж антична штука тих століть, 
тільки нижчого калібру, особливо в перших століттях, І–ІІІ, коли бідна 
християнська громада не мала ані засобів, ані претензій до артистичної 
вибагливості. Манерою, схемами, типами звичайної античної фрески сил-
куються сі малярі І–IV в. передати нові ідеї й поняття. Се біблійні сцени 
з символічним значінням, євангельські теми і символічні образи на вповні 
античній підставі, як Орфей в значінні Христа, або рисунки риб, лози і т. д. 
Вповні задержуючи характер сучасної античної творчості, не виробивши 
власних засобів артистичних, ся старохристиянська творчість на своїх 
перших кроках заховує вповні також і ясний, лагідний настрій античної 

парафіями. Популярні поняття, що ката комби служили також місцями зборів 
вірних, богослуження, заступали собою церкви в перші віки, — невірні. На 
Службу Божу християни збиралися в місті; в перші віки їх катакомби були 
тільки гробовищами, і тільки в поминальні дні збиралися тут вірні пом’я-
нути своїх небіжчиків. Тільки від IV в. почавши, коли християнство стало 
релігією, признаною державою, і минулися часи мучеництва, гробовища 
катакомб стали також місцями богослужень в честь мучеників і святих, що 
спочили тут. Але з тих ранніх віків в місті не лишилося ніяких пам’яток: 
всі ті старі церкви, з якими зв’язуються ріжні старохристиянські традиції, 
почавши від церкви св. Пуденціани, де, мовляв, сам св. Петро заснував 
першу церкву, в домі охрещеного сенатора Пуденса, і кінчаючи ріжними 
Константиновими церквами, — всі вони не мають з тих часів нічого, окрім 
пізніших переказів. Через те всяка побожна і непобожна фантазія про перші 
віки християнства мусила головно сконцентруватися коло катакомб, сих 
дійсних і незаперечних свідків християнської громади перших віків.

Найперші гробовища в них походять ще з I в.; в тих раніших часах пере-
важають написі грецькі. Пізніше християнство одомашнюється в Римі, здо-
буває собі місцевих прихильників; починають переважати написі латинські. З 
розростом громади вірних приходиться все більше розширяти сі гробовища, 
використовувати місце. Галереї стають ужчі і вищі, під верхніми галереями 
роб ляться ряди глибших траншей, в кілька поверхів (місцями так доходить до 
п’яти поверхів катакомб). Старі галереї розширяються бічними ходами. Дав-
ніші катакомби сполучаються новими коридорами. Ще й по Константинових 
часах вони зістаються звичайним місцем похорону християн, аж до кінця IV в. 
І тільки з початками V в. перестає сей звичай, бо цвинтарі закладаються в місті, 
при церквах, а катакомби стають уже місцем культу і побожного поважання як 
місця спочинку мучеників і святих. Під той час вони дійшли до велетенських 
розмірів. Безконечними лабіринтами тягнуться вони поза мурами, вздовж старих 
доріг. В сумі довжина всіх коридорів тепер звісних катакомб доходить до 900 
кілометрів, а число похоронених в них рахується на мільйони.

Найчастіше се коридор від півметра до метра широкості, в стінах якого 
одні над другими видовбані довгі ніші для мерців, так звані loculi. Ніша така, 
після того, як в ній положено тіло, закривалась табличкою мармуряною або 
теракотовою, з іменем небіжчика. Старші надписі лаконічні, — крім імені, хіба 
ще додано: in pace (в мирі, зн[ачить], спочиває). З III-го віку, з часів страшних 
нагінок на православних, стають вони більш многословні. Але рідко де заціліли 
сі могили і написі нагробні в цілості. Мученики і прості смертельники недовго 
спочивали in pace. Коли християнство стало державною релігією й вийшовши 
з своїх кришок, почало будувати церкви й монастирі та пишатися реліквіями 
мучеників, почалося завзяте шукання всяких мученичих і святих остатків 
по катакомбах і переношення їх до ріжних церков. Переносили не тільки 
поодинокі останки, а й цілими масами. Я згадував уже, як папа Боніфацій, 

538 ДОДАТКИ По світу 539



посвя тивши в 609 р. Пантеон на церкву всіх святих, вивіз туди для більшої 
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p., як каже напись, вивезено і там поховано 23 тис. мучеників. За римськими 
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якімсь далекім тевтонськім куті.

Тільки з серединою IX в., хто ще з небіжчиків лишився в катакомбах, 
міг спати спокійніше. Катакомбами стали менше інтересуватися, більшість 
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катакомби, і почато їх наново перешукувати і студіювати, вже з наукових 
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лицькій традиції як фундатор світської власті римського владики: він надає 
папі Сильвестру Рим з його околицею, як спеціальну церковну державу, і 
сей апокрифічний “Констан тинів дар” (donum Constantini) стає підставою 
папських претензій на права світського володаря.

Але тимчасом як дійсні, справжні Константинові пам’ятки: його мону-
ментальна базиліка, що панує над форумом, його тріумфальна брама, так 
милосердно помилувана часом, — пам’ятки його панування як світського 
монарха, помилувані папами й не перетворені навіть в каплиці, ні в цер-
кви, навіть не вінчані хрестами чи іншими побожними атрибутами, стоять, 
посміваючися над віками, що пронеслися над їх головою, — всі традиції 
церковного, християнського Константина розвіваються, як легка мряка, не 
лишаючи нічого реального.

З семи римських церков, пізнішою традицією називаних Константи-
новими, найміцніше ся традиція зв’язана з “золотою базилікою” Лятерана, 
резиденцією середньовічного папства, “матір’ю й головою церков Рима і 
світу”. В її старій хрестильниці папа Сильвестр охрестив першого христи-
янського цісаря Рима (що в дійсності прожив вік нехрещений і, як каже 
церковний історик, прийняв хрещення на смертній постелі). І сю церкву 
збудував він для сього папи, подарувавши йому при тім город Рим і його 
околицю.

Та не тільки від Константинових часів, що в дійсності не лишили в Ляте-
рані ніяких реальних слідів, але і від тої середньовічної папської резиденції 
лишилися тільки відірвані останки, що більше пригадують і натякають, ніж 
дають образ тої папської резиденції середньовіччя, того гнізда, де росла і 
виростала ся світова сила.

Резиденція і стара базиліка згинула під час великого огню 1308 p., що 
знищив її майже без останку і понудив тим тодішнього папу Климента кинути 
сучасний убогий, збіднілий, здичілий Рим його сварливим баронам і прийняти 
запросини до Авіньйона. Від старого Лятерана позіставалися тільки ріжні 
фраг менти, переважно закриті і задекоровані пізнішим розцвітом римського 
будівництва, XVI–ХVII в. Нинішня лятеранська базиліка не тільки роз-
кішна, але й гарна, але вона настільки модернізована в ХVII–XVIII в., що 
в її новім характері никнуть і тратяться старші останки. З старої базиліки 
зісталася в цілості гарна мозаїка олтарної абсиди, з ХІІІ віку. З базиліки, 
відновленої по пожежі 1308 р. і розписаної Джотто — кілька невеликих 
фресків, захованих припадком. Весь внутрішній вигляд — робота з ХVII в., 
а головна фасада, з XVI–ХVII в., вінчана верхом з першої пол. XVІII в. 
Прикро бачити старий Лятеран в сій розкішній, модній бароковій одежі.

Ліпше заховалася стара хрестильня, збудована, як приймають, папою 
Сикстом в V в., з старими колонами і великою античною ванною з зеле-
навого базальту посередині. В бічних каплицях старі мозаїки V–VІІ 
віків на золотім тлі.

творчості. В її творах перших віків, І–IV, не стрічаємо сцен мучеництва, 
навіть розп’ятого Христа, не кажучи про теми страшного суду, вічних мук, 
злих духів і т. ін.; сцени болю, страждань, страху чужі йому, як і античній 
творчості. Сі перші християни, живучи в таких тяжких обставинах, часом 
серед вічних страхів переслідувань і мучеництва, дивилися зате в будуче 
життя очами, повними ясної віри й радості. Вони вмирали справді in pace. 
Доперва середньовічне християнство залякало своїх вірних образами мук, 
митарств, чистилища і почало збирати дань за откуп від сих страхів.

Забрані з катакомб річі зібрані тепер в християнськім музеї Лятерана, 
головно саркофаги (IV–V в. переважно), написі, копії фресків. З катакомб 
найбільш популярні тепер і найбільш багаті пам’ятками і споминами катакомби 
св. Каліста, недалеко св. Себастьяна, при Аппієвій дорозі; їх звичайно 
і оглядають туристи. Через гарненький городчик, засаджений квітками, 
проходиш в реставровану стару церковцю св. Каліста, і в компанії монаха 
траппіста, в білій рясі, що несе запалену свічку, сходиш в підземні галереї 
катакомб. Вражіння подібне, як в київських печерах, тільки римські галереї 
вищі, багатші повітрям, місцями мають отвори для світла. Просторніші 
камери — що служили збірними могилами, прикрашені фресками. Одна з 
таких камер тутешніх служила гробовищем єпископів (пап) римських ІІІ віку; 
маса підписів пілігримів IV–VI в. зісталися слідом тодішньої популярності 
сього місця. За нею інша — місце спо чинку дуже шанованої святої мучениці 
Цецілії (кості її забрано до старої церкви св. Цецілїї) — розписана пізні-
шими фресками, VII–VIII в. Інша камера славна найстаршими фресками 
Хрещення і Причастя (т. зв. каплиця Таїнств).

Але більше всього тут папи Дамазія. Се був, без сумніву, дуже шановний 
папа, але занадто постарався увіковічнити пам’ять про себе на кождому місці. 
Може, не все й він, а дещо завинив і його писар Фурій Діонісій Філокалій, 
славний каліграф, що винайшов спеціальне письмо для сих написей. Сей папа 
в 1370–1380 pp. багато займався поправлюванням і прикрасою сих катакомб: 
поробив сходи, попробивав отвори для світла, порозписував каплиці і звичайно 
порозписувався про сі свої подвиги в довгих віршованих написях. Провідник 
монах з дуже великим залассям вичитує сі нудні вірші хвалькуватого папи 
і може довести сим папою Дамазієм до розпуки. Вилізши на світ Божий, 
бідний форестьєр довго не може очухатися від сих безконечних віршованих 
рукоприкладств, а навіть і позабувши все інше, буде тямити довго побожного 
графомана з IV віку. Папа Дамазій осягнув свою мету.

Константинова базиліка
Константинова легенда стоїть нарівні сливе з Петровою. Петро дав 

Риму і папству авреолю (ореол) святості, Константин — авреолю слави і 
власті. Перший протектор христянства на цісарськім столі, що дав початок 
його офіціальному, державному значінню, він заразом виступає в като-
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лицькій традиції як фундатор світської власті римського владики: він надає 
папі Сильвестру Рим з його околицею, як спеціальну церковну державу, і 
сей апокрифічний “Констан тинів дар” (donum Constantini) стає підставою 
папських претензій на права світського володаря.

Але тимчасом як дійсні, справжні Константинові пам’ятки: його мону-
ментальна базиліка, що панує над форумом, його тріумфальна брама, так 
милосердно помилувана часом, — пам’ятки його панування як світського 
монарха, помилувані папами й не перетворені навіть в каплиці, ні в цер-
кви, навіть не вінчані хрестами чи іншими побожними атрибутами, стоять, 
посміваючися над віками, що пронеслися над їх головою, — всі традиції 
церковного, християнського Константина розвіваються, як легка мряка, не 
лишаючи нічого реального.

З семи римських церков, пізнішою традицією називаних Константи-
новими, найміцніше ся традиція зв’язана з “золотою базилікою” Лятерана, 
резиденцією середньовічного папства, “матір’ю й головою церков Рима і 
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янського цісаря Рима (що в дійсності прожив вік нехрещений і, як каже 
церковний історик, прийняв хрещення на смертній постелі). І сю церкву 
збудував він для сього папи, подарувавши йому при тім город Рим і його 
околицю.
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Середньовіччя
Найстарші римські церкви — ті, з якими зв’язані найдавніші тради-

ції, що вони були побудовані як церкви публічні, явні, лежать на кінцях 
міста в сусідстві мурів, геть від центрів його. В сім є певний реальний 
підклад. Християнство було релігією переважно нижчих верств, і по тім, 
як було проголошено йому свободу і безпечність, і воно могло мати свої 
церкви явні, воно все ж тулилося по передмістях, тимчасом як аристокра-
тія і багата буржуазія, що займала центральні часті, по старим традиціям 
далі держалася поганства, весь IV вік, не вважаючи навіть на ворожі 
йому заходи правительства, і тільки поволі приставала до нової чужо-
земної демократичної релігії. З виїмком тільки одної Maria Maggiore, 
котрої будову сама традиція кладе на трохи пізніші часи, всі інші най-
важніші римські церкви (так звані „патріарші”, котрих парохом і по сей 
день уважається сам папа) — св. Івана в Лятерані, св. Петра, св. Павла, 
св. Лоренцо, Єрусалимського Хреста і св. Себастьяна (з „Марією Вели-
кою”, Maria Maggiore, їх всіх сім) — всі вони лежать на передмістях старого 
Рима, коло мурів або за старими мурами. І так само інші церкви, найбільш 
старинні, найбільш звеличені традицією.

Приватні доми міські, що служили в перші віки місцями зібрань хри-
стиян і їх богослуження, дали основну схему сій старій церкві, з певними 
відмінами задержану і пізнішим церковним будівництвом. Хоч ті старі й 
найбільш поважані церкви Рима мають традиційну назву “базиліки”, але з 
базилікою властивою — будинками судовими, “присутственними місцями” 
цісарських часів не мають вони нічого спільного. Християнська базиліка 
перших віків по свому типу — се приватний римський дім з колонадою 
з подвір’я, з внутрішнім подвір’ячком (atrium), обведеним колонадою і 
властивою церквою в глибині двора, що відповідає заднім, мешкальним 
покоям римського дому. Вона розділена двома рядами колон на три помі-
щення: середня (ширша) відповідає старому перістілю (середній корабель), 
олтар і пресвітеріум займають глибину (старий oikЈoz перетворюється в 
олтарну абсиду), а бічні покої (старий трикліній), розширюючися, з часом 
витворюють поперечні рамена “корабля”, і так витворюється внутрішній 
“візантійський” хрест церковної будови. Найстарші римські церкви: Марії 
in Cosmedin і особливо св. Климента, де під новішою, XII віку, знайдено 
в 1860-х роках старшу церкву, з IV в. (зруйновану в 1084 p., і через те 
не перебудовану, як перебудовувалися інші), — дають нам досить живе 
поняття про ту стару “базиліку” християнську. В Римі можемо бути свідками 
народження і перших стадій розвою церковної архітектурної форми, що 
мала таке величезне значіння в розвої всеї пізнішої артистичної творчості.

З пізніших століть, VI–X, знаходимо тут і там розкидані по ріжних 
церквах, також інтересні пам’ятки тодішньої творчості — мозаїки, різьби, 

Гарна пам’ятка з пізнішого часу — монастирське подвір’я з протилежної 
сторони базиліки, настільки ж інтересне з становища історії будівництва 
і декоративної штуки, як і миле та гарне незалежно від всякої історії. Се 
одно з тих чудових подвір’їв, які заховалися в кількох старих церквах Рима. 
Сперта на граціозних парах тонких колон, галерея оббігає затишне подвір’я, 
засаджене пальмами, з старинною криницею посередині. Се твір архітектів 
ХІІІ в. братів Васалетів. Робота галереї незвичайно майстерна. Мініатюрні, 
тонкі, гнучкі колони ріжних вибагливих форм — рівні, жолоблені, кручені, 
спіральні, прикрашені мозаїчними інкрустаціями, ідуть парами, — кожда 
пара інакша, вінчана розкішними капітелями, підпираючи багато декоровані 
гзимзи. Під стіною галереї ріжні фрагменти античної старовини — написи, 
статуї, різьби. Широкі віти дактилів (фініків) стелються коло старої цямрини 
криниці, критої низько різьбленим орнаментом, десь VI в. Не мертвим 
тягарем забуття, а ясним благородним спокоєм вічного оновлення життя 
віє з тихої тиші сього тихомирного куточка. І не хочеться вертатися з неї 
під розкішні блискучі склепіння Лятерана, під його розкішні моноліти, 
награблені з поганських храмів, і монументальні барокові статуї апостолів.

На площі коло базиліки останки колишньої палати папської — далеко 
більшої, ніж відновлена потім, що стоїть тепер. На ній копії старих мозаїк. 
За нею Scala santa — не більше не менше, як сходи з палати Пілата, по 
яким ішов до нього Христос, привезені до Рима, мовляв, Оленою, матір’ю 
Константина. Се дуже шанована святиня; по ній на колінах лазять побожні 
особи, на кождій читаючи молитву, і щоб не утерпіли від сеї побожності 
сходи, вони накриті дошками. А серед площі — найвищий з обелісків, хоч і 
підрізаний при уміщенні на сій новій позиції. Постарав його фараон Тутмес 
IV, в XV в. перед Христом, а цісар Константин казав притаскати до Рима, 
для Колізею. Фараон і Константин, Христові сходи і папські індульґенції 
здибалися на сій тісній площі папської резиденції.

Від 1308 р. Лятеран став тільки титулярною резиденцією пап. По старій 
традиції кождий нововибраний папа по своїй коронації в новій резиденції, 
Ватикані, їхав до Лятерана, щоб узяти в своє володіння сю стару рези-
денцію. Робилося се з великою парадою. Папа сідав на білого коня, цісар 
мав потримати стремено папі і поцілувати його при тім в ногу. Коли цісаря 
не було під рукою для виконання сеї приємної церемонії, мав се виконати 
котрийсь з княжат римських, або інший який достойник — доконче світський. 
Били в дзвони, стріляли з гармат. Дорогу висипали золотим піском. Арку 
Тита на дорозі мали обов’язком прикрасити ріжними декораціями жиди, і 
при тім рабин вітав папу і просив у нього потвердження прав чи, властиво, 
безправності жидівської людності Рима.

Tempi passati...
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Середньовіччя
Найстарші римські церкви — ті, з якими зв’язані найдавніші тради-

ції, що вони були побудовані як церкви публічні, явні, лежать на кінцях 
міста в сусідстві мурів, геть від центрів його. В сім є певний реальний 
підклад. Християнство було релігією переважно нижчих верств, і по тім, 
як було проголошено йому свободу і безпечність, і воно могло мати свої 
церкви явні, воно все ж тулилося по передмістях, тимчасом як аристокра-
тія і багата буржуазія, що займала центральні часті, по старим традиціям 
далі держалася поганства, весь IV вік, не вважаючи навіть на ворожі 
йому заходи правительства, і тільки поволі приставала до нової чужо-
земної демократичної релігії. З виїмком тільки одної Maria Maggiore, 
котрої будову сама традиція кладе на трохи пізніші часи, всі інші най-
важніші римські церкви (так звані „патріарші”, котрих парохом і по сей 
день уважається сам папа) — св. Івана в Лятерані, св. Петра, св. Павла, 
св. Лоренцо, Єрусалимського Хреста і св. Себастьяна (з „Марією Вели-
кою”, Maria Maggiore, їх всіх сім) — всі вони лежать на передмістях старого 
Рима, коло мурів або за старими мурами. І так само інші церкви, найбільш 
старинні, найбільш звеличені традицією.

Приватні доми міські, що служили в перші віки місцями зібрань хри-
стиян і їх богослуження, дали основну схему сій старій церкві, з певними 
відмінами задержану і пізнішим церковним будівництвом. Хоч ті старі й 
найбільш поважані церкви Рима мають традиційну назву “базиліки”, але з 
базилікою властивою — будинками судовими, “присутственними місцями” 
цісарських часів не мають вони нічого спільного. Християнська базиліка 
перших віків по свому типу — се приватний римський дім з колонадою 
з подвір’я, з внутрішнім подвір’ячком (atrium), обведеним колонадою і 
властивою церквою в глибині двора, що відповідає заднім, мешкальним 
покоям римського дому. Вона розділена двома рядами колон на три помі-
щення: середня (ширша) відповідає старому перістілю (середній корабель), 
олтар і пресвітеріум займають глибину (старий oikЈoz перетворюється в 
олтарну абсиду), а бічні покої (старий трикліній), розширюючися, з часом 
витворюють поперечні рамена “корабля”, і так витворюється внутрішній 
“візантійський” хрест церковної будови. Найстарші римські церкви: Марії 
in Cosmedin і особливо св. Климента, де під новішою, XII віку, знайдено 
в 1860-х роках старшу церкву, з IV в. (зруйновану в 1084 p., і через те 
не перебудовану, як перебудовувалися інші), — дають нам досить живе 
поняття про ту стару “базиліку” християнську. В Римі можемо бути свідками 
народження і перших стадій розвою церковної архітектурної форми, що 
мала таке величезне значіння в розвої всеї пізнішої артистичної творчості.

З пізніших століть, VI–X, знаходимо тут і там розкидані по ріжних 
церквах, також інтересні пам’ятки тодішньої творчості — мозаїки, різьби, 

Гарна пам’ятка з пізнішого часу — монастирське подвір’я з протилежної 
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ХІІІ в. братів Васалетів. Робота галереї незвичайно майстерна. Мініатюрні, 
тонкі, гнучкі колони ріжних вибагливих форм — рівні, жолоблені, кручені, 
спіральні, прикрашені мозаїчними інкрустаціями, ідуть парами, — кожда 
пара інакша, вінчана розкішними капітелями, підпираючи багато декоровані 
гзимзи. Під стіною галереї ріжні фрагменти античної старовини — написи, 
статуї, різьби. Широкі віти дактилів (фініків) стелються коло старої цямрини 
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На площі коло базиліки останки колишньої палати папської — далеко 
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Константина. Се дуже шанована святиня; по ній на колінах лазять побожні 
особи, на кождій читаючи молитву, і щоб не утерпіли від сеї побожності 
сходи, вони накриті дошками. А серед площі — найвищий з обелісків, хоч і 
підрізаний при уміщенні на сій новій позиції. Постарав його фараон Тутмес 
IV, в XV в. перед Христом, а цісар Константин казав притаскати до Рима, 
для Колізею. Фараон і Константин, Христові сходи і папські індульґенції 
здибалися на сій тісній площі папської резиденції.

Від 1308 р. Лятеран став тільки титулярною резиденцією пап. По старій 
традиції кождий нововибраний папа по своїй коронації в новій резиденції, 
Ватикані, їхав до Лятерана, щоб узяти в своє володіння сю стару рези-
денцію. Робилося се з великою парадою. Папа сідав на білого коня, цісар 
мав потримати стремено папі і поцілувати його при тім в ногу. Коли цісаря 
не було під рукою для виконання сеї приємної церемонії, мав се виконати 
котрийсь з княжат римських, або інший який достойник — доконче світський. 
Били в дзвони, стріляли з гармат. Дорогу висипали золотим піском. Арку 
Тита на дорозі мали обов’язком прикрасити ріжними декораціями жиди, і 
при тім рабин вітав папу і просив у нього потвердження прав чи, властиво, 
безправності жидівської людності Рима.
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Rienzi, побудована нібито родом Кресценціїв “не з марної амбіції, а на те, 
щоб відновити стару славу Рима сим піднебесним домом”, як віщає напись 
на нім, — дають поняття про тодішній упадок культурного і артистичного 
життя. Грубі цегляні мури сеї Casa недорічно натикані фрагментами антич-
них мармурів — се проречиста ілюстрація того римського Середньовіччя. 
Але таке ж недорічне декорування награбленими останками античного 
будівництва — майже в кождій церкві тих часів.

Замки й вежі переважно позникали — тільки середньовічні мури з 
вежами навколо міста стоять досі. Церкви стоять, хоч переважно піднов-
лені, перебудовані. На старохристиянські мотиви перших віків і пізніші 
візантійські, що полишили свої сліди головно в мозаїці, налягають впливи 
тосканського будівництва і малярства XIII–XIV в. Не рідкість стрінути 
в Римі з сього часу церковні фасади в чистім тосканськім стилі. Перша 
артистична сила сучасної Флоренції Джотто при кінці XIII в. приймає на 
себе ряд замовлень в Римі. Під тосканськими впливами сформовується тип 
римської кампанільї — найбільш інтересного, що лишилося від римського 
будівництва з кінця Серед ньовіччя, — стрункі, легкі, рівні, як вежі, вони 
живо пригадують славну флорентійську вежу Джотто.

Римське майстерство серед чужих впливів починає оживлятися теж — в 
будівництві, в фресковім малярстві, в мозаїці декораційній і іконні, XII–XIII в. 
Монументальні останки римської старини і багаті традиції, зв’язані з ріжними 
місцями Рима, оживаючи з відновленням інтересів до античного життя, могут-
ньо впливали на розвій нових ідей, зв’язаних з початками т. зв. гуманізму. 
Але тяжкі обставини римського життя ще не давали їм розвинутися добре на 
римськім ґрунті. Перше ніж вийти з середньовічного упадку, Рима судилося 
пережити ще гірку хвилю занепаду, коли в 1308 р. папи, стративши в пожежі 
свою лятеранську резиденцію, приймають зрадливі запросини французького 
короля і з Рима переїжджають до Авіньйона. Сімдесят літ „авіньйонської 
неволі” пап були часом найгіршого убожества і занепаду Рима, що стратив 
свого єдиного протектора і опікуна. Боротьба політичних систем і партій та 
домашніх баронів-бандитів паралізувала всякий рух, всякий поступ. Убожество 
і небезпечності підтинали нові культурні парості. Симпатичний рух, викли-
каний Ріенцо (1347 p.), що під впливом нового заінтересування античною 
минувшістю Рима — перших сходів гуманізму, попробував вирвати Рим з 
рук баронів і відновити в нім республіку, був не більше, як скороминулою 
ясною плямкою на сірім тлі сих останніх недогарків Середньовіччя.

Відродження
Папи вернулися 1377 р. до Рима; се був поворот до ліпшого. Але 

ще довгі десятиліття церковної схизми, боротьби антипап і соборів треба 
було пережити, поки папство стало на міцні ноги в середині XV в., і могло 
подумати про прикрашення свого гнізда, про надання нового блиску і слави 

фрески, архітектурні форми. Але вони вже не мають такого виїмкового зна-
чіння. Артистична творчість тих віків входить в стадію т. зв. візантіийську. 
Римські пам’ятки служать відгомоном, відблиском розвою творчості, яка 
з далеко більшою енергією й розмахом ішла деінде, в нових центрах дер-
жавного і культурного життя.

Рим переживав свої кепські часи, і вони все гіршали тільки. З перенесен-
ням столиці до Царгорода за Константина і з упадком західного цісарства в 
V в. Рим все більше переходив на становище провінціального, другорядного 
міста, тратив своє політичне і культурне значіння. Се зробило папу хазяї-
ном міста, репрезентантом і властителем старих традицій. В сім порожнім 
і покиненім місті, на багатих руїнах старого життя і його традицій мав папа 
спромогу розпростерти і зміцнити свої крила, з скромного єпископа вирости 
на грізного владику західного світу. Але в міру того, як росло папство, падав 
город. Бо папст во росло на його упадку, на його нещастях. Кождий тяжчий 
натиск долі на сю розвінчану столицю, забуту його номінальними володарями, 
цісарями Нового Рима, змушував римлян з новою силою шукати помочі у 
одинокого свого опікуна і протектора — папи. Кожда біда, яка спадала на 
Рим, підносила серед римлян престиж папи. Кожда з тих варварських хмар, 
що облягала Рим, здобувала і грабувала його, або пробувала се зробити, 
вплітала нову галузку в вінець папського престижу, папської легенди. Але 
зріст сього престижу не відвертав нещасть римських — папа був занадто 
слабкий на те; його слава і повага використовували для себе сі нещастя, але 
Рима не могли охоронити. Треба було часу, аби папство, зрісши на руїнах 
слави і традицій Рима, потім перерісши їх, змоглося настільки, щоб уже 
сею своєю силою, славою і засобами подвигнути з звалищ і руїн старий 
Рим, що вигодував його.

Поки се наступило, папа зріс на володаря і божище Рима, але Рим за 
той час став гіркою руїною колишнього блиску і слави. Під кінець Середньо-
віччя в XIV в. в Римі було всього 20 тис. мешканців! І се була в тих часах 
купа звалищ серед порожньої здичілої пустині Кампаньї. Всяке культурне, 
артистичне життя в другім півтисячолітті нашої ери упало в нім зовсім. 
Розкішна артистична спадщина розхапувалася й нищилася безжалісно, 
але на її руїнах не повставало нічого замітного. І римська суспільність, і 
римське папство були і занадто бідні, і занадто малокультурні для вищих, 
артистичних інтересів. Рим переживав дику грубість Середньовіччя в її 
цілій суворості. На останках античних святинь і палат виростали вежі і 
замки войовничих рицарів кулака, римських баронів, що розпаношилися 
тут з упадком державного життя і зробили середньовічний Рим правдивим 
вертепом розбійників Середньовіччя, ареною своїх безконечних свар і війн, 
уличних бійок і битв. Оповідають, що в середині XIII в., забравшися до 
нищення сих розбійничих гнізд, знищено в Римі 140 замків! Деякі заховані 
пам’ятки сього середньовічного будівництва, — як напр., т. зв. Casa di 
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в Римі з сього часу церковні фасади в чистім тосканськім стилі. Перша 
артистична сила сучасної Флоренції Джотто при кінці XIII в. приймає на 
себе ряд замовлень в Римі. Під тосканськими впливами сформовується тип 
римської кампанільї — найбільш інтересного, що лишилося від римського 
будівництва з кінця Серед ньовіччя, — стрункі, легкі, рівні, як вежі, вони 
живо пригадують славну флорентійську вежу Джотто.

Римське майстерство серед чужих впливів починає оживлятися теж — в 
будівництві, в фресковім малярстві, в мозаїці декораційній і іконні, XII–XIII в. 
Монументальні останки римської старини і багаті традиції, зв’язані з ріжними 
місцями Рима, оживаючи з відновленням інтересів до античного життя, могут-
ньо впливали на розвій нових ідей, зв’язаних з початками т. зв. гуманізму. 
Але тяжкі обставини римського життя ще не давали їм розвинутися добре на 
римськім ґрунті. Перше ніж вийти з середньовічного упадку, Рима судилося 
пережити ще гірку хвилю занепаду, коли в 1308 р. папи, стративши в пожежі 
свою лятеранську резиденцію, приймають зрадливі запросини французького 
короля і з Рима переїжджають до Авіньйона. Сімдесят літ „авіньйонської 
неволі” пап були часом найгіршого убожества і занепаду Рима, що стратив 
свого єдиного протектора і опікуна. Боротьба політичних систем і партій та 
домашніх баронів-бандитів паралізувала всякий рух, всякий поступ. Убожество 
і небезпечності підтинали нові культурні парості. Симпатичний рух, викли-
каний Ріенцо (1347 p.), що під впливом нового заінтересування античною 
минувшістю Рима — перших сходів гуманізму, попробував вирвати Рим з 
рук баронів і відновити в нім республіку, був не більше, як скороминулою 
ясною плямкою на сірім тлі сих останніх недогарків Середньовіччя.

Відродження
Папи вернулися 1377 р. до Рима; се був поворот до ліпшого. Але 

ще довгі десятиліття церковної схизми, боротьби антипап і соборів треба 
було пережити, поки папство стало на міцні ноги в середині XV в., і могло 
подумати про прикрашення свого гнізда, про надання нового блиску і слави 

фрески, архітектурні форми. Але вони вже не мають такого виїмкового зна-
чіння. Артистична творчість тих віків входить в стадію т. зв. візантіийську. 
Римські пам’ятки служать відгомоном, відблиском розвою творчості, яка 
з далеко більшою енергією й розмахом ішла деінде, в нових центрах дер-
жавного і культурного життя.

Рим переживав свої кепські часи, і вони все гіршали тільки. З перенесен-
ням столиці до Царгорода за Константина і з упадком західного цісарства в 
V в. Рим все більше переходив на становище провінціального, другорядного 
міста, тратив своє політичне і культурне значіння. Се зробило папу хазяї-
ном міста, репрезентантом і властителем старих традицій. В сім порожнім 
і покиненім місті, на багатих руїнах старого життя і його традицій мав папа 
спромогу розпростерти і зміцнити свої крила, з скромного єпископа вирости 
на грізного владику західного світу. Але в міру того, як росло папство, падав 
город. Бо папст во росло на його упадку, на його нещастях. Кождий тяжчий 
натиск долі на сю розвінчану столицю, забуту його номінальними володарями, 
цісарями Нового Рима, змушував римлян з новою силою шукати помочі у 
одинокого свого опікуна і протектора — папи. Кожда біда, яка спадала на 
Рим, підносила серед римлян престиж папи. Кожда з тих варварських хмар, 
що облягала Рим, здобувала і грабувала його, або пробувала се зробити, 
вплітала нову галузку в вінець папського престижу, папської легенди. Але 
зріст сього престижу не відвертав нещасть римських — папа був занадто 
слабкий на те; його слава і повага використовували для себе сі нещастя, але 
Рима не могли охоронити. Треба було часу, аби папство, зрісши на руїнах 
слави і традицій Рима, потім перерісши їх, змоглося настільки, щоб уже 
сею своєю силою, славою і засобами подвигнути з звалищ і руїн старий 
Рим, що вигодував його.

Поки се наступило, папа зріс на володаря і божище Рима, але Рим за 
той час став гіркою руїною колишнього блиску і слави. Під кінець Середньо-
віччя в XIV в. в Римі було всього 20 тис. мешканців! І се була в тих часах 
купа звалищ серед порожньої здичілої пустині Кампаньї. Всяке культурне, 
артистичне життя в другім півтисячолітті нашої ери упало в нім зовсім. 
Розкішна артистична спадщина розхапувалася й нищилася безжалісно, 
але на її руїнах не повставало нічого замітного. І римська суспільність, і 
римське папство були і занадто бідні, і занадто малокультурні для вищих, 
артистичних інтересів. Рим переживав дику грубість Середньовіччя в її 
цілій суворості. На останках античних святинь і палат виростали вежі і 
замки войовничих рицарів кулака, римських баронів, що розпаношилися 
тут з упадком державного життя і зробили середньовічний Рим правдивим 
вертепом розбійників Середньовіччя, ареною своїх безконечних свар і війн, 
уличних бійок і битв. Оповідають, що в середині XIII в., забравшися до 
нищення сих розбійничих гнізд, знищено в Римі 140 замків! Деякі заховані 
пам’ятки сього середньовічного будівництва, — як напр., т. зв. Casa di 
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флорентійськими головно: займається будовою нової Ватиканської палати 
й прикрашенням її околиці, здвигненням нової, більшої церкви св. Петра.

Один з його кардиналів П’єтро Барбо, пізніший папа Павло II, лишає 
гарну і характеристичну пам’ятку сих часів переходу від середньовічних до 
ренесанських форм. Се масивне паляццо в стилі флорентійських палат-замків, 
пізніше зване Венецьким; шкода тільки, що будовано його з награбованого 
матеріалу: з каміння Колізею. Папа Сикст IV де ля Ровер’є (1471–1484) 
проявив також велику енергію в будівництві. Його ім’я носить славна на віки 
Сикстинська каплиця в Ватиканській палаті, збудована ним. Не замітна 
нічим з архітектурного погляду, вона уславлена своїми фресковими малю-
ваннями. З поручення папи Сикста найліпші майстри малярства сього часу 
вималювали ряд образів на старозавітні й новозавітні теми на її поздовжніх 
стінах: умбрійські майстри, учителі Рафаеля, Перуджіно й Пінтуріккіо, Лука 
Сіньйореллі, попередник Мікельанджело, флорентійці Ґірляндано, Ботічеллі, 
Розеллі дали тут преінтересну галерею образів — немов перегляд сучасного 
малярства в його характеристичніших представниках. Але головну славу 
капелі мала принести пізніша розпись Мікельанджело, чверть віку пізніше.

Се було ділом папи Юлія II де ля Ровер’є (1503–1513), енергічного й 
талановитого чоловіка, якому завдячує Рим найвищий розцвіт свого артис-
тичного розвою, ту пальму першенства в культурнім житті, яку здобуває Рим 
в першій половині XVI в. Ніхто не зробив стільки для розвою артистичної 
творчості Рима, блиску й краси його пам’яток, як сей амбітний, суворий і 
войовничий старець. Він стягнув докупи ті три найвеличніші сили, що навіки 
нерозривно в культурній історії людства зв’язалися з Римом, — Браманте, 
Мікельанджело, Рафаель, — і дав їм завдання, гідні геніального розмаху їх 
творчих ідей. Ледве засівши на папськім троні, закликає він Мікельанджело 
з Фло ренції до Рима, аби зайнявся будовою величавого нагробника, що 
задумав собі приготовити за життя амбітний папа в церкві св. Петра (1505). 
Кілька місяців пізніше (1506) справляє він з цілою колегією церемонію 
посвячення основного каменя під будову нової церкви св. Петра по плану 
Браманте, що на конкурсі був признаний найліпшим. А ще два роки — і 
старий Браманте з поручення папи виписує з Флоренції свого молодого 
земляка Рафаеля Санті, щоб помалював фресками новоуряджену папську 
палату при св. Петрі (1508). Яка стріча дат, які ймення зійшлися тут на 
сім маленькім куснику землі! В історії людського духу мало коли збиралися 
такі геніальні сили для творчої роботи коло одного діла. І блиском своїм 
вони навіки осіяли сей малий клапоть римської землі.

Будову гробівця папського прийшлося відложити тому, що базиліка св. 
Петра мала будуватися наново. Папа поручив Мікельанджело помалювати 
фресками Сикстинську каплицю, тимчасом як Рафаель мав зайнятися 
малюванням парадних покоїв папської палати при каплиці. Мікельанджело, 
що вже не тільки виробив план гробівця, а зайнявся вже приготовленням 

йому і собі. Зміц нивши своє становище й повагу по тих часах упадку, воно 
обертає багаті контрибуції, що попливли до папської скарбони з усіх сторін 
католицького світу, на те щоб блиском артистичності, величавості декорацій 
піднести старий престиж папства в очах нової суспільності, її культурних 
поглядів і артистичних вимог. Для пап сього часу стає питанням честі, 
обов’язком доброго тону лишити якомога глибші, показніші, величавіші 
сліди в зверхній декорації вічного города. Одні перед другими будують вони 
розкішні церкви, перебудовують святині середньовічні, прикрашають свої 
резиденції і свою столицю. Багаті суми, які пливуть з папської скарбони 
до калиток папських „непотів” (ближчих свояків) і ріжних фаворитів, в 
дусі того часу меценатства і культурних амбіцій дають початок розкішним 
палатам, віллам і артистичним колекціям папських фамілій. За яке-небудь 
не ціле століття з захудалої діри, з середньовічного вертепу розбійників Рим 
виростав до значіння найбільшого огнища артистичного життя, в столицю 
і школу нової штуки, утіху і гордість артистів світу. А найрозкішнішим 
букетом сього нового розцвіту римського артистичного життя і меценатства 
стає нова папська резиденція — Ватикан.

Досі Ватикан був римським передмістям, потім римською цитаделлю 
без всякого культурного значіння. На затибрських низинах agri Vaticani, що 
мали репутацію нездорового місця і хоробливого повітря за римських часів, 
стелилися цісарські загородні сади; Калігула поставив тут цирк, і тут же, 
як оповідали перекази, мав справляти Нерон свої дикі оргії на християнах, 
„зашиваючи їх в шкури диких звірів і віддаючи на поталу псам, прибиваючи 
їх на хрести, або кажучи запалювати їх вечорами, як смолоскипи” (Таціт). 
З сими ж місцями, усвяченими традиціями про перших християнських 
мучеників, зв’язувалися перекази про мучеництво св. Петра, і тут, в сусід-
стві старого цирку, постала одна з ранніх римських церков — св. Петра, 
по традиції, розуміється, побудована цісарем Константином і подарована 
ним папам. Ще пізніше, з поч. VI в., з’являється тут і резиденція папська. 
Завдяки традиціям про св. Петра місцевість ся стає популярним притулком 
прочан; виростають тут всякі каплиці, шпиталі, цілі осади для чужоземців, 
цілий городок (borgo), доста убогий і непоказний, зате рухливий і шумливий. 
Величавий Гадріанів гробовець (moles Hadriani), побудований над Тибром, 
став з часом оборонним замком, цитаделлю Рима і заразом обороною сього 
пілігримського городка, а в IX в. папа Лев окружив його весь мурованими 
стінами. В сім поважнім своїми традиціями, але зовсім непоказнім перед-
місті осідають папи по своїм повороті з Авіньйона і енер гічно забираються 
до урядження і прикрашення нової резиденції всіма засобами сучасної 
артистичної творчості.

Папа Миколай V з дому Парентучеллі, перший з гуманістів на пап-
ськім престолі (1447–1455), заходиться енергічно і жваво коло уліпшення 
і украшення Ватиканської резиденції найліпшими артистичними силами, 
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флорентійськими головно: займається будовою нової Ватиканської палати 
й прикрашенням її околиці, здвигненням нової, більшої церкви св. Петра.

Один з його кардиналів П’єтро Барбо, пізніший папа Павло II, лишає 
гарну і характеристичну пам’ятку сих часів переходу від середньовічних до 
ренесанських форм. Се масивне паляццо в стилі флорентійських палат-замків, 
пізніше зване Венецьким; шкода тільки, що будовано його з награбованого 
матеріалу: з каміння Колізею. Папа Сикст IV де ля Ровер’є (1471–1484) 
проявив також велику енергію в будівництві. Його ім’я носить славна на віки 
Сикстинська каплиця в Ватиканській палаті, збудована ним. Не замітна 
нічим з архітектурного погляду, вона уславлена своїми фресковими малю-
ваннями. З поручення папи Сикста найліпші майстри малярства сього часу 
вималювали ряд образів на старозавітні й новозавітні теми на її поздовжніх 
стінах: умбрійські майстри, учителі Рафаеля, Перуджіно й Пінтуріккіо, Лука 
Сіньйореллі, попередник Мікельанджело, флорентійці Ґірляндано, Ботічеллі, 
Розеллі дали тут преінтересну галерею образів — немов перегляд сучасного 
малярства в його характеристичніших представниках. Але головну славу 
капелі мала принести пізніша розпись Мікельанджело, чверть віку пізніше.

Се було ділом папи Юлія II де ля Ровер’є (1503–1513), енергічного й 
талановитого чоловіка, якому завдячує Рим найвищий розцвіт свого артис-
тичного розвою, ту пальму першенства в культурнім житті, яку здобуває Рим 
в першій половині XVI в. Ніхто не зробив стільки для розвою артистичної 
творчості Рима, блиску й краси його пам’яток, як сей амбітний, суворий і 
войовничий старець. Він стягнув докупи ті три найвеличніші сили, що навіки 
нерозривно в культурній історії людства зв’язалися з Римом, — Браманте, 
Мікельанджело, Рафаель, — і дав їм завдання, гідні геніального розмаху їх 
творчих ідей. Ледве засівши на папськім троні, закликає він Мікельанджело 
з Фло ренції до Рима, аби зайнявся будовою величавого нагробника, що 
задумав собі приготовити за життя амбітний папа в церкві св. Петра (1505). 
Кілька місяців пізніше (1506) справляє він з цілою колегією церемонію 
посвячення основного каменя під будову нової церкви св. Петра по плану 
Браманте, що на конкурсі був признаний найліпшим. А ще два роки — і 
старий Браманте з поручення папи виписує з Флоренції свого молодого 
земляка Рафаеля Санті, щоб помалював фресками новоуряджену папську 
палату при св. Петрі (1508). Яка стріча дат, які ймення зійшлися тут на 
сім маленькім куснику землі! В історії людського духу мало коли збиралися 
такі геніальні сили для творчої роботи коло одного діла. І блиском своїм 
вони навіки осіяли сей малий клапоть римської землі.

Будову гробівця папського прийшлося відложити тому, що базиліка св. 
Петра мала будуватися наново. Папа поручив Мікельанджело помалювати 
фресками Сикстинську каплицю, тимчасом як Рафаель мав зайнятися 
малюванням парадних покоїв папської палати при каплиці. Мікельанджело, 
що вже не тільки виробив план гробівця, а зайнявся вже приготовленням 

йому і собі. Зміц нивши своє становище й повагу по тих часах упадку, воно 
обертає багаті контрибуції, що попливли до папської скарбони з усіх сторін 
католицького світу, на те щоб блиском артистичності, величавості декорацій 
піднести старий престиж папства в очах нової суспільності, її культурних 
поглядів і артистичних вимог. Для пап сього часу стає питанням честі, 
обов’язком доброго тону лишити якомога глибші, показніші, величавіші 
сліди в зверхній декорації вічного города. Одні перед другими будують вони 
розкішні церкви, перебудовують святині середньовічні, прикрашають свої 
резиденції і свою столицю. Багаті суми, які пливуть з папської скарбони 
до калиток папських „непотів” (ближчих свояків) і ріжних фаворитів, в 
дусі того часу меценатства і культурних амбіцій дають початок розкішним 
палатам, віллам і артистичним колекціям папських фамілій. За яке-небудь 
не ціле століття з захудалої діри, з середньовічного вертепу розбійників Рим 
виростав до значіння найбільшого огнища артистичного життя, в столицю 
і школу нової штуки, утіху і гордість артистів світу. А найрозкішнішим 
букетом сього нового розцвіту римського артистичного життя і меценатства 
стає нова папська резиденція — Ватикан.

Досі Ватикан був римським передмістям, потім римською цитаделлю 
без всякого культурного значіння. На затибрських низинах agri Vaticani, що 
мали репутацію нездорового місця і хоробливого повітря за римських часів, 
стелилися цісарські загородні сади; Калігула поставив тут цирк, і тут же, 
як оповідали перекази, мав справляти Нерон свої дикі оргії на християнах, 
„зашиваючи їх в шкури диких звірів і віддаючи на поталу псам, прибиваючи 
їх на хрести, або кажучи запалювати їх вечорами, як смолоскипи” (Таціт). 
З сими ж місцями, усвяченими традиціями про перших християнських 
мучеників, зв’язувалися перекази про мучеництво св. Петра, і тут, в сусід-
стві старого цирку, постала одна з ранніх римських церков — св. Петра, 
по традиції, розуміється, побудована цісарем Константином і подарована 
ним папам. Ще пізніше, з поч. VI в., з’являється тут і резиденція папська. 
Завдяки традиціям про св. Петра місцевість ся стає популярним притулком 
прочан; виростають тут всякі каплиці, шпиталі, цілі осади для чужоземців, 
цілий городок (borgo), доста убогий і непоказний, зате рухливий і шумливий. 
Величавий Гадріанів гробовець (moles Hadriani), побудований над Тибром, 
став з часом оборонним замком, цитаделлю Рима і заразом обороною сього 
пілігримського городка, а в IX в. папа Лев окружив його весь мурованими 
стінами. В сім поважнім своїми традиціями, але зовсім непоказнім перед-
місті осідають папи по своїм повороті з Авіньйона і енер гічно забираються 
до урядження і прикрашення нової резиденції всіма засобами сучасної 
артистичної творчості.

Папа Миколай V з дому Парентучеллі, перший з гуманістів на пап-
ськім престолі (1447–1455), заходиться енергічно і жваво коло уліпшення 
і украшення Ватиканської резиденції найліпшими артистичними силами, 
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подвоїв город), перший наложив на нього сей бароковий колорит, який потім 
ріс і забільшався протягом всього XVII і в часті також XVIII віку, та надав 
Римові ту переважно барокову фізіономію, яка в значній мірі переважила 
над давнішими елементами її, як новіша й популярніша.

Особливо попрацював над тим звісний вже нам Лоренцо Берніні († 1680), 
остання римська слава в сфері архітектоніки, різьбярства й декораційної твор-
чості. Безсумнівно талановитий і незвичайно плідний, дуже модний і люблений 
свого часу, він наповнив Рим своїми статуями, фонтанами, декораціями. Вони 
не без краси, безперечно, але вимушені, попсовані переперченою ефектовністю, 
і в великім числі справді таки дуже докучають. У всім, починаючи від Пан-
теону до св. Петра включно, знаходив він щось прикрасити: поставив пару 
дзвіничок на порталі Пантеону, що носили характеристичну назву “ослячих 
ух Берніні” й поганили його вигляд до недавніх часів; пару дзвіничок задумав 
поставити під фронтоном св. Петра, тільки св. Петро був менше податливий 
і струсив з себе сі недорічні додатки — розвалилися вони.

Приємніше вражіння роблять наступники ренесансу в малярстві. Такі 
репрезентанти римського малярства другої пол. XVI і першої пол. XVII, як 
Караваджо, Доменікіно, Караччі, Ґвідо Рені, і його ученик Сассоферрато 
дали чимало справді високоартистичних річей. Незвичайною правдивістю й 
виразистістю визначаються фігури Караваджо. Плафон Ґвідо Рені в палаті 
Роспільйозі — виїзд Аполлона-сонця, окруженого музами — зістався й по 
нинішній день одним з найголосніших шедеврів Рима, і справді він робить 
дуже гарне вражіння і колоритом, і рисунком. Деякі головки Ґвідо Рені й 
мадонни Сассоферрато, що так подобалися нашому Тарасові, не вважаючи на 
деяку манерну сентиментальність, зісталися також красою римських музеїв.

Такий був сей захід римського Ренесансу, що своїм промінням надав 
останню закраску йому — до нового відродження, до нового артистичного 
руху наперед, що ще не зачався поки що.

Меценатство церкви
Папи початку XVI в. мають все-таки перед Богом і людьми ту заслугу 

чи оправдання, що гроші, які з таким згіршенням вірних витягали з святої 
католицької церкви, обертали принаймні не на розширення в’язниць і помно-
ження скорострільних гармат, а на меценатство для артистичної творчості. 
Католицька церква за се меценатство понесла незчисленні втрати в вірних 
душах через протестантські рухи, викликані папськими надужиттями. Люд-
ство дістало вічні пам’ятки краси, що в побожнім подиві єднають вірних 
католиків і “невірних масонів”.

На динари св. Петра і золоті дукати папських індульґенцій найняло 
папство сучасні генії, таланти і здібності на службу церкві, щоб блиском 
артизму, краси, талантів піднести захитаний престиж церкви.

Найняло в роботу невільничу.

матеріалу і вступними роботами, розгніваний такою несподіванкою, кинув 
Рим і поїхав назад до Флоренції. Але кінець кінцем він мусив покоритися 
перед волею грізного папи і взятися за роботу, яка зробилася найголовні-
шим, найбільше гран діозним його ділом. Стелю каплиці він малював чотири 
роки (1508–1512), пізніше шість літ (1534–1541) працював над великим 
образом Страшного Суду, що покриває собою всю олтарну стіну каплиці. 
Поздовжні стіни, як я згадував, були розмальовані ще в 1480-х роках — 
їх горішні часті; долину мали покривати гобелени — Рафаелю доручено 
було виготовити рисунки для них і потім виткані були в Брюсселі сі славні 
“Рафаелеві коври”, що в 1519 р. були розвішані в Сикстинській каплиці. 
Разом з тим займався Рафаель малюванням папської палати (stanze) й 
сусідньої галереї (лоджії) аж до самої смерті (1520). 

Таким чином протягом п’ятнадцяти літ (а як рахувати кільканадцять літ 
пізніший “Страшний Суд”, — то протягом 35) було довершено сей чудовий 
витвір ренесансової штуки, що містить в собі Ватикан, — чудовий не тільки 
незрівнянною красою і силою творів, але і певною одноцільністю майстрів 
і часу. Сусідній св. Петро натомість зістався проблемою римської артис-
тичної творчості більш як на століття і відбив на собі зміни й вагання, які 
переживала вона, від Браманте до Берніні, від благородної краси Ренесансу 
до напушистої й крик ливої помпи барона. Його фасада, закінчена 1626 p., 
має вже всі характерис тичні прикмети упадку римської творчості XVII в.

Часи папи Юлія і його наступника Льва X Медічі (1513–1521 p.), що 
теж меценатствував дуже завзято і своєю непоміркованою запобігливістю 
коло стягання грошей на розпочаті своїм попередником роботи викликав 
вибух реформаційного руху в Німеччині, були найвищим розцвітом рим-
ської ренесансової творчості. 1527 р. приніс Риму немилосердний погром, 
вчинений вояками Бурбона, але задані ним рани і спустошення загоєні й 
покриті були досить скоро. Глибше значіння мав поворот папства і вза-
галі римського життя від смілої свободи гуманізму до ультрамонтанської 
реакції тридентизму. Традиція меценатства, чи, властиво, імпонування 
артистичними формами, блиском і роз кішшю не тільки матеріальною, але 
й артистичною, правда, держиться на папсь кім дворі й далі. Але артистичні 
засоби її помітно слабнуть і вироджуються. Мікельанджело світить своїм 
генієм в середині XVI в. вже як багрянці заходу († 1564). 1560-ті роки 
приносять уже початки того виродження ренесансового стилю, що здобуває 
технічну назву бароко: надмірне шукання крикливих ефектів, позування 
незвичайним, несподіваним, оригінальним, або нечуваним переладуванням 
орнаментаційними засобами, незвичайними розкішшю, блиском, марнотрат-
ністю. Віньйола, Карло Мадерна, Борроміні розвивають сей напрям, що 
закорінившися на римськім ґрунті, надовго задає тон взагалі західному 
будівництву і декораційній штуці. Папа Сикст V Перетті, з незвичайною 
енергією зайнявшися розширенням і прикрашенням Рима (він хвалився, що 
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теону до св. Петра включно, знаходив він щось прикрасити: поставив пару 
дзвіничок на порталі Пантеону, що носили характеристичну назву “ослячих 
ух Берніні” й поганили його вигляд до недавніх часів; пару дзвіничок задумав 
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Роспільйозі — виїзд Аполлона-сонця, окруженого музами — зістався й по 
нинішній день одним з найголосніших шедеврів Рима, і справді він робить 
дуже гарне вражіння і колоритом, і рисунком. Деякі головки Ґвідо Рені й 
мадонни Сассоферрато, що так подобалися нашому Тарасові, не вважаючи на 
деяку манерну сентиментальність, зісталися також красою римських музеїв.
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було виготовити рисунки для них і потім виткані були в Брюсселі сі славні 
“Рафаелеві коври”, що в 1519 р. були розвішані в Сикстинській каплиці. 
Разом з тим займався Рафаель малюванням папської палати (stanze) й 
сусідньої галереї (лоджії) аж до самої смерті (1520). 

Таким чином протягом п’ятнадцяти літ (а як рахувати кільканадцять літ 
пізніший “Страшний Суд”, — то протягом 35) було довершено сей чудовий 
витвір ренесансової штуки, що містить в собі Ватикан, — чудовий не тільки 
незрівнянною красою і силою творів, але і певною одноцільністю майстрів 
і часу. Сусідній св. Петро натомість зістався проблемою римської артис-
тичної творчості більш як на століття і відбив на собі зміни й вагання, які 
переживала вона, від Браманте до Берніні, від благородної краси Ренесансу 
до напушистої й крик ливої помпи барона. Його фасада, закінчена 1626 p., 
має вже всі характерис тичні прикмети упадку римської творчості XVII в.

Часи папи Юлія і його наступника Льва X Медічі (1513–1521 p.), що 
теж меценатствував дуже завзято і своєю непоміркованою запобігливістю 
коло стягання грошей на розпочаті своїм попередником роботи викликав 
вибух реформаційного руху в Німеччині, були найвищим розцвітом рим-
ської ренесансової творчості. 1527 р. приніс Риму немилосердний погром, 
вчинений вояками Бурбона, але задані ним рани і спустошення загоєні й 
покриті були досить скоро. Глибше значіння мав поворот папства і вза-
галі римського життя від смілої свободи гуманізму до ультрамонтанської 
реакції тридентизму. Традиція меценатства, чи, властиво, імпонування 
артистичними формами, блиском і роз кішшю не тільки матеріальною, але 
й артистичною, правда, держиться на папсь кім дворі й далі. Але артистичні 
засоби її помітно слабнуть і вироджуються. Мікельанджело світить своїм 
генієм в середині XVI в. вже як багрянці заходу († 1564). 1560-ті роки 
приносять уже початки того виродження ренесансового стилю, що здобуває 
технічну назву бароко: надмірне шукання крикливих ефектів, позування 
незвичайним, несподіваним, оригінальним, або нечуваним переладуванням 
орнаментаційними засобами, незвичайними розкішшю, блиском, марнотрат-
ністю. Віньйола, Карло Мадерна, Борроміні розвивають сей напрям, що 
закорінившися на римськім ґрунті, надовго задає тон взагалі західному 
будівництву і декораційній штуці. Папа Сикст V Перетті, з незвичайною 
енергією зайнявшися розширенням і прикрашенням Рима (він хвалився, що 
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члени сім’ї прибрані як можна багатше і декоровані розкішно. Бідний 
тесля св. Йосиф має атласовий кафтан і поверх нього оксамитну фіолетову 
кирею. Вона зап’ята у нього на грудях дорогою дамською брошкою, а з 
боку причіплений йому орден. Марія теж в атласових шатах, з дорогими 
брансолєтами на руці, з перлами і коралями на шиї. У маленького Ісуса 
годинник з ланцюжком на шиї, і багато ще іншої біжутерії повішано на них.

Побожні католики і старий Буонаротті, очевидно, ріжними способами 
шанували свого Бога.

В церкві св. Петра in Vincoli, де знайшла своє приміщення “трагедія 
життя” Буонаротті, — нагробник папи Юлія, стільки разів замовлюваний 
йому, стільки разів відкладаний і змінюваний через ріжні перешкоди, — 
можна також бачити подібний контрастець. Тут титанічна фігура Мойсея 
на тлі обкроє ного і покаліченого скороченнями і упрощеннями гробівця — 
ідеальний образ непогамованої сили людського духу і енергії, в благородній 
і величавій простоті. І кілька кроків — статуя Марії з мечами, вбитими в 
серце, в шовковій одежі, в довгім білім вуалю, пов’язанім на голові, в свіжих 
рукавичках фарби paille на руках.

Всякому своє...

Св. Петро
З трьох великих звізд римського Ренесансу доля найменше прихильна 

була для Браманте. Зісталися по нім річі другорядні. Головне діло його — 
св. Петро перейшов в інші руки, й ми про Брамантові плани маємо тільки 
приблизне поняття.

Св. Петро Середньовіччя додержав ще свою стару основу типової 
старохристиянської базиліки IV–V в., з внутрішнім подвір’ям, окруженим 
колонадою, тільки пізніші віки обліпили її ріжними каплицями, прибудовами 
і т. ін. Папа Миколай задумав поставити нову церкву по старому типу так, 
щоб вона обняла стару церкву, як піхвою. Будова була зачата, але потім 
закинена. Папа Юлій, спочатку задумавши поставити собі грандіозний 
гробовець у сій старій церкві, пізніше рішив будувати наново і прийняв 
план Браманте.

Про сей геніальний план можемо судити тільки з начерків, перехованих 
у флорентійських колекціях. Наскільки встиг Браманте виробити його в 
деталях за життя, зістається неясним. Се була проблема одностайноскон-
центрованої будови, з гігантською центральною банею: її поставив перед 
тим уже був Брунеллескі і постарався розв’язати в будові флорентійської 
катедри, тільки в менших розмірах. Браманте положив основою свого плану 
квадратову базиліку — гігантську базиліку Константина, а на неї, в виді 
бані, — цілий Пантеон. Се був титанічний план, в стилі тих забавок гігантів, 
що в грецьких переказах клали гору на гору, Пеліон на Оссу, добуваючися в 
світ надземельний, над реальний. Але здійснити його Браманте не вдалося. 

Коли розглядаєш сі високі витвори артизму, дивуєшся тому, що зроблено 
було їх творцями не завдяки, а не  вважаючи на сю церковну протекцію, 
на се папське меценатство.

Папські покої, розписані кімнатним малярем його святості Рафаелем 
Санті з Урбіно, викликають глибоке здивування, як багато краси й інтелігенції 
міг умістити сей геніальний майстер в розписях на задані йому неартистичні 
або й противартистичні теми церковних тріумфів, теологічних і політичних. 
В сих теологічних чи батальних темах, противних його поетичній природі, 
вмів він вишукати певні точки приложення для свого незрівнянного почуття 
краси й ніжної поезії. Та все-таки і в сих парадних статуях, і в ватиканських 
коврах, і в розкішній лоджії, де його зведено до ролі простого декоратора й 
ілюстратора Біблії, чується наємнича робота, прикрі зусилля генія в тісних 
путах дати щось гарне, можливо свобідне. Може, тому мені приємніше було 
дивитися на далеко менше цінні з чисто артистичного становища Рафаелеві 
образки з Апулеєвої поеми в Фарнезіні, де він міг вибирати теми і творити 
далеко свобідніше.

Титанічний дух Мікельанджело на стінах Сикстинської каплиці записав 
різкий крик протесту против сих пут церковних тем, наложених на нього. 
Його безконечні фрески сикстинської стелі з їх нечуваною надприродною 
силою експресії, нелюдською силою руху — се скульптурні групи, прибиті 
до стелі, се крик гніву геніального різьбяра, якому вирвали з рук його вино-
шену, вимріяну роботу і встромили в руки пензель, щоб зробити з нього 
другого кімнатного маляра його святості. Його Страшний Суд на олтарній 
стіні тої ж капели, на жаль, неможливо почорнілий від диму, до повної утрати 
всіх кольорів, — се вічний документ конфлікту свобідної творчості з цер-
ковною цензурою, яка в особі папи Павла IV Караффи наказала позміняти 
найбільш “неприличні” групи, понамальовувати одежу на ріжних голих 
тілах, і коли сам майстер не згодився піднести руку на своє діло, ся сумна 
робота велася довгі роки іншими майстрами.

Подібна доля спіткала ще інший твір Мікельанджело. Його статуя 
воскресшого Христа поставлена в церкві Maria Sopra Minerva. Воскресший 
Христос представлений тут, згідно з євангельським оповіданням, зовсім 
голий. Се було неприлично і йому зроблене бронзове опоясання, яке попсу-
вало зовсім вигляд статуї (ноги виглядають зовсім короткі в порівнянні з 
тілом). На праву ногу, крім того, зроблено бронзовий черевик, бо побожні 
люди, цілуючи ногу, грозили її знищити так, як зцілували ногу св. Петру.

Конфлікт творчості Відродження з католицькою побожністю був немину-
чий. Се нагадує маленька святинька в сусідстві сього ренесансового Христа 
в тій церкві. Се різьблена і розмальована група Божої Матері з дитинкою і 
св. Йосифом, дуже популярна і побожно шанована у сучасної римської 
людності. Вся ніша обвішана густо і тяжко ріжними дарунками ex voto 
нещасливців, що благали у святої сім’ї потіхи в своїх тяжких хвилях. Всі 
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члени сім’ї прибрані як можна багатше і декоровані розкішно. Бідний 
тесля св. Йосиф має атласовий кафтан і поверх нього оксамитну фіолетову 
кирею. Вона зап’ята у нього на грудях дорогою дамською брошкою, а з 
боку причіплений йому орден. Марія теж в атласових шатах, з дорогими 
брансолєтами на руці, з перлами і коралями на шиї. У маленького Ісуса 
годинник з ланцюжком на шиї, і багато ще іншої біжутерії повішано на них.

Побожні католики і старий Буонаротті, очевидно, ріжними способами 
шанували свого Бога.

В церкві св. Петра in Vincoli, де знайшла своє приміщення “трагедія 
життя” Буонаротті, — нагробник папи Юлія, стільки разів замовлюваний 
йому, стільки разів відкладаний і змінюваний через ріжні перешкоди, — 
можна також бачити подібний контрастець. Тут титанічна фігура Мойсея 
на тлі обкроє ного і покаліченого скороченнями і упрощеннями гробівця — 
ідеальний образ непогамованої сили людського духу і енергії, в благородній 
і величавій простоті. І кілька кроків — статуя Марії з мечами, вбитими в 
серце, в шовковій одежі, в довгім білім вуалю, пов’язанім на голові, в свіжих 
рукавичках фарби paille на руках.

Всякому своє...

Св. Петро
З трьох великих звізд римського Ренесансу доля найменше прихильна 

була для Браманте. Зісталися по нім річі другорядні. Головне діло його — 
св. Петро перейшов в інші руки, й ми про Брамантові плани маємо тільки 
приблизне поняття.

Св. Петро Середньовіччя додержав ще свою стару основу типової 
старохристиянської базиліки IV–V в., з внутрішнім подвір’ям, окруженим 
колонадою, тільки пізніші віки обліпили її ріжними каплицями, прибудовами 
і т. ін. Папа Миколай задумав поставити нову церкву по старому типу так, 
щоб вона обняла стару церкву, як піхвою. Будова була зачата, але потім 
закинена. Папа Юлій, спочатку задумавши поставити собі грандіозний 
гробовець у сій старій церкві, пізніше рішив будувати наново і прийняв 
план Браманте.

Про сей геніальний план можемо судити тільки з начерків, перехованих 
у флорентійських колекціях. Наскільки встиг Браманте виробити його в 
деталях за життя, зістається неясним. Се була проблема одностайноскон-
центрованої будови, з гігантською центральною банею: її поставив перед 
тим уже був Брунеллескі і постарався розв’язати в будові флорентійської 
катедри, тільки в менших розмірах. Браманте положив основою свого плану 
квадратову базиліку — гігантську базиліку Константина, а на неї, в виді 
бані, — цілий Пантеон. Се був титанічний план, в стилі тих забавок гігантів, 
що в грецьких переказах клали гору на гору, Пеліон на Оссу, добуваючися в 
світ надземельний, над реальний. Але здійснити його Браманте не вдалося. 

Коли розглядаєш сі високі витвори артизму, дивуєшся тому, що зроблено 
було їх творцями не завдяки, а не  вважаючи на сю церковну протекцію, 
на се папське меценатство.

Папські покої, розписані кімнатним малярем його святості Рафаелем 
Санті з Урбіно, викликають глибоке здивування, як багато краси й інтелігенції 
міг умістити сей геніальний майстер в розписях на задані йому неартистичні 
або й противартистичні теми церковних тріумфів, теологічних і політичних. 
В сих теологічних чи батальних темах, противних його поетичній природі, 
вмів він вишукати певні точки приложення для свого незрівнянного почуття 
краси й ніжної поезії. Та все-таки і в сих парадних статуях, і в ватиканських 
коврах, і в розкішній лоджії, де його зведено до ролі простого декоратора й 
ілюстратора Біблії, чується наємнича робота, прикрі зусилля генія в тісних 
путах дати щось гарне, можливо свобідне. Може, тому мені приємніше було 
дивитися на далеко менше цінні з чисто артистичного становища Рафаелеві 
образки з Апулеєвої поеми в Фарнезіні, де він міг вибирати теми і творити 
далеко свобідніше.

Титанічний дух Мікельанджело на стінах Сикстинської каплиці записав 
різкий крик протесту против сих пут церковних тем, наложених на нього. 
Його безконечні фрески сикстинської стелі з їх нечуваною надприродною 
силою експресії, нелюдською силою руху — се скульптурні групи, прибиті 
до стелі, се крик гніву геніального різьбяра, якому вирвали з рук його вино-
шену, вимріяну роботу і встромили в руки пензель, щоб зробити з нього 
другого кімнатного маляра його святості. Його Страшний Суд на олтарній 
стіні тої ж капели, на жаль, неможливо почорнілий від диму, до повної утрати 
всіх кольорів, — се вічний документ конфлікту свобідної творчості з цер-
ковною цензурою, яка в особі папи Павла IV Караффи наказала позміняти 
найбільш “неприличні” групи, понамальовувати одежу на ріжних голих 
тілах, і коли сам майстер не згодився піднести руку на своє діло, ся сумна 
робота велася довгі роки іншими майстрами.

Подібна доля спіткала ще інший твір Мікельанджело. Його статуя 
воскресшого Христа поставлена в церкві Maria Sopra Minerva. Воскресший 
Христос представлений тут, згідно з євангельським оповіданням, зовсім 
голий. Се було неприлично і йому зроблене бронзове опоясання, яке попсу-
вало зовсім вигляд статуї (ноги виглядають зовсім короткі в порівнянні з 
тілом). На праву ногу, крім того, зроблено бронзовий черевик, бо побожні 
люди, цілуючи ногу, грозили її знищити так, як зцілували ногу св. Петру.

Конфлікт творчості Відродження з католицькою побожністю був немину-
чий. Се нагадує маленька святинька в сусідстві сього ренесансового Христа 
в тій церкві. Се різьблена і розмальована група Божої Матері з дитинкою і 
св. Йосифом, дуже популярна і побожно шанована у сучасної римської 
людності. Вся ніша обвішана густо і тяжко ріжними дарунками ex voto 
нещасливців, що благали у святої сім’ї потіхи в своїх тяжких хвилях. Всі 
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стовпами, що підтримують баню. Як сумно відбиває від їх зманерованих, 
вимушених поз благородна краса Pietà Miкельанджело (Марія з тілом 
Христа на колінах) в притворі церкви!

Се найбільший артистичний скарб св. Петра. Молодечий твір двадця-
тип’ятилітнього майстра, був він заразом першим вповні дозрілим твором, 
де Мікельанджело показує себе вповні свобідним і від своїх шкільних 
впливів флорентійських майстрів, і від античних взірців, які студіював так 
пильно, — творить вповні самостійно, незалежно від шаблонів і традицій 
сеї популярної теми. В контракті, списанім з кардиналом, що замовив йому 
сю групу в 1498 p., молодий Мікельанджело обов’язався зробити її так, 
що ні один з сучасних живих майстрів не міг би зробити її ліпше, і сповнив 
сю роботу справді так, що вона зісталася недосяжним взірцем краси. Всу-
переч традиційній манері, що хотіла вразити глядача незмірно скорбним 
виразом лиця матері, жалісним видом замученого сина, Мікельанджело 
оповив незвичайною красою се мертве тіло, призначене не на тлінь, а на 
прославлення, і надав вигляд маєстатичного спокою матері, свідомій великої 
ваги того акту, що відбувався на її очах. Се не жалісна смерть, а акт вели-
кої вселюдської трагедії, оповитої незрушеною красою навіть в найбільш 
трагічних своїх моментах.

Славна в іншім роді статуя сеї церкви — се архаїчний св. Петро, в 
сидячій позі, роботи V віку, як думають звичайно. Вона перенесена була 
до нової церк ви папою Павлом з зруйнованого монастиря св. Мартина на 
Ватикані й окружена незвичайним поважанням, як можуть свідчити пальці 
його бронзових стіп, гладко зціловані побожними вірними.

Над нею новий мозаїчний портрет папи Пія IX Мастаї. Що ж, в сій 
святині сучасного католицтва достойно і праведно належиться йому місце. 
Се був великий католик, перейнятий незрушимою вірою в необорну силу 
католицької віри. На склоні другого тисячоліття по Христі заводити нові 
догмати, скликати вселенські собори для їх ухвали! Казати сучасному чоло-
віку увірити в богодуховенність собору, скликаного з сучасних біскупів, в 
непорочне зачатіє і непомильність папи, ухвалену ними! На се треба дивної 
віри в силу своєї власті і власті церкви над сучасним світом, над людським 
розумом, його покорою в стилі старокатолицького Credo quia absurdum 
(вірю тому, бо се противиться розумові). Догмат з XIX в.! Се був дуже 
смілий експеримент, який важив вірою многих. Я пригадую собі, як стоячи 
колись перед образом непорочного зачатія в сільській галицькій церкві, іще 
повний традиційної віри, я зі страхом подумав, що сей догмат, переведений 
на очах сучасних людей більшістю голосів, як перша-ліпша постанова в 
справі нового податку, не мав ніяких об’єктивних шансів бути скільки-не-
будь святішим від таких постанов перших віків. А коли нема ніяких причин 
думати, що й ті старі, колишні догмати винаходилися інакшим методом, 
то що ж зістанеться з усеї догматичної будови церкви? І той страх, який 

Він вже був старий, будова поступала поволі; ще перед смертю його передано 
її під нагляд інших архітектів — Фра Джіокондо, Санґалло і Рафаеля, але 
і сі наступники Браманте один по однім пішли в домовину. Пішли дебати 
над тим, чи варт триматися плану Браманте, чи не заступити квадратової 
базиліки (“грецький хрест”) видовженою (“хрестом латинським”). Серед 
сих дебат будова, розуміється, йшла все більше пиняво, поки в р. 1547 не 
передано її під нагляд Мікель анджело. Се вирятувало ідею Браманте. Не 
вважаючи на свої великі літа, — Мікельанджело вступив уже в осьмий 
десяток життя, — він з неослабленою енергією взявся до сеї роботи. Від-
кинувши пізніші зміни й додатки, він положив в основу план Браманте, але 
ще більше сконцентрував його: він зрізав кінці основного квадрата базиліки, 
зробив далеко більше масивними і тяжкими мури, арки і контрафорси, щоб 
забезпечити здійснення головного — пантеонної бані над сею базилічною 
основою. План базиліки програв від сих змін, але баня була здійснена, і 
здійснена розкішно. Мікельанджело сам довів будову церкви до шиї (бара-
бана) бані — вона була скінчена ще при нім; для самої бані виробив він 
деталічні плани й рисунки, в дев’ятім десятку свого життя. По його рисункам 
Джакомо де ля Порта закінчив баню. Але коли прийшли братися до фасаду, 
тут трапилася біда. Тодішній папа Павло V Борґезе обстав за давнішою 
гадкою про видовження базиліки. Мотивували се тим, що не можна лишати 
поза церквою освячений ґрунт старої базиліки. Базиліку видовжено дуже 
значно наперед і закінчено фронтоном в чистім бароковім фасоні, з рядом 
вульгарних статуй святих на порталі, а трохи пізніше наш приятель Берніні 
з невичерпаної скарбниці своїх уліпшень видобув ще колонаду і потягнув її в 
обидва боки від фронту св. Петра, окруживши нею площу, а фасад задумав 
прикрасити двома дзвіничками. Але перша дзвіничка розвалилася в будові 
і се урятувало св. Петра і від другої.

Але і без дзвінички він був споганений досить. Не тільки що сей вуль-
гарний фронтон сам по собі доволі попсував його вигляд, але він ще й закрив 
собою, — тому що був так видовжений, — головну окрасу церкви, його 
чудову баню. Нею можна милуватися тільки здалека, з якого-небудь горба 
або вежі дзвіниці.

Вульгарний фронтон Мадерни закрив баню Браманте і Мікельанджело. 
“Така доля краси на сім світі”.

Подібно і всередині. Барокові декорації псують вражіння, не дають 
можності відповідно оцінити благородну смілість і свободу сеї чудової будови, 
сей безграничний простір і гармонійну простоту, що не вражає навіть своїми 
гігантськими розмірами, бо дає зрозуміти їх лише через порівняння, а не 
через якесь гостре, афишіроване вражіння.

Розкішно золочений бронзовий балдахин Берніні, з заграблених у 
Пантеоні бронзових балок, лізе в очі всередині. Гігантські мармурові ста-
туї — більше великі, ніж гарні, — займають чотири ніші під головними 
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стовпами, що підтримують баню. Як сумно відбиває від їх зманерованих, 
вимушених поз благородна краса Pietà Miкельанджело (Марія з тілом 
Христа на колінах) в притворі церкви!

Се найбільший артистичний скарб св. Петра. Молодечий твір двадця-
тип’ятилітнього майстра, був він заразом першим вповні дозрілим твором, 
де Мікельанджело показує себе вповні свобідним і від своїх шкільних 
впливів флорентійських майстрів, і від античних взірців, які студіював так 
пильно, — творить вповні самостійно, незалежно від шаблонів і традицій 
сеї популярної теми. В контракті, списанім з кардиналом, що замовив йому 
сю групу в 1498 p., молодий Мікельанджело обов’язався зробити її так, 
що ні один з сучасних живих майстрів не міг би зробити її ліпше, і сповнив 
сю роботу справді так, що вона зісталася недосяжним взірцем краси. Всу-
переч традиційній манері, що хотіла вразити глядача незмірно скорбним 
виразом лиця матері, жалісним видом замученого сина, Мікельанджело 
оповив незвичайною красою се мертве тіло, призначене не на тлінь, а на 
прославлення, і надав вигляд маєстатичного спокою матері, свідомій великої 
ваги того акту, що відбувався на її очах. Се не жалісна смерть, а акт вели-
кої вселюдської трагедії, оповитої незрушеною красою навіть в найбільш 
трагічних своїх моментах.

Славна в іншім роді статуя сеї церкви — се архаїчний св. Петро, в 
сидячій позі, роботи V віку, як думають звичайно. Вона перенесена була 
до нової церк ви папою Павлом з зруйнованого монастиря св. Мартина на 
Ватикані й окружена незвичайним поважанням, як можуть свідчити пальці 
його бронзових стіп, гладко зціловані побожними вірними.

Над нею новий мозаїчний портрет папи Пія IX Мастаї. Що ж, в сій 
святині сучасного католицтва достойно і праведно належиться йому місце. 
Се був великий католик, перейнятий незрушимою вірою в необорну силу 
католицької віри. На склоні другого тисячоліття по Христі заводити нові 
догмати, скликати вселенські собори для їх ухвали! Казати сучасному чоло-
віку увірити в богодуховенність собору, скликаного з сучасних біскупів, в 
непорочне зачатіє і непомильність папи, ухвалену ними! На се треба дивної 
віри в силу своєї власті і власті церкви над сучасним світом, над людським 
розумом, його покорою в стилі старокатолицького Credo quia absurdum 
(вірю тому, бо се противиться розумові). Догмат з XIX в.! Се був дуже 
смілий експеримент, який важив вірою многих. Я пригадую собі, як стоячи 
колись перед образом непорочного зачатія в сільській галицькій церкві, іще 
повний традиційної віри, я зі страхом подумав, що сей догмат, переведений 
на очах сучасних людей більшістю голосів, як перша-ліпша постанова в 
справі нового податку, не мав ніяких об’єктивних шансів бути скільки-не-
будь святішим від таких постанов перших віків. А коли нема ніяких причин 
думати, що й ті старі, колишні догмати винаходилися інакшим методом, 
то що ж зістанеться з усеї догматичної будови церкви? І той страх, який 

Він вже був старий, будова поступала поволі; ще перед смертю його передано 
її під нагляд інших архітектів — Фра Джіокондо, Санґалло і Рафаеля, але 
і сі наступники Браманте один по однім пішли в домовину. Пішли дебати 
над тим, чи варт триматися плану Браманте, чи не заступити квадратової 
базиліки (“грецький хрест”) видовженою (“хрестом латинським”). Серед 
сих дебат будова, розуміється, йшла все більше пиняво, поки в р. 1547 не 
передано її під нагляд Мікель анджело. Се вирятувало ідею Браманте. Не 
вважаючи на свої великі літа, — Мікельанджело вступив уже в осьмий 
десяток життя, — він з неослабленою енергією взявся до сеї роботи. Від-
кинувши пізніші зміни й додатки, він положив в основу план Браманте, але 
ще більше сконцентрував його: він зрізав кінці основного квадрата базиліки, 
зробив далеко більше масивними і тяжкими мури, арки і контрафорси, щоб 
забезпечити здійснення головного — пантеонної бані над сею базилічною 
основою. План базиліки програв від сих змін, але баня була здійснена, і 
здійснена розкішно. Мікельанджело сам довів будову церкви до шиї (бара-
бана) бані — вона була скінчена ще при нім; для самої бані виробив він 
деталічні плани й рисунки, в дев’ятім десятку свого життя. По його рисункам 
Джакомо де ля Порта закінчив баню. Але коли прийшли братися до фасаду, 
тут трапилася біда. Тодішній папа Павло V Борґезе обстав за давнішою 
гадкою про видовження базиліки. Мотивували се тим, що не можна лишати 
поза церквою освячений ґрунт старої базиліки. Базиліку видовжено дуже 
значно наперед і закінчено фронтоном в чистім бароковім фасоні, з рядом 
вульгарних статуй святих на порталі, а трохи пізніше наш приятель Берніні 
з невичерпаної скарбниці своїх уліпшень видобув ще колонаду і потягнув її в 
обидва боки від фронту св. Петра, окруживши нею площу, а фасад задумав 
прикрасити двома дзвіничками. Але перша дзвіничка розвалилася в будові 
і се урятувало св. Петра і від другої.

Але і без дзвінички він був споганений досить. Не тільки що сей вуль-
гарний фронтон сам по собі доволі попсував його вигляд, але він ще й закрив 
собою, — тому що був так видовжений, — головну окрасу церкви, його 
чудову баню. Нею можна милуватися тільки здалека, з якого-небудь горба 
або вежі дзвіниці.

Вульгарний фронтон Мадерни закрив баню Браманте і Мікельанджело. 
“Така доля краси на сім світі”.

Подібно і всередині. Барокові декорації псують вражіння, не дають 
можності відповідно оцінити благородну смілість і свободу сеї чудової будови, 
сей безграничний простір і гармонійну простоту, що не вражає навіть своїми 
гігантськими розмірами, бо дає зрозуміти їх лише через порівняння, а не 
через якесь гостре, афишіроване вражіння.

Розкішно золочений бронзовий балдахин Берніні, з заграблених у 
Пантеоні бронзових балок, лізе в очі всередині. Гігантські мармурові ста-
туї — більше великі, ніж гарні, — займають чотири ніші під головними 
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Слухаємо ляментації в Лятеранській базиліці, славній своїм співом. Спі-
вають без оргáнів, співають дійсно прегарно. Старі композиції Палестріни, 
Баїні, благородно прості, пригадують наші давніші церковні співи. Візантійські 
мозаїки абсиди докінчують ілюзію. Ті контрасти східного і західного обряду, 
витворені довгою, напруженою релігійно-національною боротьбою, тут не 
дають себе чути. З-за них немов відзивається старша нерозділена традиція.

Народу мало. Розкішна, чудова базиліка сливе порожня. І публіка 
настроєна не церковно, а артистично. Слухають концерт, а не богослужіння.

В четвер єсьмо в вірменській церкві Niccolo da Tolentino на церемонії 
умивання ніг. “Публіка”, постававши на лавки й крісла, приглядається цере-
монії, що тягнеться дуже поволі. Єпископ з довгою білою патріархальною 
бородою. Священики з буйним чорним волоссям, з чорними густими бородами 
в кольорових капах пригадують якихось жерців “Великої матері богів” або 
іншого сирійського культу. Від їх монотонного співу в унісон дише глубокий 
Схід, який так мало гармоніює з ріжними католицькими атрибутами обстанови.

В Велику п’ятницю слухаємо славних папських співаків у св. Петра. 
Криштально-чистий, дивної краси альт заводить, на мотив плачок, плач 
Єремії. Безкрая туга ллється і розлягається по безконечній, тінню приодяг-
неній, сливе порожній базиліці. Сусід турист поясняє, що властитель сього 
голосу панок з тушею вола і червоною, налитою вином фізіономією; се один з 
останніх кастратів папського хору. Вже більше не препарують тих співаків ad 
majorem Romae gloriam, і в будучності папський хор не матиме таких голосів.

І обійдеться. А голос все-таки чудовий, і виплакує Єреміїне горе так, 
що ллється воно в душу.

Свічник з тринадцятьми свічками на олтарі, т. зв. hеrсіа, тратить одну 
свіч ку за другою: їх гасять по кождім псалмі. Нарешті, згашені всі – зіста-
ється тільки горішня. Псалми скінчені. Наступає церемонія благословення 
народу Христовими реліквіями. З високого балкона, над гігантською ста-
туєю Вероніки, між двома крученими стовпами, що походять не більше не 
менше, як з храму Соломона в найпростішій лінії, виступає канонік в стóлі 
й червоних рукавичках, по черзі підносить сі реліквії й благословляє ними 
народ. Се хустка Вероніки з образом Христа, кусник хресного дерева і 
спис, котрим Христові бік на хресті пробито. Зблизька сих святощів не 
можна побачити смертельникові: треба на те бути гоноровим каноніком св. 
Петра, а можуть ним бути тільки монархи. Мав сей гонор цісар Фрідріх ІІІ, 
Яков ІІІ Стюарт, Козьма ІІІ Тосканський, Емануїл-Філіберт Савойський 
і королевич Володислав. Але побожні люди кажуть, що вони й з долини 
бачуть, як виглядає Христос на Вероніковій хустині.

Церемонія скінчилася, форестьєри розходяться. Форестьєри виключно. 
Місцеві люди сливе не ходять на сі церемонії. По перше — мають се дома, 
по друге — антиклерикалізм взагалі дуже сильний в теперішнім Римі. За 
довговікове панування папське людність віддячує сильною ворожнечею 

обхопив мене, коли я почув, як раптом паде в душі моїй те, що здавалося 
таким міцним, сильнішим від життя і смерті, — відчув, мабуть, не один я 
з приводу нових догматів папи Пія IX.

Так, сей чоловік, Джованні Мастаї, був “на паденіє і возстаніє многих”. 
І в католицький святині йому місце достойно належить.

Великий тиждень
Кульмінаційна точка римського головного весняного сезону (осінній не 

має такого значіння) — се Великий (Страсний) тиждень. Великі тисячі 
побожних католиків і не менші, а, мабуть, іще більші — просто цікавих 
туристів тягнуться на сей час до Рима, щоб бути присутніми при його 
славних, традицією звеличених церковних церемоніях.

Правда, се вже не те, що було колись. Пишні церемонії, блискучі про-
цесії з папськими виходами, коли сей владика Рима і католицького світу 
показувався urbi et orbi (“місту і світу”), окружений своїм кліром і військом, 
обставлений штудерною церемоніальністю, віками виробленою і витонченою 
етикетою, — се минуло. Від року 1870, коли з блискучого володаря Рима 
папа перетворився в ображеного і покривдженого “ватиканського в’язня”, — 
залишено сі церемоніальні виступи великого тижня, а з тим пропало й три 
чверті принад всіх сих церковних церемоній. Про всі ті славні й голосні церковні 
паради оповідається в часі минувшім — як то колись давніше бувало. Тепер 
папа не показується цілий тиждень, немов щоб дати глибше відчути переміну 
в відносинах, заманіфестувати болющу, незагоєну рану, задану католицькій 
церкві сучасним безбожним світом. З тим відпала велика, переважна частина 
публіки у тих парадах. Порожні стоять сі величезні церкви, обраховані на 
десятки тисяч народу. І сиротливими купками виглядають в них ті тисячі 
публіки, що з’являються в них, приглядаючися мов оригінальним, курйозним 
представленням театральним сим церковним парадам, сотвореним побожним 
Середньовіччям. І скупо живляться коло них ріжні церковні щурі.

Славний тиждень розпочинається Вербною неділею, з процесією й 
роздаванням пальм у св. Петра. “Колись” роздавав сі пальми сам папа, 
тепер... Але й тепер місто раптом засипають сі пальмові галузки, хрестики, 
сплетені з пальмових стяжечок, що продаються скрізь, — з ясно-жовтого, 
в’ялого пальмового листя.

Понеділок і [ві]второк проходять без значніших оказій; починаються 
від середи. В клерикальних газетах появляються програми дня — викази 
ріжних цікавостей: в тій церкві виступає якийсь славний проповідник, там — 
славний концерт, там — церемонія убирання Божого гробу, перебирання 
статуй і т. ін. З вечора середи починаються “ляментації”, славні страсні 
псалми, що співаються “дві години перед Ave Maria” (специфічно римське 
означення часу тим Ave Maria, що до розпуки приводить форестьєрів, бо й 
Ave Maria не має свого певного часу, а буває “при заході сонця”).
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Слухаємо ляментації в Лятеранській базиліці, славній своїм співом. Спі-
вають без оргáнів, співають дійсно прегарно. Старі композиції Палестріни, 
Баїні, благородно прості, пригадують наші давніші церковні співи. Візантійські 
мозаїки абсиди докінчують ілюзію. Ті контрасти східного і західного обряду, 
витворені довгою, напруженою релігійно-національною боротьбою, тут не 
дають себе чути. З-за них немов відзивається старша нерозділена традиція.

Народу мало. Розкішна, чудова базиліка сливе порожня. І публіка 
настроєна не церковно, а артистично. Слухають концерт, а не богослужіння.

В четвер єсьмо в вірменській церкві Niccolo da Tolentino на церемонії 
умивання ніг. “Публіка”, постававши на лавки й крісла, приглядається цере-
монії, що тягнеться дуже поволі. Єпископ з довгою білою патріархальною 
бородою. Священики з буйним чорним волоссям, з чорними густими бородами 
в кольорових капах пригадують якихось жерців “Великої матері богів” або 
іншого сирійського культу. Від їх монотонного співу в унісон дише глубокий 
Схід, який так мало гармоніює з ріжними католицькими атрибутами обстанови.

В Велику п’ятницю слухаємо славних папських співаків у св. Петра. 
Криштально-чистий, дивної краси альт заводить, на мотив плачок, плач 
Єремії. Безкрая туга ллється і розлягається по безконечній, тінню приодяг-
неній, сливе порожній базиліці. Сусід турист поясняє, що властитель сього 
голосу панок з тушею вола і червоною, налитою вином фізіономією; се один з 
останніх кастратів папського хору. Вже більше не препарують тих співаків ad 
majorem Romae gloriam, і в будучності папський хор не матиме таких голосів.

І обійдеться. А голос все-таки чудовий, і виплакує Єреміїне горе так, 
що ллється воно в душу.

Свічник з тринадцятьми свічками на олтарі, т. зв. hеrсіа, тратить одну 
свіч ку за другою: їх гасять по кождім псалмі. Нарешті, згашені всі – зіста-
ється тільки горішня. Псалми скінчені. Наступає церемонія благословення 
народу Христовими реліквіями. З високого балкона, над гігантською ста-
туєю Вероніки, між двома крученими стовпами, що походять не більше не 
менше, як з храму Соломона в найпростішій лінії, виступає канонік в стóлі 
й червоних рукавичках, по черзі підносить сі реліквії й благословляє ними 
народ. Се хустка Вероніки з образом Христа, кусник хресного дерева і 
спис, котрим Христові бік на хресті пробито. Зблизька сих святощів не 
можна побачити смертельникові: треба на те бути гоноровим каноніком св. 
Петра, а можуть ним бути тільки монархи. Мав сей гонор цісар Фрідріх ІІІ, 
Яков ІІІ Стюарт, Козьма ІІІ Тосканський, Емануїл-Філіберт Савойський 
і королевич Володислав. Але побожні люди кажуть, що вони й з долини 
бачуть, як виглядає Христос на Вероніковій хустині.

Церемонія скінчилася, форестьєри розходяться. Форестьєри виключно. 
Місцеві люди сливе не ходять на сі церемонії. По перше — мають се дома, 
по друге — антиклерикалізм взагалі дуже сильний в теперішнім Римі. За 
довговікове панування папське людність віддячує сильною ворожнечею 

обхопив мене, коли я почув, як раптом паде в душі моїй те, що здавалося 
таким міцним, сильнішим від життя і смерті, — відчув, мабуть, не один я 
з приводу нових догматів папи Пія IX.

Так, сей чоловік, Джованні Мастаї, був “на паденіє і возстаніє многих”. 
І в католицький святині йому місце достойно належить.

Великий тиждень
Кульмінаційна точка римського головного весняного сезону (осінній не 

має такого значіння) — се Великий (Страсний) тиждень. Великі тисячі 
побожних католиків і не менші, а, мабуть, іще більші — просто цікавих 
туристів тягнуться на сей час до Рима, щоб бути присутніми при його 
славних, традицією звеличених церковних церемоніях.

Правда, се вже не те, що було колись. Пишні церемонії, блискучі про-
цесії з папськими виходами, коли сей владика Рима і католицького світу 
показувався urbi et orbi (“місту і світу”), окружений своїм кліром і військом, 
обставлений штудерною церемоніальністю, віками виробленою і витонченою 
етикетою, — се минуло. Від року 1870, коли з блискучого володаря Рима 
папа перетворився в ображеного і покривдженого “ватиканського в’язня”, — 
залишено сі церемоніальні виступи великого тижня, а з тим пропало й три 
чверті принад всіх сих церковних церемоній. Про всі ті славні й голосні церковні 
паради оповідається в часі минувшім — як то колись давніше бувало. Тепер 
папа не показується цілий тиждень, немов щоб дати глибше відчути переміну 
в відносинах, заманіфестувати болющу, незагоєну рану, задану католицькій 
церкві сучасним безбожним світом. З тим відпала велика, переважна частина 
публіки у тих парадах. Порожні стоять сі величезні церкви, обраховані на 
десятки тисяч народу. І сиротливими купками виглядають в них ті тисячі 
публіки, що з’являються в них, приглядаючися мов оригінальним, курйозним 
представленням театральним сим церковним парадам, сотвореним побожним 
Середньовіччям. І скупо живляться коло них ріжні церковні щурі.

Славний тиждень розпочинається Вербною неділею, з процесією й 
роздаванням пальм у св. Петра. “Колись” роздавав сі пальми сам папа, 
тепер... Але й тепер місто раптом засипають сі пальмові галузки, хрестики, 
сплетені з пальмових стяжечок, що продаються скрізь, — з ясно-жовтого, 
в’ялого пальмового листя.

Понеділок і [ві]второк проходять без значніших оказій; починаються 
від середи. В клерикальних газетах появляються програми дня — викази 
ріжних цікавостей: в тій церкві виступає якийсь славний проповідник, там — 
славний концерт, там — церемонія убирання Божого гробу, перебирання 
статуй і т. ін. З вечора середи починаються “ляментації”, славні страсні 
псалми, що співаються “дві години перед Ave Maria” (специфічно римське 
означення часу тим Ave Maria, що до розпуки приводить форестьєрів, бо й 
Ave Maria не має свого певного часу, а буває “при заході сонця”).
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Проводимо кілька годин в приязній розмові, на теми українські й 
римські. Зрозуміло само собою, що розмова раз у раз переходить на теми 
римського церковного і релігійного життя. Се місце, де можемо приходити в 
стічність з правовірним католицьким Римом, що не знає ніяких “модерніс-
тичних” течій, що далі будує церкви й монастирі, канонізує святих (декрет 
беатифікації одної французької черниці, з датою лютого сього року, і зараз 
розліплений на мурах папських будинків і церков), видає індульґенції, зби-
рає протоколи — з єпископськими потвердженнями — на доказ чуд, що 
діються й зараз на потвердження нових догматів, на посвідчення святості 
й правдивості католицької церкви.

Заходить мова про критику, що заперечує автентичність признаних 
римських святощів і пам’яток. Згадують про Марукі, професора церковної 
археології в Пропаганді, що добивається, аби відкрили гріб св. Петра, що 
заперечує автентичність 28 ступенів Scala Santa, доводить, що три фонтани 
не були місцем смер ті апостола, і т. д. Нарікають на такий гіперкритицизм, 
що все руйнує, а нічого не дає взамін. Але підносяться голоси і в оборону 
Марукі, що він поставив і свої власні гадки щодо місця прибуття Петра і 
Павла до Рима, вияснив докладно місця, зв’язані з їх побутом і інші того 
роду відкриття і заслуги положив.

З глибоким переконанням оповідає один з присутніх духовних про церкву 
“серця Христового за душі, що в чистилищі”, за Тибром, де якийсь француз 
П’єр Жуе зібрав величезну колекцію, понад 300 штук, всяких чудовних 
доказів існування чистилища, і все з документами — засвідченнями самих 
осіб, з якими чуда сталися, з “єпископськими потвердженнями” і т. ін.

Вислухуємо важніші, маркантніші з тих чуд. За часів наполеонських був 
один офіцер французький; був дуже певний себе, ні у що не вірив, але боявся 
смерті. Як висилали його на війну, став молитися до своєї покійної матері, аби 
охоронила його від смерті. Та з’явилася йому й обіцяла, що зістанеться цілий, 
але за те цілий рік мусить потім ходити щодня до богослуження. Пішов на 
війну, маса з його товаришів погинуло, він зістався цілий і вернувся додому. 
І зараз першого ж дня, рано, чує голос матері, що пригадує, аби йшов до 
церкви сповнити обіцянку. Та прокинувшися, став роздумувати, що то було 
б смішно і нечесно з його боку, якби не вірячи ні в Бога, ні в Службу Божу, 
став ходити на богослуження.

Не пішов і не ходив цілий рік. Зараз по році визначено новий похід; 
його покликано. В першій же битві кулька трапила йому в чоло й лишила 
на місці. Але був у нього молодший брат, що був ще в школі. Йому вві 
сні являється убитий й оповідає про себе. “В ту хвилю, як мене трапила 
куля, в один момент перелетіло передо мною все життя й побачив я, який я 
був марний чоловік і як негарно потратив я своє життя; дістав я тепер 365 
літ бути в чистилищі, але ти можеш мене звідси увільнити, як зробиш за 
мене те, чого не зробив я: відслухаєш за мене 365 богослужень, хоч не за 

церкві. Єпископам заборонено являтися в своїх убраннях між народом, щоб 
не викликати якоїсь прикрої сцени.

А вже й на лікарство не побачиш в тих пишних базиліках сільських про-
чан італійських, представлюваних на ріжних католицьких образках. Селян 
везуть на поклон папі спеціальні католицькі організації з Бельгії, Франції, 
Німеччини, Польщі, з нашої Галилеї нарешті. Але тих мальовничих груп 
“італійських селян на сходах св. Петра” шукайте по католицьких альбомах. 
Я їх не бачив, та й не знаю, чи бачить хто-небудь від часів, як запанував в 
римських сторонах нинішній “масонський дух”.

Collegium Ruthenum
“Руський Великдень”, по старому календарю, застає нас в Римі. Мані-

фестуємо свою приналежність до “східної культури” в пансіоні. Кажемо собі 
в Велику п’ятницю й суботу варити maigre, — се їм не диво, бо маса побож-
них католиків, що приїздять сюди ad limina apostolica, щотижня кажуть собі 
варити пісне (яке то вже те пісне, як на правовірного християнина з наших 
українських сторін!). І на Великдень їдемо до своєї церкви — до collegium 
Ruthenum при piazza dei Monti, до земляків. Маленька церквочка Сергія 
і Вакха — єдина українська церква в Італії, в вічнім Римі, з іконостасом, 
помальована образами українських святих, і тільки образ Йосафата Кун-
цевича, звісного гонителя православних, намальованого в ряді українських 
князів і преподобників, нагадує релігійну межу, яка розділює український світ.

Розділює більше в теорії, хвалити Бога, і, може, не ділитиме вже ніколи 
в житті, в практиці...

По Службі відвідуємо земляків. Сим разом я з жінкою, і нас приймають 
не в рефектарі, куди вступ жінкам заборонений, а в салоні, і сюди по своїм 
обіді сходиться вся колегія — 16 питомців з Галичини. Від останнього разу, 
коли я був у ній, в 1904 р., колегія українізувалася дуже значно, бо її заряд 
перейшов до галицьких василіян, а відколи зроблено кінець перешкодам для 
її вихованців женитися перед свяченням (давніше не випускали звідси, не 
посвятивши, і тим способом, хочеш не хочеш, змушували до безженності), 
колегія стратила свій характер сильця целібату для української молодіжі, 
а через те стало якось привітніше і свобідніше в ній і нам — припадковим 
її гостям. Якби високі мури Пропаганди не загорожували так сильно весь 
інший світ від вихованців колегії, з неї могла б вийти незвичайно цінна з 
становища українського культурного життя українська колонія, де українське 
життя входило б в ближчу стічність з західноєвропейським, італійським 
спеціально. А якби подбати, щоб при сій колегії давано місця людям з нау-
ковими інтересами (на жаль і стид, їх так страшенно мало серед галицького 
духовенства, навіть в порівнянні з православним духовенством Росії!), могла 
б тут зав’язатися й певна учена традиція на взір деяких голосних в історії 
європейської культури духовних конгрегацій католицьких...
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становища українського культурного життя українська колонія, де українське 
життя входило б в ближчу стічність з західноєвропейським, італійським 
спеціально. А якби подбати, щоб при сій колегії давано місця людям з нау-
ковими інтересами (на жаль і стид, їх так страшенно мало серед галицького 
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європейської культури духовних конгрегацій католицьких...
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і всяких інших талісманів. Принаймні по головніших церквах не бачив я 
сього — хіба у S. Pietro in vincoli можна купити собі в церкві срібну копію 
оков св. Петра.

Весняний сезон в повнім розцвіті. Його кульмінаційний момент залежить 
від погоди. Коли гарячі дні починаються скоро, вже з початків мая, головна 
публіка роз’їздиться скорше, як ні — сидить довше. По роз’їзді властивої 
сезонової, панської публіки починає надтягати сіренька вакаційна публіка. 
Останніми приїдуть сільські учителі з Північної Америки, на своїх вакаціях, 
і по них наступає мертвий час, коли все, що має якусь змогу, тікає з Рима в 
вищі, хо лодніші місця, або на море, всі значніші отелі зачиняються зовсім, 
і Рим стає пусткою — до вересня (сентября).

Сього року весна холодна й дощова. Готельники і всякий народ, що 
промишляє “од жильців”, кляне tempo cattivo. Панська публіка не держиться 
довго в Римі. Аж в середині мая н. ст. починаються добре теплі дні. Широкі 
ступні сходів церкви Trinita dei Monti, на Ішпанській площі, в форестьєр-
ській околиці, перетворяються в розкішну виставу квіток. Цілими снопами 
красуються розкішні іриси дивних, незвиклих, ріжнобарвних кольорів, 
анемони й гвоздики, величезні каллії, пахучі рожі.

“Дві години перед Ave Maria” грає міська оркестра на Пінчіо, і римський 
“світ” дає собі rendez-vous тут і на переїзді по Корсо.

Невеликі останки старої римської аристократії, вирятувані з убожіння і 
крахів останніх десятиліть шлюбами з іноземними міліонерками (американ-
ками особливо) і нова буржуазна плутократія “третьої Італії”, чужоземне 
панство, що пробуває на сталім осідку в вічній столиці або проживає тут 
весняний сезон, в вистроєних туалетах, у власних екіпажах, з ліврейними 
льокаями, виїздить на свій перегляд. Безпретензійні римські фіакри з 
форестьєрами-глядачами прилучаються до сеї кавалькади, що тягнеться 
густим шнурком по Корсо, наймод нішій улиці нинішнього Рима (тепер 
названій Корсо Ґумберта). Ся стара via Lata (широка улиця), що тяглася від 
Капітолія до Фламінієвої дороги, виглядає тепер досить тісною і темною, і 
малопоказною, властиво, улицею, з своїми високими домами з малоінтерес-
ними, бароковими фасадами, або й просто казарняними гладкими стінами 
першої пол. XIX в.; з старими церквами перших віків, також до непізнання 
зміненими пізнішими фронтонами XVII–XVIII в.; з рядами банків, контор, 
магазинів, найбагатших в Римі, але доволі скромних в порівнянні з виста-
вами Парижа, Відня, Берліна. Густі ряди пішоходів, на узьких тротуарах, 
або за столиками кафе приглядаються сьому потокові елегантних екіпажів і 
убогих фіакрів, виставних аристократів і скромних подорожників, обмінюю-
чися поклонами з переїжджими і ріжними новинами з chroniqe scandaleuse 
отсього “світу”, що переходить перед їх очима. З Корсо сей потік екіпажів 
виливається на круглу площу del Popolo, традиційну в’їздову браму Рима 
для подорожників і прочан (тільки останніми часами відібрав від неї сю ролю 

рік, — бо я знаю, що в тебе така сама натура, як у мене, і тобі се буде дуже 
тяжко, але хоч за два роки; прошу тебе, зроби се, а як я буду увільнений 
з чистилища, я тобі дам на се знак”. Брат послухав і за два роки дійсно 
відбув 365 служб. І коли кінчилося останнє богослуження, разом почув він 
незвичайну радість і облегшення, і з’явився коло нього брат, дякуючи за 
своє увільнення, і положив руку на його молитовник, і зістався випалений 
знак від неї на тім молитовнику, де кінчаться молитви при богослуженні, 
і на попередніх тридцяти листках. І се потверджено документами, заявою 
сього самого чоловіка, посвідченням єпископа й т. ін.

І в такім роді й інші оповідання. Скрізь з’являються душі з чистилища 
й лишають випалені сліди своїх рук, пальців, грошей, що держали, й т. ін. 
Ходячі теми про знаки від мерців побожна охота позв’язувала сим разом 
з догматом про чистилище на його оборону.

— Дуже інтересно, — запевняє оповідач. Нам розуміється таких 
доказів не треба, бо ми віримо в се, бо се догмат; але для тих, що не мають 
віри, се дуже може бути корисно й цікаво.

Питаємося, чи оглядають сі колекції чуд і документів також і такі, що 
не вірять. Відповідають про якогось протестанта, що, оглянувши се, повірив 
в чистилище.

Добре йому так; нехай не лазить, де його не треба. А ми однаково туди 
не підем.

На Корсо
Великдень минув, папа здоров і приймає вірних на авдієнції. Довгими 

низками біжать фіакри до ватиканської брами з парами і чвірками палом-
ників в приписаних папським етикетом убраннях: чорних сурдутах і чорних 
сукнях з чорними коронковими (кружевними) хустками на голові, однаково 
для старих і молодих. Побожні прочани і просто цікаві форестьери, гладкі 
пробощі й абати, що привезли ad limina apostolorum своїх вірних, і величаві 
делегати ріжних католицьких товариств і інституцій, що маніфестують 
перед кимсь — “перед невірним і масонським світом” — тими далекими 
процесіями до папських стіп живучість католицтва, його цупку власть над 
мільйонами нищих духом.

Жвавий торг іде по незчисленних крамницях, що торгують всякими 
побожними “споминами Риму”, від безконечних медаликів, хрестів, образ-
ків, ро заріїв (чоток) з усякого можливого матеріалу — кісточок оливкових 
і евкаліптових шишок, коралів і горючого каміння, слонової кості і дерева, 
і т. д., — включно до ляльок в убраннях папських гвардистів, в їх черво-
но-жовтих арлекінських убраннях.

Але одно мушу піднести — на похвалу римського духовенства: тут самі 
церкви не торгують, як по православних краях, усякою побожною всячи-
ною — від свяченої води й оливи до освячених на мощах шапочок, поясків 
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і всяких інших талісманів. Принаймні по головніших церквах не бачив я 
сього — хіба у S. Pietro in vincoli можна купити собі в церкві срібну копію 
оков св. Петра.

Весняний сезон в повнім розцвіті. Його кульмінаційний момент залежить 
від погоди. Коли гарячі дні починаються скоро, вже з початків мая, головна 
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вищі, хо лодніші місця, або на море, всі значніші отелі зачиняються зовсім, 
і Рим стає пусткою — до вересня (сентября).

Сього року весна холодна й дощова. Готельники і всякий народ, що 
промишляє “од жильців”, кляне tempo cattivo. Панська публіка не держиться 
довго в Римі. Аж в середині мая н. ст. починаються добре теплі дні. Широкі 
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убогих фіакрів, виставних аристократів і скромних подорожників, обмінюю-
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отсього “світу”, що переходить перед їх очима. З Корсо сей потік екіпажів 
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змістом, і розкішніший, виставніший від Капітолійського, не кажучи про 
музей в Термах, уміщений дуже скромно в старім картезіанськім монастирі.

Та, власне, се скромне й навіть убоге приміщення, в руїнах цісарських 
терм робить вражіння і збільшає ефект зібраних тут пам’яток.

На подвір’ї колишнього монастиря гігантські голови конячі, слоневі, 
верб люжі світять своїм білим мармуром серед буйної зелені, залляті золотим 
полуденним сонцем серед старих кипарисів, по традиції посаджених Мікельа-
нджело, що будував сей монастир. Наоколо, в невеликих монастирських келіях 
і ріжних приміщеннях, містяться античні мармури з вілли Людовізі, а в горіш-
ніх салях велика збірка бронз, мозаїки, фресків, мармуру, находок з могил.

Чудні гадки навівають сі сотні статуй, груп, рельєфів, зібраних колись 
з цілого античного світу його давнім володарем, і тепер ще раз, без всякого 
ладу і зв’язі, звідки попало, накиданих, стиснених в тих нових галереях. Сі 
глиби мармуру, одухотворені античними артистами, що наділили їх частиною 
свого власного духу і в сих творах своїх пережили тисячоліття, що ділять 
нас від їх творців. Які привиди навідують в сих тісних келіях замкнених 
в них богів і героїв далекої минувшини? Що бачать сі безконечні ряди в 
камінь замкнених діячів цісарства в салі бюстів Ватикану, або в нескінченній 
галереї Кіаромонті? Сотні очей проводжають вас зі стін сього стометро-
вого коридору, заставленого статуями, портретами, рельєфами. То тупо, то 
суворо дивляться маєстатичні старечі голови верховодів, володарів, опікунів 
і катів того римського світу, то пережитих до преситу, то повних енергії й 
рішучості, що ніколи не знала старості й ослаблення. Рідко можна стрінути 
між ними лице з печаттю глибокої мислі, внутрішнього страждання, яке так 
добре вміли передавати грецькі майстри елліністичних часів. Але римські 
майстри-реалісти вміли вхопити й передати в своїх головах-портретах се 
глибоке вдоволення з своєї мудрості і талантів, з своїх здобутків і успіхів 
сих старих кар’єристів.

Зате лиця хлопчиків-підлітків, сих цісарських синів, будучих цісарів, 
або бідних жертв свого високого стану, вражають своїм глибоко сумним 
поглядом. При глибокім реалізмі римського майстерства се, очевидно, не 
конвенціональний (условний) шаблон, а реальні вирази, реальні очі і погляди 
жертв свого віку. З тугою і страхом прозирають вони в свою будучину — 
немов перейняті жахом перед тим морем крові, диких насильств і безмежних 
страждань, яке брести веліла їм невблаганна доля, щоб, кінець кінцем, коли 
фортуна спасе їх від усяких небезпек і не дасть їм самим захлиснутися в 
сих хвилях крові, стати нарешті такими вдоволеними з себе, своїх подвигів 
і свого життя старцями, як їх сусіди по галереї.

Сі тужні, сумні очі спадкоємців римської слави глибоко западають в 
душу, як останній привіт далеких поколінь. Ах, батьки ще мають деяку 
спромогу, деякі шанси — хоч невеликі — мати таких дітей, яких собі хочуть. 
Але діти не мають ніякої можливості вибирати собі батьків.

залізничний дворець на протилежнім боці Рима). Відти просторими алеями 
ллється на горби Пінчіо, колишніх Салюстієвих садів. Публіка в екіпажах 
слухає музики, обмінюється візитами, подорожуючи з екіпажа до екіпажа. 
Досить сумно лунають розкішні звуки першорядних композицій світу над 
сею виставою світової порожнечі, показної розкоші й духового убожества, 
уданої веселості і величі на тлі італійської біди. Густою кавалькадою про-
їздяться повагом, нога за ногою, шнурком екіпажів по алеях, серед густих 
рядів пішоходів, серед розкішних вікових дерев, і серед вечірнього холодку 
тою ж дорогою вертаються по Корсо додому.

Новий Рим плине поміж старі палати, з голосними йменнями римських 
аристократів, папських непотів, славних дипломатичними штуками і меце-
натськими заслугами, подвигами і шахрайствами, що тягнуться по обох 
боках вулиці, зайняті переважно ріжними урядами, магазинами, банками, 
тимчасом як потомки тих голосних родів тиснуться де-небудь на четвертім 
поверсі своєї палати, в скромнім помешканні для слуг. І колона Марка 
Аврелія, з своїми барельєфами побід старих римлян над північними вар-
варами і статуєю св. Павла нагорі, якою нагородив її папа Сикст Перетті, 
в задумі придивляється сьому варварському потокові на старій римській 
улиці й сумно роздумує над коловратністю життя.

Гліцинія
Рим цвіте. Густі кетяги гліцинії, цвіту синього бозу, звисають з сухих 

пагін ців, що пнуться на верхи старих мурів і руїн. І дивне вражіння роблять 
сі цвітучі хмари на жовтій, звітрілій цеглі цісарських будов.

Серед відвічного каміння руїн неповздержним потоком б’є нове життя 
з вічного лона землі. Крізь щілини і шпари гранітів, з жил і рис мармуру.

Чиясь рука пустила густий сніп сих цвітоносних ліан на старі мури 
велич них терм Діоклеціана. Вони оділи старі зломи стін і робітню артиста, 
що примістилася в сім городі руїн, що були колись міськими лазнями.

Чого тільки не зробили з останків їх мурів і на їх звалищах! Абсида 
старих терм стала півкруглою площею Термів з розкішною фонтаною. Одна 
з бічних веж — церква. Центральні склепіння — церква Марії degli Angeli, 
перебудована Мікельанджело. За нею картезіанський монастир, будований 
ним же і тепер перемінений в національний музей. Збоку, в мурах тих же 
терм, дім для сліпих. В колишній вежі — жіноча гімназія. І, крім того, ріжні 
магазини, склади угля і всякої всячини, що свої убогі вивіски поприбивали на 
старій цісарській будові: на все стало тої старої спадщини цісарського Риму.

В головних сих двох музеях — в Термах і на Капітолії міститься те, 
що встигло зібрати в своїх руках правительство третьої Італії з античних 
пам’яток, тимчасом як зібране старим хазяїном Рима — папою міститься в 
музеї Ватиканськім і Лятеранськім. Порівняння робить вражіння, що новий 
хазяїн Рима не догнав старого — настільки Ватиканський музей і багатший 
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змістом, і розкішніший, виставніший від Капітолійського, не кажучи про 
музей в Термах, уміщений дуже скромно в старім картезіанськім монастирі.
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і ріжних приміщеннях, містяться античні мармури з вілли Людовізі, а в горіш-
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майстри-реалісти вміли вхопити й передати в своїх головах-портретах се 
глибоке вдоволення з своєї мудрості і талантів, з своїх здобутків і успіхів 
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спромогу, деякі шанси — хоч невеликі — мати таких дітей, яких собі хочуть. 
Але діти не мають ніякої можливості вибирати собі батьків.
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Пересідаємося в Альбано, купуємо солодкі померанці, пухнасті лимони, 
великі шишки з горішками — не вмію їх назвати. Кажемо дати собі місце-
вого вина — вина джензано. Містечко тихе; воно оживає літом, коли в сі 
високі, гористі місця тікає від жару вся заможніша людність Рима.

Аппієва дорога, що йшла до Альбано від Рима рівно, як стріла, починає 
крутитися тут на збочах старих кратерів — альбанського і арічійського. Серед 
передвечірньої прохолоди йдемо нею, серед убогих руїн старих гробівців і 
будов. Проминувши старий кратер Арічії — тепер сухий (“долина Арічії”), 
зближаємося до гребня іншого, наповненого озером, як альбанський. Се озеро 
Немі — ще далеко менше, ніж Альбанське, — всього коло одного кілометра 
в діаметрі. Воно не заповняє цілого кратера, як альбанське, а тільки центр 
його, і тому лежить глибше в долині, і далеко плиткіше.

На березі озера містечко Джензано, славне своїми виноградними план-
таціями і вином, але досить неохайне, з багатими відпадками кухні на 
улицях і сильним запахом оливи в атмосфері. Купка малих хлопців старим 
італійським звичаєм обпадає необережних форестьєрів, на ріжні голоси й 
інтонації випрошуючи “сольді”. Сей “солідний гріш”, по-нашому кажучи, 
колись означав золоту монету, а зійшов кінець кінцем на найменшу мідяну 
монетку (5 сотиків — 2 копійки), і італійські уличники вважають своїм 
святим національним обов’язком випросити у чужинця бодай одну таку 
солідну монету. Вони обступають нас, беруться показати озеро, церкву, 
палаццо, ратушу, — самого Господа Бога і його ангелів, коли хочете. Вони 
ведуть нас з одного смітника на другий, показуючи то з одного помийника, 
то з другого се чарівне озеро, що сумно усміхається до нас з-за сих смер-
дючих мурів, і неустанно, на ріжні способи повторяють своє: soldi, signore, 
uno soldino, una moneta, piccola moneta, uno baiocco romano. Віддаємо їм 
всю бронзу, яку маємо при собі, — се не помагає нічого, тільки притягає до 
нас все нових і нових конкурентів, що ходять за нами слідом, обступають, 
забігають і неустанно повторяють все ту ж історію про сольді. Знудившися 
до обридження сею процесією й своїми невдатними зусиллями побачити 
озеро з демократичної позиції, не просячи нічиєї протекції, зламані і побі-
джені італійською простотою і патріархальністю добрих старих часів, бачимо 
себе змушеними удатися до панської протекції. Заносимо свої візитівки 
до понурого палаццо Чезаріні, що стоїть на краю містечка, і доручивши їх 
гладкому портьє, дістаємо свобідний вступ до панського парку, що розки-
нувся на взгір’ї колишнього кратера над озером.

Сад запущений і тим кращий. Вузькою стежкою між густими зарослями 
буксів, лаврів, олив проходимо над збіч. З старої дерев’яної лавочки від-
кривається чудова панорама на озерце, його побережжя, містечко Немі 
на другім березі — один з наймиліших краєвидів на світі. Сидимо довго 
в сім затишку. Приходять і виходять форестьєри — якийсь старенький 
панок, якийсь юдейський совітник комерціальний з донькою-ломакою, з 

Вище пнися, гліциніє, цегляними мурами цісарських палат! Гойно вінчай 
вічною красою своїх цвітучих гроздів пам’ятки вічного людського горя, 
вічної туги за красою і добром...

Над озерами
Маленький поїзд біжить рівниною Кампаньї вздовж старої Аппієвої 

дороги. Потім, вскочивши між яри й кручі Альбанських гір — колишні 
потоки лави, що лилися з альбанських кратерів далеко на північ, — починає 
крутитися між збіччями і, нирнувши нарешті в довгий і темний тунель, з 
тріумфом витягає нас з чорної діри над чарівне озеро, що сміється до нас 
радісно всіма кольорами блакитного неба і весняного сонця в високих бере-
гах, вкритих панорамою містечок, вілл, садів і городів. Се ми проскочили 
тунелем крізь гребінь-обвідку старого кратера Альби і спинилися на березі 
Альбанського озера, що утворилося в ямі кратера, коли закінчилася його 
вулканічна робота і забилися його підземні отвори. Поїзд пробігає берегом, 
понад озером, і висаджує нас на маленькій станції Кастель Ґандольфо, 
маленького містечка з папською віллою, що зісталася за папою по скасуванні 
папської держави разом з Ватиканом і Лятераном.

Довго сидимо над берегом колишнього вулкану, любуючися тихою поверх-
нею його озера. Напротив нас, на супротивнім побережжі озера — легендарна 
Альба-Лонга, город Асканія, столиця Латинського союзу, традиційне гніздо 
римського народу, римської державності, римської культури. Над ним, 
трошки направо — славна Альбанська гора, mons Albanus (тепер Monte 
Cavo, лиса гора), місце святочних церемоній старого Латинського союзу — 
feriae Latinae, і Храму Юпітера Ляціарія, патрона союзу. Від старої латин-
ської столиці, одначе, ані сліду, ані знаку; тільки круто зрізані сточища горбів 
натякають на якісь колишні оселі, будови. Рим знищив сю метрополію, скоро 
тільки став на ноги. Святощі Альбанської гори були ним помилувані, але 
їх останки знищила побожна рука останнього Стюарта, поставивши на сій 
латинській горі католицький кляштор при кінці XVIII в. Правительство 
третьої Італії кляштор скасувало, але се останків старої святощі не вернуло. 
І зісталися від стародавнього гнізда латинського життя тільки ймення. Та 
старі могильники з часів ранньої металічної культури, як кажуть, — навіть 
під пізнішими потоками лави місцями.

В історичних часах альбанські вулкани вже стояли вигаслі. Але верхні 
верстви лави ще заховали вповні свій характер, і копирсаючи ґрунт навіть 
на поверхні, вибираємо з нього камінні галки з вулканічного попелу.

Дорога рівна, як стіл, обсаджена старими оливками. Їх дуплаві стовбури 
з середини заложені камінням і зацементовані для тривкості. В сих сторонах 
уміють пошанувати дерево. І справді, дерево, що потрапить вирости на сім 
камінні, в сухім і гарячім повітрі, варте того, щоб його шанували.
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його, і тому лежить глибше в долині, і далеко плиткіше.

На березі озера містечко Джензано, славне своїми виноградними план-
таціями і вином, але досить неохайне, з багатими відпадками кухні на 
улицях і сильним запахом оливи в атмосфері. Купка малих хлопців старим 
італійським звичаєм обпадає необережних форестьєрів, на ріжні голоси й 
інтонації випрошуючи “сольді”. Сей “солідний гріш”, по-нашому кажучи, 
колись означав золоту монету, а зійшов кінець кінцем на найменшу мідяну 
монетку (5 сотиків — 2 копійки), і італійські уличники вважають своїм 
святим національним обов’язком випросити у чужинця бодай одну таку 
солідну монету. Вони обступають нас, беруться показати озеро, церкву, 
палаццо, ратушу, — самого Господа Бога і його ангелів, коли хочете. Вони 
ведуть нас з одного смітника на другий, показуючи то з одного помийника, 
то з другого се чарівне озеро, що сумно усміхається до нас з-за сих смер-
дючих мурів, і неустанно, на ріжні способи повторяють своє: soldi, signore, 
uno soldino, una moneta, piccola moneta, uno baiocco romano. Віддаємо їм 
всю бронзу, яку маємо при собі, — се не помагає нічого, тільки притягає до 
нас все нових і нових конкурентів, що ходять за нами слідом, обступають, 
забігають і неустанно повторяють все ту ж історію про сольді. Знудившися 
до обридження сею процесією й своїми невдатними зусиллями побачити 
озеро з демократичної позиції, не просячи нічиєї протекції, зламані і побі-
джені італійською простотою і патріархальністю добрих старих часів, бачимо 
себе змушеними удатися до панської протекції. Заносимо свої візитівки 
до понурого палаццо Чезаріні, що стоїть на краю містечка, і доручивши їх 
гладкому портьє, дістаємо свобідний вступ до панського парку, що розки-
нувся на взгір’ї колишнього кратера над озером.

Сад запущений і тим кращий. Вузькою стежкою між густими зарослями 
буксів, лаврів, олив проходимо над збіч. З старої дерев’яної лавочки від-
кривається чудова панорама на озерце, його побережжя, містечко Немі 
на другім березі — один з наймиліших краєвидів на світі. Сидимо довго 
в сім затишку. Приходять і виходять форестьєри — якийсь старенький 
панок, якийсь юдейський совітник комерціальний з донькою-ломакою, з 

Вище пнися, гліциніє, цегляними мурами цісарських палат! Гойно вінчай 
вічною красою своїх цвітучих гроздів пам’ятки вічного людського горя, 
вічної туги за красою і добром...

Над озерами
Маленький поїзд біжить рівниною Кампаньї вздовж старої Аппієвої 

дороги. Потім, вскочивши між яри й кручі Альбанських гір — колишні 
потоки лави, що лилися з альбанських кратерів далеко на північ, — починає 
крутитися між збіччями і, нирнувши нарешті в довгий і темний тунель, з 
тріумфом витягає нас з чорної діри над чарівне озеро, що сміється до нас 
радісно всіма кольорами блакитного неба і весняного сонця в високих бере-
гах, вкритих панорамою містечок, вілл, садів і городів. Се ми проскочили 
тунелем крізь гребінь-обвідку старого кратера Альби і спинилися на березі 
Альбанського озера, що утворилося в ямі кратера, коли закінчилася його 
вулканічна робота і забилися його підземні отвори. Поїзд пробігає берегом, 
понад озером, і висаджує нас на маленькій станції Кастель Ґандольфо, 
маленького містечка з папською віллою, що зісталася за папою по скасуванні 
папської держави разом з Ватиканом і Лятераном.

Довго сидимо над берегом колишнього вулкану, любуючися тихою поверх-
нею його озера. Напротив нас, на супротивнім побережжі озера — легендарна 
Альба-Лонга, город Асканія, столиця Латинського союзу, традиційне гніздо 
римського народу, римської державності, римської культури. Над ним, 
трошки направо — славна Альбанська гора, mons Albanus (тепер Monte 
Cavo, лиса гора), місце святочних церемоній старого Латинського союзу — 
feriae Latinae, і Храму Юпітера Ляціарія, патрона союзу. Від старої латин-
ської столиці, одначе, ані сліду, ані знаку; тільки круто зрізані сточища горбів 
натякають на якісь колишні оселі, будови. Рим знищив сю метрополію, скоро 
тільки став на ноги. Святощі Альбанської гори були ним помилувані, але 
їх останки знищила побожна рука останнього Стюарта, поставивши на сій 
латинській горі католицький кляштор при кінці XVIII в. Правительство 
третьої Італії кляштор скасувало, але се останків старої святощі не вернуло. 
І зісталися від стародавнього гнізда латинського життя тільки ймення. Та 
старі могильники з часів ранньої металічної культури, як кажуть, — навіть 
під пізнішими потоками лави місцями.

В історичних часах альбанські вулкани вже стояли вигаслі. Але верхні 
верстви лави ще заховали вповні свій характер, і копирсаючи ґрунт навіть 
на поверхні, вибираємо з нього камінні галки з вулканічного попелу.

Дорога рівна, як стіл, обсаджена старими оливками. Їх дуплаві стовбури 
з середини заложені камінням і зацементовані для тривкості. В сих сторонах 
уміють пошанувати дерево. І справді, дерево, що потрапить вирости на сім 
камінні, в сухім і гарячім повітрі, варте того, щоб його шанували.
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теперішній Неа поль може доволі вести свій початок чи від тої старшої, чи 
від сеї новішої осади.

Куми, як метрополія грецької колонізації Італії й принесеної нею грець-
кої культури, мала важне культурно-історичне цівілізаційне значіння для 
італійської культури, що багато завдячала впливам грецьким, принесеним 
сею грецькою колонізацією і тривко закоріненим на сім північно-італійськім 
побережжі. Всі італійські альфабети вели свій початок від кумейського; відси 
ж виводилися ріжні подробиці італійських культів. Але се старе культурне 
огнище скоро підупало, уже з кінцем V в., ще більше в дальших століттях, 
і з старого культурного осередка, кінець кінцем, зійшовши на гніздо мор-
ського розбою, піратства, було воно до решти зруйноване на початку XIII в. 
сусідніми мешканцями, неаполітанами між іншим, і перестало існувати 
зовсім, лишивши по собі тільки руїни свої, на західнім побережжі рогу, що 
відграничує від заходу Неаполітанську затоку. А на його місці розцвіли осади 
на побережжі сеї затоки — Мізенум, Байї, Путеолі, Неаполь, Геркулян, 
Помпеї, а з них, без особливих своїх заслуг, завдяки щасливому положенню 
та збігу обставин найбільше і найтривкіше розвинувся Неаполь.

Свою славу, блиск і багатство побережжя Неаполітанського заливу 
завдячає передусім своїй ролі курортної околиці за пізніх римських часів. 
В IV в. се побережжя перейшло під зверхність Риму і завдяки гарному 
положенню, м’якому клімату, мінеральним джерелам і грецькій культурі, 
яка задержалася по тутешніх містах аж до часів цісарських, ся околиця 
стає згодом улюбленим осідком для багатих римлян, з останнього віку 
республіки й часів цісарства, що цінили сі прикмети побережжя і любили 
бачити навколо себе культуру грецьку, якої приклонниками і приятелями все 
більше ставали. За сих часів неаполітанське побережжя вкрилося багатими 
віллами, городами, резиденціями римських вельмож, пізніше імператорів, що 
в тутешніх резиденціях нагромадили розкішні колекції старої штуки, розкоші 
й багатства, надали блиск, славу і вигоду цілій сій околиці. Самостійного 
культурного чи артистичного життя не розвинулося тут і за сих римських 
часів, як і за попередніх часів чисто грецьких. Плинуло байдуже й веселе 
курортне життя, правда, гарне, м’яке, овіяне чаром високої цивілізації, 
багатого артизму, але позбавлене продуктивності й оригінальності.

VI вік по Хр[исті] суворо закаламутив се безначальне життя півбідної 
грецько-латинської муніципії. Двічі оружною рукою здобуто Неаполь, раз 
вчинило се візантійське військо Велізарія, другий — готи Тотилли, від-
бираючи Неаполь від Візантії (543); почалися тривожні часи, боротьба з 
лонгобардськими завойов никами, з арабськими і норманнськими наїзниками, 
що здобувають його в XII в. Нова доба життя зачинається для Неаполя 
з XIII віку, коли він є столицею Сицилійського королівства, заложеного 
норманнами, пізніша його історія — вже історія столиці, тісно зв’язана з 
бурхливою історією сього королівства. З кінцем XII в. опановують се коро-

пунсовою камелією на корсажі. Зостаємося самі. Тихо мерхне день, і тіні 
згір’я застеляють озерце. Дикі кози надійшли з долішніх зарослів парку і 
зашелестіли, кинувшися, в кущах. Тихо і сумовито усміхається до нас водне 
дзеркало, як очі утомленої довгим днем дитини.

Треба йти. Знехотя відриваємося від сього зачарованого місця і йдемо 
назад густою, повною пахощів, густих і важких, витягнених гарячим і сухим 
повітрям дня з зілля і листя. Щось біліє на дереві. Ба, се візитівка, причеплена 
до гілляки. Dr Friedrich Oberhummer, Oberlehrer в велико-герцогській гімназії 
і так далі. Се, певно, той старенький панок, що сидів над озером, виходячи, 
лишив свою візитівку дріадам і німфам парку. Делікатний господин!..

Але сторож стоїть уже, чекаючи, щоб замкнути браму парку. І нам 
пора – завтра в дорогу... 

Неаполь
Неаполь — місто без історії. Існує він, щоправда, дуже давно; має довгий 

реєстр всяких подій і пригод, які з ним трапилися за той довгий вік; можна 
сі події при охоті розсліджувати й оповідати дуже докладно. Але все-таки се 
не історія — не тільки в значінні “оповідання про події важні”, які б творили 
життя людське поза ближчою околицею міста, давали їй напрям і зміст, але 
навіть в значінні історії розвою і самоозначення житття самого сього міста. 
Перед нами не тільки не сильна індивідуальність, яка б творила життя для 
інших, а навіть і незвичайний “коваль своєї долі”, яким силкується бути 
навіть кождий серед ній скільки-небудь самостійний чоловік. Се розкішна, 
прославлена за свою рідку красу — і сама свідома своєї краси й пишна нею 
одаліска, яка за свого життя мала багато ріжних, гойних і можних конкурентів 
і адораторів, переходила з рук до рук, по волі і по неволі, часом інтригувала й 
зраджувала, частіше пасивно приймала зміни своїх володарів і приклонників, 
їх дари й ласки, їх деспотизм і своєволю. І як двадцять століть тому, пишно 
ніжиться вона й тепер під пестливим полудневим сонцем на березі тихої заводи, 
ліниво прислухаючися, як мурмотять коло неї морські хвилі й, набігаючи тихо, 
лоскочуть її тіло, лінива і гарна — стільки ж славна своєю красою, скільки 
малозамітна якою-небудь творчою мислю, творчою роботою.

Назва Неаполя, “Нового міста” належала до висілка з Партенопеї, старої 
колонії грецької, що заложена була дуже давно — ближче не звісно коли, і 
так само не знати — де саме, на території нинішнього Неаполя. Партенопею 
заложили виходні з Кіми, найстаршої з грецьких колоній Італії, звичайно 
знаної в латинській формі своєї назви — Куми. Заложення Кум кладуть на 
VIII вік перед Хр[истом], гіпотетичне тільки; скоро потім мав бути заложений 
той Партенопейський висілок, а звідти вийшла осада неапольська, в середині 
V віку перед Хр[истом]. Пізніше, в IV в., обидва висілки, старий і новий, 
були злучені в одну громаду, в одно місто, і тепер навіть незвісно докладно, 
як я вже зга дав, — де саме була осада Партенопейська. Таким чином, 
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теперішній Неа поль може доволі вести свій початок чи від тої старшої, чи 
від сеї новішої осади.

Куми, як метрополія грецької колонізації Італії й принесеної нею грець-
кої культури, мала важне культурно-історичне цівілізаційне значіння для 
італійської культури, що багато завдячала впливам грецьким, принесеним 
сею грецькою колонізацією і тривко закоріненим на сім північно-італійськім 
побережжі. Всі італійські альфабети вели свій початок від кумейського; відси 
ж виводилися ріжні подробиці італійських культів. Але се старе культурне 
огнище скоро підупало, уже з кінцем V в., ще більше в дальших століттях, 
і з старого культурного осередка, кінець кінцем, зійшовши на гніздо мор-
ського розбою, піратства, було воно до решти зруйноване на початку XIII в. 
сусідніми мешканцями, неаполітанами між іншим, і перестало існувати 
зовсім, лишивши по собі тільки руїни свої, на західнім побережжі рогу, що 
відграничує від заходу Неаполітанську затоку. А на його місці розцвіли осади 
на побережжі сеї затоки — Мізенум, Байї, Путеолі, Неаполь, Геркулян, 
Помпеї, а з них, без особливих своїх заслуг, завдяки щасливому положенню 
та збігу обставин найбільше і найтривкіше розвинувся Неаполь.

Свою славу, блиск і багатство побережжя Неаполітанського заливу 
завдячає передусім своїй ролі курортної околиці за пізніх римських часів. 
В IV в. се побережжя перейшло під зверхність Риму і завдяки гарному 
положенню, м’якому клімату, мінеральним джерелам і грецькій культурі, 
яка задержалася по тутешніх містах аж до часів цісарських, ся околиця 
стає згодом улюбленим осідком для багатих римлян, з останнього віку 
республіки й часів цісарства, що цінили сі прикмети побережжя і любили 
бачити навколо себе культуру грецьку, якої приклонниками і приятелями все 
більше ставали. За сих часів неаполітанське побережжя вкрилося багатими 
віллами, городами, резиденціями римських вельмож, пізніше імператорів, що 
в тутешніх резиденціях нагромадили розкішні колекції старої штуки, розкоші 
й багатства, надали блиск, славу і вигоду цілій сій околиці. Самостійного 
культурного чи артистичного життя не розвинулося тут і за сих римських 
часів, як і за попередніх часів чисто грецьких. Плинуло байдуже й веселе 
курортне життя, правда, гарне, м’яке, овіяне чаром високої цивілізації, 
багатого артизму, але позбавлене продуктивності й оригінальності.

VI вік по Хр[исті] суворо закаламутив се безначальне життя півбідної 
грецько-латинської муніципії. Двічі оружною рукою здобуто Неаполь, раз 
вчинило се візантійське військо Велізарія, другий — готи Тотилли, від-
бираючи Неаполь від Візантії (543); почалися тривожні часи, боротьба з 
лонгобардськими завойов никами, з арабськими і норманнськими наїзниками, 
що здобувають його в XII в. Нова доба життя зачинається для Неаполя 
з XIII віку, коли він є столицею Сицилійського королівства, заложеного 
норманнами, пізніша його історія — вже історія столиці, тісно зв’язана з 
бурхливою історією сього королівства. З кінцем XII в. опановують се коро-

пунсовою камелією на корсажі. Зостаємося самі. Тихо мерхне день, і тіні 
згір’я застеляють озерце. Дикі кози надійшли з долішніх зарослів парку і 
зашелестіли, кинувшися, в кущах. Тихо і сумовито усміхається до нас водне 
дзеркало, як очі утомленої довгим днем дитини.

Треба йти. Знехотя відриваємося від сього зачарованого місця і йдемо 
назад густою, повною пахощів, густих і важких, витягнених гарячим і сухим 
повітрям дня з зілля і листя. Щось біліє на дереві. Ба, се візитівка, причеплена 
до гілляки. Dr Friedrich Oberhummer, Oberlehrer в велико-герцогській гімназії 
і так далі. Се, певно, той старенький панок, що сидів над озером, виходячи, 
лишив свою візитівку дріадам і німфам парку. Делікатний господин!..

Але сторож стоїть уже, чекаючи, щоб замкнути браму парку. І нам 
пора – завтра в дорогу... 

Неаполь
Неаполь — місто без історії. Існує він, щоправда, дуже давно; має довгий 

реєстр всяких подій і пригод, які з ним трапилися за той довгий вік; можна 
сі події при охоті розсліджувати й оповідати дуже докладно. Але все-таки се 
не історія — не тільки в значінні “оповідання про події важні”, які б творили 
життя людське поза ближчою околицею міста, давали їй напрям і зміст, але 
навіть в значінні історії розвою і самоозначення житття самого сього міста. 
Перед нами не тільки не сильна індивідуальність, яка б творила життя для 
інших, а навіть і незвичайний “коваль своєї долі”, яким силкується бути 
навіть кождий серед ній скільки-небудь самостійний чоловік. Се розкішна, 
прославлена за свою рідку красу — і сама свідома своєї краси й пишна нею 
одаліска, яка за свого життя мала багато ріжних, гойних і можних конкурентів 
і адораторів, переходила з рук до рук, по волі і по неволі, часом інтригувала й 
зраджувала, частіше пасивно приймала зміни своїх володарів і приклонників, 
їх дари й ласки, їх деспотизм і своєволю. І як двадцять століть тому, пишно 
ніжиться вона й тепер під пестливим полудневим сонцем на березі тихої заводи, 
ліниво прислухаючися, як мурмотять коло неї морські хвилі й, набігаючи тихо, 
лоскочуть її тіло, лінива і гарна — стільки ж славна своєю красою, скільки 
малозамітна якою-небудь творчою мислю, творчою роботою.

Назва Неаполя, “Нового міста” належала до висілка з Партенопеї, старої 
колонії грецької, що заложена була дуже давно — ближче не звісно коли, і 
так само не знати — де саме, на території нинішнього Неаполя. Партенопею 
заложили виходні з Кіми, найстаршої з грецьких колоній Італії, звичайно 
знаної в латинській формі своєї назви — Куми. Заложення Кум кладуть на 
VIII вік перед Хр[истом], гіпотетичне тільки; скоро потім мав бути заложений 
той Партенопейський висілок, а звідти вийшла осада неапольська, в середині 
V віку перед Хр[истом]. Пізніше, в IV в., обидва висілки, старий і новий, 
були злучені в одну громаду, в одно місто, і тепер навіть незвісно докладно, 
як я вже зга дав, — де саме була осада Партенопейська. Таким чином, 
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діло — справ ді гарний. Чи дивитися з моря на сей широкий залив, з амфі-
театром горбів над ним, вінчаних замками і фортецями, на сей ланцюг міст, 
містечок і сіл, що йдуть усім побережжям, творячи, на далекий погляд, одно 
велетенське місто, що на кількадесят кілометрів іде вздовж цілої затоки, 
то здіймаючися також високими громадами домів угору на якомусь згір’ї, 
то повзучи вузенькою стежкою на побережжі. Чи вийти на котрий горбок, 
якими так багата місцевість Неаполя, і звідти дивитися на се широке море 
домів міста, яке потім переходить в малень кі групи, розкидані серед зелених 
городів і виноградів, розбігається ними на побережжі, вистрілює в блакитне 
море своїми виступами, замками, молами своїх портів і тоне в його блакиті. Чи 
їхати берегом, любуючися змінами панорами з кождим виступом, з кождим 
поворотом берега, капризними контурами берегів, громадами домів, що в 
віддаленні міняють свій брудний, шаблоновий одностайний вид, набирають 
легкості й благородності в вигляді й своїми веселими — рожевими, черво-
навими, каштануватими тонами оживляють перспективу темно-зелених або 
сіро-зелених гір і ріжних сіро-блакитних та синіх тонів моря.

Лінія заливу дуже мальовнича; вона виступає кількома поменшими 
рогами й на двох кінцях далеко вибігає в море Мізенським і Соррентським 
півостровами, які продовжуються потім іще високими, гірськими остро-
вами — Прочідою, Іскією, Капрі. Берег кінчається групами гір — купою 
флегрейських вулканів на захід від Неаполя, Везувієм в центрі, Латарськими 
горами на пополудне, на Соррентськім півострові. При такій ріжнорідності 
берега, міняючи пункти погляду, одержуєш все нові й нові комбінації, все нові 
перспективи — пересуваються виступи берегів, гірські верхи, острови, море 
міняє свої тони й колорит, й не можна налюбуватися на сі вічні переміни, як 
у калейдоскопі, сеї розкішної панорами, з переднім шляхом вілл, містечок, 
портів, оживленим рухом людським возів, трамваїв, човнів, кораблів.

Всередині місто далеко не гарне. Старий Неаполь, скуплений в сусідстві 
свого порту, представляє безконечний лабіринт незвичайно узьких і глибоко 
прорізаних уличок з високими чотири- й п’ятиповерховими домами, дуже 
однаковими і однотонними, без всякого архітектонічного інтересу. Сонце не 
сягає не тільки що споду, а й середини сих камінних шахт; тільки на площах, 
переважно, одначе, теж маленьких, можна без особливого напруження, 
не задираючи голови занадто сильно, побачити клапоть неба. Через таку 
незвичайну тісноту і сконцентрованість сього старого міста, яке займає 
все-таки доб рих 5–6 квадр[атних] кілометрів, а до нього притикають 
нові квартали і сильно розкидані передмістя і присілки, Неаполь робить 
вражіння міста великого, більшого, ніж він в дійсності. Властиво, місто 
має коло півмільйона мешканців, з передмістями коло 550 тис., і, одначе, 
робить вражіння міста більшого, ніж, напр., наша Одеса, хоч вона далеко 
людніша. В Італії Неаполь все ще найбільше місто — Рим не дігнав його ще 
на кількадесят тисяч. Але се першенство за Неаполем зістанеться, мабуть, 

лівство німецькі Гогеншауфени, в 1260-х роках французькі Анжуйці, але 
скоро тратять Сицилію, а згодом і Неаполь, і землі переходять до династії 
Араґонської. З початком XVI в. починається панування тут віце-коро-
лів-намісників іспанських до початків XVIII в., коли Неаполь з Сардінією 
дістали австрійські Габсбурги. Але в середині XVIII в. вертаються вони 
назад до іспанських Бурбонів, і з перервами, внесеними пертурбаціями 
наполеонівських часів, тягнеться їх панування аж до 1860 p., коли Неапо-
літанське королівство прилучено до нового королівства Італії.

Ні в періоди свобіднішого життя, ні під пануванням тих ріжних народностей 
і династій, що тут змінялися, — візантійців і готів, німців і французів, іспанців 
і австрійців, не розвинула місцева людність ніякого сильнішого культурного 
чи суспільного життя. І сі ріжноплеменні володарі не доказали тут нічого 
значнішого на полі чи суспільного, чи культурного, чи чисто артистичного 
життя, так само, як і в часах античних. Не вважаючи на такий пригожий ґрунт, 
на таку інтересну зміну культурних і національних елементів, вони пройшли 
механічно в сім чарівнім кутку, не запліднивши тутешнього інертного, лінивого 
життя ніякими зародками сильнішого, самостійного розвитку.

З античних часів теперішній Неаполь не має нічого хоч трохи замітного. 
Так само середньовікові часи — норманнсько-арабські, що в інших місцях 
полудневої Італії лишили інтересну культурну й артистичну спадщину, тут 
не дали нічого. Новий період його розцвіту — часи Анжуйців — не дає 
теж нічого визначно-оригінального; в будівництві, в артизмі він прино-
сить сюди французьку готику, котрої пам’ятки, одначе, теж в значній мірі 
закрив пізніший іспанській барок періоду іспанських віце-королів. Як в 
будівництві, так і в малярстві або різьбярстві Неаполь не дав нічого свого 
скільки-небудь значного. Його великий музей заповнений більше-менше 
припадково зібраним матеріалом і не дає не тільки нічого значного свого 
неаполітанського, але навіть і зв’язаного безпосередньо з містом бодай 
територіально. Його безчисленні церкви не мають ні одного першорядного 
образу чи іншої пам’ятки штуки. Місцеві малярі XV–XVI в. не підійма-
лися над рівень другорядності і третьоряд ності й працювали під впливами 
інших шкіл і напрямів. Ні одного першорядного імені не вийшло й пізніше 
звідси з “неаполітанської школи” XVI–XVII в.

Для одного з найбільших, найстарших, найбільш блискучих і славних міст 
тодішніх — се аж дивно... Так багато дала природа й усякі зверхні обставини, 
і так мало потрапив з того зробити й себе проявити тутешній чоловік.

Світла й тіні
Неаполь гарний, се перший комплімент, який роблять йому, та майже 

й останній заразом. Vedi Napoli е poi mori, “подивися на Неаполь і вмри”, 
каже старе прислів’я, яке й тепер повторяє любовно і пишно навіть хоч 
який бідний неаполітанин. І Неаполь з його околицею — бо в ній тут головне 
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діло — справ ді гарний. Чи дивитися з моря на сей широкий залив, з амфі-
театром горбів над ним, вінчаних замками і фортецями, на сей ланцюг міст, 
містечок і сіл, що йдуть усім побережжям, творячи, на далекий погляд, одно 
велетенське місто, що на кількадесят кілометрів іде вздовж цілої затоки, 
то здіймаючися також високими громадами домів угору на якомусь згір’ї, 
то повзучи вузенькою стежкою на побережжі. Чи вийти на котрий горбок, 
якими так багата місцевість Неаполя, і звідти дивитися на се широке море 
домів міста, яке потім переходить в малень кі групи, розкидані серед зелених 
городів і виноградів, розбігається ними на побережжі, вистрілює в блакитне 
море своїми виступами, замками, молами своїх портів і тоне в його блакиті. Чи 
їхати берегом, любуючися змінами панорами з кождим виступом, з кождим 
поворотом берега, капризними контурами берегів, громадами домів, що в 
віддаленні міняють свій брудний, шаблоновий одностайний вид, набирають 
легкості й благородності в вигляді й своїми веселими — рожевими, черво-
навими, каштануватими тонами оживляють перспективу темно-зелених або 
сіро-зелених гір і ріжних сіро-блакитних та синіх тонів моря.

Лінія заливу дуже мальовнича; вона виступає кількома поменшими 
рогами й на двох кінцях далеко вибігає в море Мізенським і Соррентським 
півостровами, які продовжуються потім іще високими, гірськими остро-
вами — Прочідою, Іскією, Капрі. Берег кінчається групами гір — купою 
флегрейських вулканів на захід від Неаполя, Везувієм в центрі, Латарськими 
горами на пополудне, на Соррентськім півострові. При такій ріжнорідності 
берега, міняючи пункти погляду, одержуєш все нові й нові комбінації, все нові 
перспективи — пересуваються виступи берегів, гірські верхи, острови, море 
міняє свої тони й колорит, й не можна налюбуватися на сі вічні переміни, як 
у калейдоскопі, сеї розкішної панорами, з переднім шляхом вілл, містечок, 
портів, оживленим рухом людським возів, трамваїв, човнів, кораблів.

Всередині місто далеко не гарне. Старий Неаполь, скуплений в сусідстві 
свого порту, представляє безконечний лабіринт незвичайно узьких і глибоко 
прорізаних уличок з високими чотири- й п’ятиповерховими домами, дуже 
однаковими і однотонними, без всякого архітектонічного інтересу. Сонце не 
сягає не тільки що споду, а й середини сих камінних шахт; тільки на площах, 
переважно, одначе, теж маленьких, можна без особливого напруження, 
не задираючи голови занадто сильно, побачити клапоть неба. Через таку 
незвичайну тісноту і сконцентрованість сього старого міста, яке займає 
все-таки доб рих 5–6 квадр[атних] кілометрів, а до нього притикають 
нові квартали і сильно розкидані передмістя і присілки, Неаполь робить 
вражіння міста великого, більшого, ніж він в дійсності. Властиво, місто 
має коло півмільйона мешканців, з передмістями коло 550 тис., і, одначе, 
робить вражіння міста більшого, ніж, напр., наша Одеса, хоч вона далеко 
людніша. В Італії Неаполь все ще найбільше місто — Рим не дігнав його ще 
на кількадесят тисяч. Але се першенство за Неаполем зістанеться, мабуть, 

лівство німецькі Гогеншауфени, в 1260-х роках французькі Анжуйці, але 
скоро тратять Сицилію, а згодом і Неаполь, і землі переходять до династії 
Араґонської. З початком XVI в. починається панування тут віце-коро-
лів-намісників іспанських до початків XVIII в., коли Неаполь з Сардінією 
дістали австрійські Габсбурги. Але в середині XVIII в. вертаються вони 
назад до іспанських Бурбонів, і з перервами, внесеними пертурбаціями 
наполеонівських часів, тягнеться їх панування аж до 1860 p., коли Неапо-
літанське королівство прилучено до нового королівства Італії.

Ні в періоди свобіднішого життя, ні під пануванням тих ріжних народностей 
і династій, що тут змінялися, — візантійців і готів, німців і французів, іспанців 
і австрійців, не розвинула місцева людність ніякого сильнішого культурного 
чи суспільного життя. І сі ріжноплеменні володарі не доказали тут нічого 
значнішого на полі чи суспільного, чи культурного, чи чисто артистичного 
життя, так само, як і в часах античних. Не вважаючи на такий пригожий ґрунт, 
на таку інтересну зміну культурних і національних елементів, вони пройшли 
механічно в сім чарівнім кутку, не запліднивши тутешнього інертного, лінивого 
життя ніякими зародками сильнішого, самостійного розвитку.

З античних часів теперішній Неаполь не має нічого хоч трохи замітного. 
Так само середньовікові часи — норманнсько-арабські, що в інших місцях 
полудневої Італії лишили інтересну культурну й артистичну спадщину, тут 
не дали нічого. Новий період його розцвіту — часи Анжуйців — не дає 
теж нічого визначно-оригінального; в будівництві, в артизмі він прино-
сить сюди французьку готику, котрої пам’ятки, одначе, теж в значній мірі 
закрив пізніший іспанській барок періоду іспанських віце-королів. Як в 
будівництві, так і в малярстві або різьбярстві Неаполь не дав нічого свого 
скільки-небудь значного. Його великий музей заповнений більше-менше 
припадково зібраним матеріалом і не дає не тільки нічого значного свого 
неаполітанського, але навіть і зв’язаного безпосередньо з містом бодай 
територіально. Його безчисленні церкви не мають ні одного першорядного 
образу чи іншої пам’ятки штуки. Місцеві малярі XV–XVI в. не підійма-
лися над рівень другорядності і третьоряд ності й працювали під впливами 
інших шкіл і напрямів. Ні одного першорядного імені не вийшло й пізніше 
звідси з “неаполітанської школи” XVI–XVII в.

Для одного з найбільших, найстарших, найбільш блискучих і славних міст 
тодішніх — се аж дивно... Так багато дала природа й усякі зверхні обставини, 
і так мало потрапив з того зробити й себе проявити тутешній чоловік.

Світла й тіні
Неаполь гарний, се перший комплімент, який роблять йому, та майже 

й останній заразом. Vedi Napoli е poi mori, “подивися на Неаполь і вмри”, 
каже старе прислів’я, яке й тепер повторяє любовно і пишно навіть хоч 
який бідний неаполітанин. І Неаполь з його околицею — бо в ній тут головне 
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Видовища Неаполя
Річами інтересними Неаполь не багатий. Рідко де в такім старім і 

великім місті було б так мало інтересних з архітектонічного, артистичного 
чи історичного погляду річей. Доми — се переважно рівні червоні стіни; 
публічні будинки переважно теж касарняного виду. Відкрита і зручно від-
реставрована недавно мармуряна брама в “Новій кріпості” — затиснений 
між двома високими гладкими, чорними кріпосними вежами білий марму-
ряний портал, дуже високий і розмірно до висоти дуже узький, оригінально 
скомпонований, прикрашений гарними різьбами — трохи чи не одинока 
пам’ятка старини, не попсована пізнішими перерібками. Се тріумфальна 
брама, поставлена в середині XV в. на честь короля Альфонса Арагонського 
міланським архітектом і різьбярем Петро ді Мартіно.

З церков, яких Неаполь має щось 300, інтересних мало. Катедральна 
церква св. Януарія звертає на себе увагу своїм білим мармуряним порталом, 
в стилі французької готики XIV в., не вповні відновленим після землетрусу 
XV в.; на реставрацію її збирають доброхотні даянія, але в наші часи сею 
дорогою, мабуть, не збереш багато. Всередині кидається в очі гарно деко-
рована стеля головного, середнього корабля: мальовані плафони, розділені 
золоченими орнаментами; але ся пізніша (XVII в.) блискуча стеля дуже 
слабо гармо ніює з готицьким закроєм плану. За олтарем нагробна каплиця 
св. Дженнаро, багато прикрашена ренесансова будова.

В бічнім, правім кораблі — славна каплиця того ж св. Дженнаро (Януарія), 
патрона міста. Вона визначна тим, що коштувала в XVII в., коли її ставлено, 
колосальну суму — мільйон дукатів (5 міл[ьйонів] франків); варто поглянути 
на неї, щоб переконатися, що і з мільйонами люди можуть утяти зовсім 
ординарне й малоінтересне. Над каплицею надпись: “Святому Януарію, 
свому горожанину, опікуну й оборонцеві, дивним чудом крові вирахуваний 
від голоду, війни, чуми і огня Везувія Неаполь”. Се чудо крові повторя-
ється й тепер, і то навіть три рази до року — в маю, вересні й грудні, в сій 
катедрі св. Дженнаро. По молитві духовенства і вірних, зібраних в церкві, 
більше або менше довгій (по сім міркують, чи рік буде добрий чи лихий — 
як чудо наступає скоро чи не скоро) — суха кров св. Дженнаро в чаші, що 
зберігається в олтарі катедри, розпускається і закипає... Одна з тих історій, 
які духовенство довго ще буде мусити пророблювати для утіхи вірних по 
принципу свому — mundus vult decipi ergo decipiatur (хочуть люди, щоб їх 
дурили, — треба їх дурити). Аж поки якесь “просвіщенне начальство” не 
зробить кінця. Не дальше як у нас в Браїлові, на Поділлі (російськім), в 
костелі була чудовна статуя Христа, на котрій щороку відростало волосся, й 
ксьонд зи стригли його при параді, на відпусті, й давали вірним, а ті уживали 
на всякі болі й хороби — навіть дітям ковтати давали се різане волосся; аж 
київський генерал-губернатор Безак одного прекрасного дня дав розпоря-
дження, щоб волосся на Христі перестало рости — й справді перестало.

недовго: за останні п’ятдесят літ він майже не зростає; в 1861 р. вже було 
в нім 517 тис., і за сі майже п’ятдесят літ не прибуло в нім і 10% людності.

Зате в значній мірі злетіла з Неаполя його стара репутація міста незви-
чайно брудного, смердючого, паразитського. Після сильної холери 1884 
р. взялися сильно до оздоровлення міста — зробили добрі водопроводи, 
каналізацію, силкуються по можності розселити людність з тих тісних, 
нездорових міських кварталів на передмістя. Квартал св. Лючії, що вважався 
найбільш харак теристичною сферою правдивого неаполітанського життя, 
з його безцеремонністю, лінню і брудом, тепер цілком розвалено, без сліду 
й останку, й на його місці будуються гігантські доми. Тільки ж вони при-
значені для “форестьєрів”, заграничних людей, з сильними кишенями: для 
готелів, пансіонів і багатих помешкань, а біднота усувається переважно все 
в ті ж старі, тісні, вогкі й темні квартали, в ті бездонні, нездорові шахти. 
Все ж Неаполь безперечно цивілізується. Любителі оригінального будуть 
жалувати за старим неаполітанським життям. Тих ляцоронів, що лежать 
догори черевом на сонці, поїдаючи макарони і ськаючися, вже трудно здибати 
в Неаполі. Неаполітанська тарантелла і такі інші спеціальності стають уже 
“фаховим” заняттям спеціальних маленьких труп, які волочаться по готелях, 
городах і представляють неаполітан. Але безцеремонності, паразитизму, 
гамору й крику і всякого іншого букета неаполітанського життя зістається і 
довго зістанеться ще досить не тільки в тісних уличках в сусідстві св. Лючії, 
що досі ще красуються густо декоровані розвішаним до сушення біллям, 
заставлені маленькими печами, де місцева людність варить свою страву, 
заповнені дітворою і всякою іншою публікою, зайнятою і нічим не зайнятою. 
І по новим улицям нових кварталів дзвонять рано й вечір дзвіночками кози, 
йдучи з своїх міських помешкань на пашу; ідуть корови з телятами, а пас-
тух з бляшаним відерцем на замовлення на кождім місці може вам корову 
подоїти й молоко свіже й не фальшоване продати. І, певне, не рідкістю 
зістаються сцени в тім роді, на яку наткнувся я на бічній, але також зовсім 
“новій улиці”. “Строгого типу” матрона, незвичайно скоро й виразисто 
обертаючи язиком, скинула одним рухом з себе серед улиці пантофлі, вергла 
їх на голову якогось панка, що мав нещастя її прогнівати, потім назбирала 
тут же каміння й почала ним обкидати його, не виявляючи при тім зовсім 
ніякої надмірної афектації, одним словом проробляючи, очевидно, дуже 
звичайну сцену домашнього побуту.

Купи сміття, якими тепер засипуються неаполітанські улиці, будуть 
меншати. Район нових просторніших кварталів буде збільшатись. Будуть 
зменшуватися контингенти прошаків і всякого роду людей без заняття.

Але крикливим, незвичайно рухливим, гамірливим містом, тісним і тем-
ним, з характеристичним запахом італійського життя Неаполь зістанеться 
дов го, стративши інтересну, яскраву характеристичність давнього життя, 
але й не перейшовши на звичайну цивілізовану стопу.
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Видовища Неаполя
Річами інтересними Неаполь не багатий. Рідко де в такім старім і 

великім місті було б так мало інтересних з архітектонічного, артистичного 
чи історичного погляду річей. Доми — се переважно рівні червоні стіни; 
публічні будинки переважно теж касарняного виду. Відкрита і зручно від-
реставрована недавно мармуряна брама в “Новій кріпості” — затиснений 
між двома високими гладкими, чорними кріпосними вежами білий марму-
ряний портал, дуже високий і розмірно до висоти дуже узький, оригінально 
скомпонований, прикрашений гарними різьбами — трохи чи не одинока 
пам’ятка старини, не попсована пізнішими перерібками. Се тріумфальна 
брама, поставлена в середині XV в. на честь короля Альфонса Арагонського 
міланським архітектом і різьбярем Петро ді Мартіно.

З церков, яких Неаполь має щось 300, інтересних мало. Катедральна 
церква св. Януарія звертає на себе увагу своїм білим мармуряним порталом, 
в стилі французької готики XIV в., не вповні відновленим після землетрусу 
XV в.; на реставрацію її збирають доброхотні даянія, але в наші часи сею 
дорогою, мабуть, не збереш багато. Всередині кидається в очі гарно деко-
рована стеля головного, середнього корабля: мальовані плафони, розділені 
золоченими орнаментами; але ся пізніша (XVII в.) блискуча стеля дуже 
слабо гармо ніює з готицьким закроєм плану. За олтарем нагробна каплиця 
св. Дженнаро, багато прикрашена ренесансова будова.

В бічнім, правім кораблі — славна каплиця того ж св. Дженнаро (Януарія), 
патрона міста. Вона визначна тим, що коштувала в XVII в., коли її ставлено, 
колосальну суму — мільйон дукатів (5 міл[ьйонів] франків); варто поглянути 
на неї, щоб переконатися, що і з мільйонами люди можуть утяти зовсім 
ординарне й малоінтересне. Над каплицею надпись: “Святому Януарію, 
свому горожанину, опікуну й оборонцеві, дивним чудом крові вирахуваний 
від голоду, війни, чуми і огня Везувія Неаполь”. Се чудо крові повторя-
ється й тепер, і то навіть три рази до року — в маю, вересні й грудні, в сій 
катедрі св. Дженнаро. По молитві духовенства і вірних, зібраних в церкві, 
більше або менше довгій (по сім міркують, чи рік буде добрий чи лихий — 
як чудо наступає скоро чи не скоро) — суха кров св. Дженнаро в чаші, що 
зберігається в олтарі катедри, розпускається і закипає... Одна з тих історій, 
які духовенство довго ще буде мусити пророблювати для утіхи вірних по 
принципу свому — mundus vult decipi ergo decipiatur (хочуть люди, щоб їх 
дурили, — треба їх дурити). Аж поки якесь “просвіщенне начальство” не 
зробить кінця. Не дальше як у нас в Браїлові, на Поділлі (російськім), в 
костелі була чудовна статуя Христа, на котрій щороку відростало волосся, й 
ксьонд зи стригли його при параді, на відпусті, й давали вірним, а ті уживали 
на всякі болі й хороби — навіть дітям ковтати давали се різане волосся; аж 
київський генерал-губернатор Безак одного прекрасного дня дав розпоря-
дження, щоб волосся на Христі перестало рости — й справді перестало.

недовго: за останні п’ятдесят літ він майже не зростає; в 1861 р. вже було 
в нім 517 тис., і за сі майже п’ятдесят літ не прибуло в нім і 10% людності.

Зате в значній мірі злетіла з Неаполя його стара репутація міста незви-
чайно брудного, смердючого, паразитського. Після сильної холери 1884 
р. взялися сильно до оздоровлення міста — зробили добрі водопроводи, 
каналізацію, силкуються по можності розселити людність з тих тісних, 
нездорових міських кварталів на передмістя. Квартал св. Лючії, що вважався 
найбільш харак теристичною сферою правдивого неаполітанського життя, 
з його безцеремонністю, лінню і брудом, тепер цілком розвалено, без сліду 
й останку, й на його місці будуються гігантські доми. Тільки ж вони при-
значені для “форестьєрів”, заграничних людей, з сильними кишенями: для 
готелів, пансіонів і багатих помешкань, а біднота усувається переважно все 
в ті ж старі, тісні, вогкі й темні квартали, в ті бездонні, нездорові шахти. 
Все ж Неаполь безперечно цивілізується. Любителі оригінального будуть 
жалувати за старим неаполітанським життям. Тих ляцоронів, що лежать 
догори черевом на сонці, поїдаючи макарони і ськаючися, вже трудно здибати 
в Неаполі. Неаполітанська тарантелла і такі інші спеціальності стають уже 
“фаховим” заняттям спеціальних маленьких труп, які волочаться по готелях, 
городах і представляють неаполітан. Але безцеремонності, паразитизму, 
гамору й крику і всякого іншого букета неаполітанського життя зістається і 
довго зістанеться ще досить не тільки в тісних уличках в сусідстві св. Лючії, 
що досі ще красуються густо декоровані розвішаним до сушення біллям, 
заставлені маленькими печами, де місцева людність варить свою страву, 
заповнені дітворою і всякою іншою публікою, зайнятою і нічим не зайнятою. 
І по новим улицям нових кварталів дзвонять рано й вечір дзвіночками кози, 
йдучи з своїх міських помешкань на пашу; ідуть корови з телятами, а пас-
тух з бляшаним відерцем на замовлення на кождім місці може вам корову 
подоїти й молоко свіже й не фальшоване продати. І, певне, не рідкістю 
зістаються сцени в тім роді, на яку наткнувся я на бічній, але також зовсім 
“новій улиці”. “Строгого типу” матрона, незвичайно скоро й виразисто 
обертаючи язиком, скинула одним рухом з себе серед улиці пантофлі, вергла 
їх на голову якогось панка, що мав нещастя її прогнівати, потім назбирала 
тут же каміння й почала ним обкидати його, не виявляючи при тім зовсім 
ніякої надмірної афектації, одним словом проробляючи, очевидно, дуже 
звичайну сцену домашнього побуту.

Купи сміття, якими тепер засипуються неаполітанські улиці, будуть 
меншати. Район нових просторніших кварталів буде збільшатись. Будуть 
зменшуватися контингенти прошаків і всякого роду людей без заняття.

Але крикливим, незвичайно рухливим, гамірливим містом, тісним і тем-
ним, з характеристичним запахом італійського життя Неаполь зістанеться 
дов го, стративши інтересну, яскраву характеристичність давнього життя, 
але й не перейшовши на звичайну цивілізовану стопу.
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Але є їх і більше. От анонімний “вождь” (ч. 6132) — широке м’ясисте 
лице, повне виразу й внутрішньої сили. Звісна голова Гомера, стареча, худа, 
з гарно переданою сліпотою широко отворених очей, що вдивляються у 
багатий, повний глибокого значіння, внутрішній світ, приступний і видний 
лиш одному йому — цареві поетів. Чудова голова анонімного “філософа”, 
як його називають (в т. зв. Portico degli imperatori), повна тонкого духового 
життя; пожовтілий від часу мармур достроївся до чудової експресії лиця, 
щоб надати йому ілюзію живого старечого тіла, худого, вижовклого, в якім 
убуток фізичної краси й сили пішов на приріст сили й краси духової...

Сі люди вміли розуміти красу духу!

Везувій
Бути в Римі і не бачити папи в теперішні часи вже не грішно, сьому 

вже ніхто не здивується, і хіба вже дуже завзяті туристи або правовірні 
католики роблять заходи, щоб побачити папу. Але бути в Неаполі й не 
поїхати на Везувій — се, мабуть, далеко тяжче оправдати. Кождому буде 
се дивно, і кождий се осудить без уваги на “смягчающие обстоятельства”. 
І приїхавши до Неаполя, не вважаючи на досить непевну погоду (ся весна 
взагалі не підтримує репутації тутешньої гарної погоди), ми першим ділом 
вибралися на Везувій. Спиталися тутешніх людей — кажуть, що погода 
досить можлива, як на Везувій. Отже, скоренько зібралися і на дев’яту 
годину рано ставилися “у Кука”.

В наших сторонах вважається, що серйозніша, коштовніша справа 
не може обійтися без “німця”, і тутешні краї в тім часто пригадують наші 
сторони галілейські. Везувій — один з головніших атрибутів Неаполя; але 
перевозом публіки туди завідує англійська компанія Кука (Соок), звісна 
підприємниця в організації екскурсій і перевозу туристів. Вона побудувала 
зубчату залізницю під сам вершок Везувія і вужівку (funiculair, Drahtseilbahn) 
під сам кратер, поставила готель під ним, коло обсерваторії, й узяла в свої 
руки перевіз туристів. За ціну 15 франків (лір) від носа (незалежно від його 
великості) береться вона завезти туриста на Везувій й назад — не рахуючи, 
одначе, драч і поборів від проводників: сих претензій і монополій місцевих 
громад (містечка Резіни спеціально), видко, не була спроможна знести ні 
компанія Кука, ні італійське правительство, хоч, власне, сі драчі й претензії 
становлять головну перешкоду в екскурсіях на Везувій, збільшають кошти 
й відбирають добру половину всеї приємності.

Маленький поїзд везувіанської залізниці (ferrovia circumvesuviana) везе 
нас над морською рівниною до міста Резіни (станція Пуліоне), що стоїть 
на потоках лави, які затопили старий Геркуланум. Рівнина ся чудово обро-
блена, вкрита містами й містечками, віллами, виноградними й овочевими 
садами. Виглядають пальми й помаранчеві дерева, густо вкриті своїми 
плодами; великі, лабаті кактуси розчепірилися на камінних огорожах. В 

Інші найважніші церкви ще менше інтересні. “Домінік Великий”, з 
XIII в., дуже багато обіцює туристові зверху, своєю оригінальною цегля-
ною фасадою, але середина зовсім неінтересна — ординарна позолочена й 
ріжнокольоровими мармурами заляпана в стилі XVII–XVIII в. базиліка, 
з неестетичною стелею з золотих чотирикутників. Св. Кіара, з XIV в., 
принаймні хоч веселіша. Тепер вона має вигляд прегарної, розкішної, веселої 
бальової салі. Старі фрески Джотто без церемонії затиньковано в XVII в., 
помальовано наново “кращими” образами і розкішно визолочено. Багато 
світла — і весело. Не хочеться вірити, що се — усипальниця неаполітанських 
королів. Їх мармуряні гроби, в старім готицькім стилі, скромно ховаються 
за олтарем, не хотячи гробовим смутком нарушати веселого вражіння сеї 
гарної салі.

Все артистичне, що зібрав Неаполь, скуплене в величезнім “королівськім 
бурбонськім музеї”, як його охрестив Фердинанд Бурбон, а тепер зветься він 
“Національним музеєм”. Міститься він в кавалерійській касарні, побудованій 
при кінці XVI в., потім тут був університет, а з кінцем XVIII в. перенесено 
музей. Ужиток як на касарню дуже раціональний, але вигляд музею таки 
лишився касарняний. Зате се один з найбільших музеїв Європи, що містить 
масу інтересного матеріалу, — тільки неаполітанського спеціально в нім 
дуже мало. Головне значіння мають три колекції — Фарнезька, з Рима, 
чудові скульптури й бронзи з Геркуланума, з давніх римських вілл, і пам’ятки 
помпеянські. Величезний партер (нижній поверх) весь зайнятий античною 
скульптурою, майже без виїмків. Є тут кілька преінтересних пам’яток — 
як стара копія [з] атенської столиці тираноубійць Гармодія й Аристоґітона, 
копія Поліклетового “канону” (“Доріфор копійник”), — взірця пропорцій 
людського тіла (з 2-ї пол. V в.), Орфей і Еврідіка, прегарний атицький 
рельєф з V в., визначний своєю незвичайною умілістю в передачі глибоко 
драматичної теми в м’яких пластичних формах, й ін. Тут же такі загаль-
нопопулярні, хоч менш інтересні з артистичного боку річі, як колосальний 
фарнезький Геракл, або “фарнезький бик” (Амфіон і Зет прив’язують 
Дірку до рогів бика — стара копія, реставрована по вказівкам Мік[ель]
анджело). Мені й тут найбільше втіхи дали кілька портретів пізнішої, гел-
леністичної доби. В пізнішій добі грецької штуки при всіх відмінах є для 
нас певні моменти глибокого внутрішнього споріднення. Се момент, коли 
на місце виключного студіювання людського тіла, його форм як гарного, 
здорового звіряти, що характеризує перший розцвіт античної скульптури, 
вона починає шукати в чоловіку духового змісту, психіки, внутрішнього 
життя. В протиставленні до першого розцвіту, що шукає фізично гарного, 
вона не вдоволяється самою фізичною красою й поруч неї ставить собі й 
такі проб леми — в фізично негарнім знайти внутрішню красу, внутрішню 
вартість і значіння. Найбільш популярна з таких проб – голова Сократа, 
негарна, з типом Силена, з бараболястим носом, але повна сили й експресії. 
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Але є їх і більше. От анонімний “вождь” (ч. 6132) — широке м’ясисте 
лице, повне виразу й внутрішньої сили. Звісна голова Гомера, стареча, худа, 
з гарно переданою сліпотою широко отворених очей, що вдивляються у 
багатий, повний глибокого значіння, внутрішній світ, приступний і видний 
лиш одному йому — цареві поетів. Чудова голова анонімного “філософа”, 
як його називають (в т. зв. Portico degli imperatori), повна тонкого духового 
життя; пожовтілий від часу мармур достроївся до чудової експресії лиця, 
щоб надати йому ілюзію живого старечого тіла, худого, вижовклого, в якім 
убуток фізичної краси й сили пішов на приріст сили й краси духової...

Сі люди вміли розуміти красу духу!

Везувій
Бути в Римі і не бачити папи в теперішні часи вже не грішно, сьому 

вже ніхто не здивується, і хіба вже дуже завзяті туристи або правовірні 
католики роблять заходи, щоб побачити папу. Але бути в Неаполі й не 
поїхати на Везувій — се, мабуть, далеко тяжче оправдати. Кождому буде 
се дивно, і кождий се осудить без уваги на “смягчающие обстоятельства”. 
І приїхавши до Неаполя, не вважаючи на досить непевну погоду (ся весна 
взагалі не підтримує репутації тутешньої гарної погоди), ми першим ділом 
вибралися на Везувій. Спиталися тутешніх людей — кажуть, що погода 
досить можлива, як на Везувій. Отже, скоренько зібралися і на дев’яту 
годину рано ставилися “у Кука”.

В наших сторонах вважається, що серйозніша, коштовніша справа 
не може обійтися без “німця”, і тутешні краї в тім часто пригадують наші 
сторони галілейські. Везувій — один з головніших атрибутів Неаполя; але 
перевозом публіки туди завідує англійська компанія Кука (Соок), звісна 
підприємниця в організації екскурсій і перевозу туристів. Вона побудувала 
зубчату залізницю під сам вершок Везувія і вужівку (funiculair, Drahtseilbahn) 
під сам кратер, поставила готель під ним, коло обсерваторії, й узяла в свої 
руки перевіз туристів. За ціну 15 франків (лір) від носа (незалежно від його 
великості) береться вона завезти туриста на Везувій й назад — не рахуючи, 
одначе, драч і поборів від проводників: сих претензій і монополій місцевих 
громад (містечка Резіни спеціально), видко, не була спроможна знести ні 
компанія Кука, ні італійське правительство, хоч, власне, сі драчі й претензії 
становлять головну перешкоду в екскурсіях на Везувій, збільшають кошти 
й відбирають добру половину всеї приємності.

Маленький поїзд везувіанської залізниці (ferrovia circumvesuviana) везе 
нас над морською рівниною до міста Резіни (станція Пуліоне), що стоїть 
на потоках лави, які затопили старий Геркуланум. Рівнина ся чудово обро-
блена, вкрита містами й містечками, віллами, виноградними й овочевими 
садами. Виглядають пальми й помаранчеві дерева, густо вкриті своїми 
плодами; великі, лабаті кактуси розчепірилися на камінних огорожах. В 

Інші найважніші церкви ще менше інтересні. “Домінік Великий”, з 
XIII в., дуже багато обіцює туристові зверху, своєю оригінальною цегля-
ною фасадою, але середина зовсім неінтересна — ординарна позолочена й 
ріжнокольоровими мармурами заляпана в стилі XVII–XVIII в. базиліка, 
з неестетичною стелею з золотих чотирикутників. Св. Кіара, з XIV в., 
принаймні хоч веселіша. Тепер вона має вигляд прегарної, розкішної, веселої 
бальової салі. Старі фрески Джотто без церемонії затиньковано в XVII в., 
помальовано наново “кращими” образами і розкішно визолочено. Багато 
світла — і весело. Не хочеться вірити, що се — усипальниця неаполітанських 
королів. Їх мармуряні гроби, в старім готицькім стилі, скромно ховаються 
за олтарем, не хотячи гробовим смутком нарушати веселого вражіння сеї 
гарної салі.

Все артистичне, що зібрав Неаполь, скуплене в величезнім “королівськім 
бурбонськім музеї”, як його охрестив Фердинанд Бурбон, а тепер зветься він 
“Національним музеєм”. Міститься він в кавалерійській касарні, побудованій 
при кінці XVI в., потім тут був університет, а з кінцем XVIII в. перенесено 
музей. Ужиток як на касарню дуже раціональний, але вигляд музею таки 
лишився касарняний. Зате се один з найбільших музеїв Європи, що містить 
масу інтересного матеріалу, — тільки неаполітанського спеціально в нім 
дуже мало. Головне значіння мають три колекції — Фарнезька, з Рима, 
чудові скульптури й бронзи з Геркуланума, з давніх римських вілл, і пам’ятки 
помпеянські. Величезний партер (нижній поверх) весь зайнятий античною 
скульптурою, майже без виїмків. Є тут кілька преінтересних пам’яток — 
як стара копія [з] атенської столиці тираноубійць Гармодія й Аристоґітона, 
копія Поліклетового “канону” (“Доріфор копійник”), — взірця пропорцій 
людського тіла (з 2-ї пол. V в.), Орфей і Еврідіка, прегарний атицький 
рельєф з V в., визначний своєю незвичайною умілістю в передачі глибоко 
драматичної теми в м’яких пластичних формах, й ін. Тут же такі загаль-
нопопулярні, хоч менш інтересні з артистичного боку річі, як колосальний 
фарнезький Геракл, або “фарнезький бик” (Амфіон і Зет прив’язують 
Дірку до рогів бика — стара копія, реставрована по вказівкам Мік[ель]
анджело). Мені й тут найбільше втіхи дали кілька портретів пізнішої, гел-
леністичної доби. В пізнішій добі грецької штуки при всіх відмінах є для 
нас певні моменти глибокого внутрішнього споріднення. Се момент, коли 
на місце виключного студіювання людського тіла, його форм як гарного, 
здорового звіряти, що характеризує перший розцвіт античної скульптури, 
вона починає шукати в чоловіку духового змісту, психіки, внутрішнього 
життя. В протиставленні до першого розцвіту, що шукає фізично гарного, 
вона не вдоволяється самою фізичною красою й поруч неї ставить собі й 
такі проб леми — в фізично негарнім знайти внутрішню красу, внутрішню 
вартість і значіння. Найбільш популярна з таких проб – голова Сократа, 
негарна, з типом Силена, з бараболястим носом, але повна сили й експресії. 
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грубості на п’ять сантим[етрів] і поробила великі шкоди й спустошення. 
Між іншими знищила й вужівку Кука.

При станції “Обсерваторія” стоїть отель Кука з рестораном. Починає 
йти дощ. Кукові кондуктори радять туристам перечекати дощ в отелі, — 
може, випогодиться й тоді поїдемо далі. Йдемо до ресторану; “для забиття 
часу” замовляємо снідання — що й треба їм було від нас. З вікон ресторану 
прегарна панорама на побережжя, на бухту, в обидва боки, від Неаполя до 
Капрі; там, очевидно, ясно, світить сонце, але у нас хмара, дощ, далі град. 
Служба потішає, що по граді буває добра погода.

Снідання ми з’їли й стали ресторанові непотрібні. Кукові люди тепер 
радять їхати далі, бо дощ надстав. Сідаємо в вагоник і їдемо серед чорних, 
голих просторів попелу й лави до останньої станції. Приїздимо. Була там 
станція, але пропала під час вибуху 1906 р.; зникла без сліду й вужівка, 
що йшла відси під кратер. Стоїть дерев’яна будочка для сторожа, коло неї 
юрба якихось голод ранців і на чолі їх “авторизований провідник” з Резіни, 
сильно батярського виду, тільки в червоній шапці з мідяним написом. При 
них ріжні знаряди тортур для туристів: ноші в виді дерев’яного стільця на 
двох дрючках, шнури з петлями і т. ін. Стоять і чекають жертв.

Куків провідник каже туристам, що, властиво, на Везувій нема чого лізти — 
туман такий, що нічого не видко; “вилізете і злізете, тільки й усього — не 
побачите нічого”. Рада, безперечно, була дуже добра, тільки якби була 
сказана в Неаполі при Куковій касі, як ми збирались купувати білети на 
дорогу. Тепер же, як ми доїхали під кратер, стративши половину дня на се, 
вона робить на нас вражіння іронії — дотепної, безперечно, але не конче 
приємної.

Серед туристів вагання. Кінець кінцем репрезентанти націй менше 
енергічних, як німці, росіяни і т. ін., рішаються лишитися й сидіти коло 
будки, щоб вернутися назад з вагоником. Ми — енергічні й завзяті українці 
й один француз постановляємо monter. Кличемо авторизованого батяра в 
червоній шапці й заявляємо про се; питаємо про гонорар — скромно каже, 
що ми повинні заплатити громадську таксу по півтретя франка, а йому 
тільки роurboir, півфранка. Ідемо. Непокоїть нас тільки, що вся та юрба 
підозрілих індивідуумів з згаданими знарядами тортур тягне за нами. Ми 
даремно заявляємо, що ніхто з нас сідати на ноші не хоче, петлі також не 
потрібує, і всі намови й соблазни сі відкидаємо. Індівідууми таки йдуть за 
нами уперто, всею юрбою, слідячи за кождою ознакою утоми й малодушності 
на наших лицях і поновляючи свої пропозиції — сісти на ноші, взяти під 
руку котрогось з батярів, дати йому попихати себе в спину або взятися за 
петлю з шнура, який тягтиме інший, щоб вам було легше йти. Се злостить і 
псує настрій. Тим більше, що йому й так нема від чого бути веселим. Ідемо 
ледве протоптаною стежкою серед безконечних просторів мокрого чорного 
вулканічного попелу. Хмара окружає нас і осідає росою на нашім волоссі, 

Резіні сідаємо в вагоник зубчатки, що тягне нас геть від моря, просто на 
Везувій. Обстанова спочатку та ж сама. Цвітуть груші — і разом з ними 
біб на грядках; помаранчевих дерев нема вже; фіги тільки що пукають. 
Одначе серед сих зелених, цвітучих просторів починають стрічатися темні 
рудуваті прогалини — се потоки лави занадто свіжі, які не вивітрилися 
настільки, щоб порости рослинністю, і ще не культивовані. Се результати 
вибухів 1871–1872 рр., особливо сильного вибуху з квітня 1872 р., коли 
потоки лави спустилися зовсім низько, до висоти 300 метрів над поверхнею 
моря, поглинувши в значній мірі і ті містечка, які стояли на дорозі. Треба 
певного часу, щоб купи лави й попелу стали здатні до культури. Навіть 
старші потоки лави, з вибуху 1858 р., що видніють тут же, ще майже голі. 
Але лише ще трохи часу, і їх будуть культивувати, в надії, що нові потоки 
лави підуть куди інде. Просторонь наоколо Везувія занадто велика, його 
вибухи дуже капризні, напрями лави й осадів попелу змінні, а вулканічний 
ґрунт добрий під городи, під виноград, і чоловік не може устояти перед 
спокусою пробувати щастя на сих ґрунтах, уповаючи на Господа Бога і св. 
Дженнаро, патрона і оборонця від Везувієвих примх.

При гарній, ясній погоді приємність сеї подорожі лежить в прекрасній 
панорамі, що розкривається й розсувається усе ширше з поступом вагоника 
наперед. Але сьогодні хмарно, дощево; іноді тільки розриваються хмари 
й видко згір’я й морський берег, покритий містечками, садами, городами, 
кущами піній і кипарисів, далі море — сизе, олов’яне сьогодні, далекі лінії 
берегів Неаполітанської затоки по обидва боки, й неясні контури островів 
між ними. Все се усміхається під сонячним промінням, що проривається 
крізь хмари, як усміх на заплаканому лиці дитини. Але наоколо нас і вище 
туман — ми вступили в хмари, що залягли сьогодні верх Везувія.

Доїздимо до передостанньої станції зубчатки при обсерваторії. Тут уже 
все стає чорно й голо наоколо. Везувій за останні два століття був дуже 
“діяльний”, і не давав життю рослинному і всякому іншому опанувати свої 
верхи. Давніше перерви бували довші, тривали іноді й по кілька століть, і 
верх і самий кратер Везувія заростали деревами. В перерві між вибухами 
1500 і 1631 р., напр., звісно, що ліс поріс був по всьому верху Везувія, і в 
самім кратері його пасли худобу. Але тепер старий сердитий і не позволяє 
зближатися до себе. В XIX в. замітніші вибухи були в 1804 і 1805, іще 
більший — в 1822, потім — в 1850, 1855 і 1858, сильний вибух в 1861 р., 
що знищив містечко Торре дель Греко, при самім морі, потім в 1871, 1872, 
1885, і по досить незначних і не шкідливих вибухах 1891–1894, 1895–1896 
і 1903–1904 рр. стався останній, дуже сильний і шкідливий вибух в квітні 
1906 р. Головний кратер і три менші, бічні, що відкрилися під час сього 
вибуху, викинули потоки лави, які пішли в напрямі старих Помпеїв і дійшли 
під саме містечко Торре Анунціата на морськім березі. Маса попелу осіла на 
поблизьких містах, і навіть в Неаполі затьмила зовсім сонце, осіла верствою 
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грубості на п’ять сантим[етрів] і поробила великі шкоди й спустошення. 
Між іншими знищила й вужівку Кука.

При станції “Обсерваторія” стоїть отель Кука з рестораном. Починає 
йти дощ. Кукові кондуктори радять туристам перечекати дощ в отелі, — 
може, випогодиться й тоді поїдемо далі. Йдемо до ресторану; “для забиття 
часу” замовляємо снідання — що й треба їм було від нас. З вікон ресторану 
прегарна панорама на побережжя, на бухту, в обидва боки, від Неаполя до 
Капрі; там, очевидно, ясно, світить сонце, але у нас хмара, дощ, далі град. 
Служба потішає, що по граді буває добра погода.

Снідання ми з’їли й стали ресторанові непотрібні. Кукові люди тепер 
радять їхати далі, бо дощ надстав. Сідаємо в вагоник і їдемо серед чорних, 
голих просторів попелу й лави до останньої станції. Приїздимо. Була там 
станція, але пропала під час вибуху 1906 р.; зникла без сліду й вужівка, 
що йшла відси під кратер. Стоїть дерев’яна будочка для сторожа, коло неї 
юрба якихось голод ранців і на чолі їх “авторизований провідник” з Резіни, 
сильно батярського виду, тільки в червоній шапці з мідяним написом. При 
них ріжні знаряди тортур для туристів: ноші в виді дерев’яного стільця на 
двох дрючках, шнури з петлями і т. ін. Стоять і чекають жертв.

Куків провідник каже туристам, що, властиво, на Везувій нема чого лізти — 
туман такий, що нічого не видко; “вилізете і злізете, тільки й усього — не 
побачите нічого”. Рада, безперечно, була дуже добра, тільки якби була 
сказана в Неаполі при Куковій касі, як ми збирались купувати білети на 
дорогу. Тепер же, як ми доїхали під кратер, стративши половину дня на се, 
вона робить на нас вражіння іронії — дотепної, безперечно, але не конче 
приємної.

Серед туристів вагання. Кінець кінцем репрезентанти націй менше 
енергічних, як німці, росіяни і т. ін., рішаються лишитися й сидіти коло 
будки, щоб вернутися назад з вагоником. Ми — енергічні й завзяті українці 
й один француз постановляємо monter. Кличемо авторизованого батяра в 
червоній шапці й заявляємо про се; питаємо про гонорар — скромно каже, 
що ми повинні заплатити громадську таксу по півтретя франка, а йому 
тільки роurboir, півфранка. Ідемо. Непокоїть нас тільки, що вся та юрба 
підозрілих індивідуумів з згаданими знарядами тортур тягне за нами. Ми 
даремно заявляємо, що ніхто з нас сідати на ноші не хоче, петлі також не 
потрібує, і всі намови й соблазни сі відкидаємо. Індівідууми таки йдуть за 
нами уперто, всею юрбою, слідячи за кождою ознакою утоми й малодушності 
на наших лицях і поновляючи свої пропозиції — сісти на ноші, взяти під 
руку котрогось з батярів, дати йому попихати себе в спину або взятися за 
петлю з шнура, який тягтиме інший, щоб вам було легше йти. Се злостить і 
псує настрій. Тим більше, що йому й так нема від чого бути веселим. Ідемо 
ледве протоптаною стежкою серед безконечних просторів мокрого чорного 
вулканічного попелу. Хмара окружає нас і осідає росою на нашім волоссі, 

Резіні сідаємо в вагоник зубчатки, що тягне нас геть від моря, просто на 
Везувій. Обстанова спочатку та ж сама. Цвітуть груші — і разом з ними 
біб на грядках; помаранчевих дерев нема вже; фіги тільки що пукають. 
Одначе серед сих зелених, цвітучих просторів починають стрічатися темні 
рудуваті прогалини — се потоки лави занадто свіжі, які не вивітрилися 
настільки, щоб порости рослинністю, і ще не культивовані. Се результати 
вибухів 1871–1872 рр., особливо сильного вибуху з квітня 1872 р., коли 
потоки лави спустилися зовсім низько, до висоти 300 метрів над поверхнею 
моря, поглинувши в значній мірі і ті містечка, які стояли на дорозі. Треба 
певного часу, щоб купи лави й попелу стали здатні до культури. Навіть 
старші потоки лави, з вибуху 1858 р., що видніють тут же, ще майже голі. 
Але лише ще трохи часу, і їх будуть культивувати, в надії, що нові потоки 
лави підуть куди інде. Просторонь наоколо Везувія занадто велика, його 
вибухи дуже капризні, напрями лави й осадів попелу змінні, а вулканічний 
ґрунт добрий під городи, під виноград, і чоловік не може устояти перед 
спокусою пробувати щастя на сих ґрунтах, уповаючи на Господа Бога і св. 
Дженнаро, патрона і оборонця від Везувієвих примх.

При гарній, ясній погоді приємність сеї подорожі лежить в прекрасній 
панорамі, що розкривається й розсувається усе ширше з поступом вагоника 
наперед. Але сьогодні хмарно, дощево; іноді тільки розриваються хмари 
й видко згір’я й морський берег, покритий містечками, садами, городами, 
кущами піній і кипарисів, далі море — сизе, олов’яне сьогодні, далекі лінії 
берегів Неаполітанської затоки по обидва боки, й неясні контури островів 
між ними. Все се усміхається під сонячним промінням, що проривається 
крізь хмари, як усміх на заплаканому лиці дитини. Але наоколо нас і вище 
туман — ми вступили в хмари, що залягли сьогодні верх Везувія.

Доїздимо до передостанньої станції зубчатки при обсерваторії. Тут уже 
все стає чорно й голо наоколо. Везувій за останні два століття був дуже 
“діяльний”, і не давав життю рослинному і всякому іншому опанувати свої 
верхи. Давніше перерви бували довші, тривали іноді й по кілька століть, і 
верх і самий кратер Везувія заростали деревами. В перерві між вибухами 
1500 і 1631 р., напр., звісно, що ліс поріс був по всьому верху Везувія, і в 
самім кратері його пасли худобу. Але тепер старий сердитий і не позволяє 
зближатися до себе. В XIX в. замітніші вибухи були в 1804 і 1805, іще 
більший — в 1822, потім — в 1850, 1855 і 1858, сильний вибух в 1861 р., 
що знищив містечко Торре дель Греко, при самім морі, потім в 1871, 1872, 
1885, і по досить незначних і не шкідливих вибухах 1891–1894, 1895–1896 
і 1903–1904 рр. стався останній, дуже сильний і шкідливий вибух в квітні 
1906 р. Головний кратер і три менші, бічні, що відкрилися під час сього 
вибуху, викинули потоки лави, які пішли в напрямі старих Помпеїв і дійшли 
під саме містечко Торре Анунціата на морськім березі. Маса попелу осіла на 
поблизьких містах, і навіть в Неаполі затьмила зовсім сонце, осіла верствою 
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Протести нічого не поможуть. Дістаємо гаманці, платимо контрибуцію 
сим brigantini, як їх називає — не в їх присутності, розуміється, кукова 
служба. Одержавши гроші, вони так же моментально зникають, як настир-
ливо докучали нам досі, і спішать додому, до домашніх огнищ, які покинули 
сьогодні, на сам Великдень, щоб не упустити здобичі.

Наш поворот з Везувія відбувається уже в самій нашій компанії, з 
самим лише авторизованим індивідуумом в червоній шапці, який ще не 
дістав своїх pourboir-ів, і тому ще не кинув нас. Для скорочення дороги 
радить нам сунутися навпростець по попелу. Не дуже се приємно, бо ноги 
грузнуть глибоко в мокрий, брудний пісок, але зате скоро. За кільканад-
цять мінут ми вже коло будки й платимо пурбуари червоній шапці, яка, 
розуміється, уже зовсім забула, ще сей пурбуар обраховувала на півфранка 
тільки. Залізничний сторож починає обтирати щітками наші засмаровані 
черевики. За півгодини над’їздить вагоник і звозить нас з сього царства 
туману і попелу на долину, де світить сонце, цвітуть груші і жовтіють між 
листям достиглі помаранчі. 

В Пуліоне наоколо костелу величезна юрба народу і немилосердний 
ґвалт. Діти й підлітки безперестанку трублять в бляшані трубки, які прода-
ються тут навколо церкви ріжними продавцями. Се великодня спеціальність. 
Улиці загачені веселою, святочною товпою. Все се в сумі далеко інтересніше 
від цілого Везувія — особливо такого, яким ми його бачили і яким бачить 
його багато подорожніх — “безробітного” і закутаного туманом. І як в 
Римі можна знайти багато інтереснішого понад те, щоб бачити папу, так і 
в Неаполі навіть понад Везувій.

На вокзалику чекаємо поїзда. Якийсь обиватель в синій блузі, завваживши, 
що я проводжу час непродуктивно, заохочує мене, щоб я скористав з часу, 
який зостався мені до відходу поїзда, й дав йому вичистити черевики. Сповняю 
се і по сій останній контрибуції вертаюся до Неаполя. Везувій “відроблено”.

Помпеї
Друга неминуча екскурсія з Неаполя — для культурного чоловіка 

далеко більш інтересна і більше привабна — се Помпеї, воскрешене з 
двотисячолітнього сну античне місто, з усіма дрібними, найінтимнішими 
подробицями старого життя.

Уже по перших розкопках в Помпеї і ще перед тим — в сусіднім Герку-
лані, в другій половині ХVІІІ в., їх результати викликали загальну сенсацію. 
Спочатку особливо робили вражіння нахідки геркуланські, багатіші, цінніші 
з артистичного погляду — бо се місто не було обшукане ріжними копачами 
по свіжих слідах події й пізніше так, як обшукувано Помпеї. Р[оку] 1755 
була заснована спеціальна “Геркуланська академія” (accademia Ercolanese) 
для студіювання і публікування нахідок, і її публікації викликали загальну 
сенсацію. Вінкельман, авторитет в класичній археології й історії штуки, дав 

наших убраннях; дме сильний вітер; туман закриває всякі перспективи. 
Деяку ріжнорідність в мандрівку сю вносять вулканічні отвори, що стріча-
ються по дорозі: стаємо подивитися, який гарячий дух іде звідси, й гріємо 
собі руки й ноги. В однім місці прорвалася свіжа лава, в виді розтопленої 
чорної ґуми, й провідник радить нам дати одному з провідників монетки, 
які він запече нам в сю лаву і передасть при повороті.

Так ідемо півгодини, далі годину. Поки була вужівка, сю дорогу робили 
нею; тепер мусимо міряти її своїми ногами.

При якімсь стовпі з написсю провідник стає й заявляє, що тут відбу-
вається контроля провідників і ми маємо заплатити таксу. В подорожнику 
стоїть, що се відбувається при “правительственім інспекторі”. Але вибух 
1906 р., мабуть, понищив також і сих правительствених інспекторів; ролю 
свідків і контрольорів при віддаванні такс сповняють ті ж привілегійовані 
голодранці, що йшли як голодні вовки за нами.

Підходимо під кратер; тут уже уривається і той слабий натяк на стежку, 
яким досі користувалися ми, й треба йти вгору досить круто по глибокім 
піску, чи попелі, в якім в’язне нога. Батяри пускаються в останню атаку, 
запевняючи, що ми не дійдемо самі. Провідник теж як гоноровий чоловік 
радить нам скористати з сеї помочі вже тепер, бо платити треба однаково, 
а ми самі не підемо. Завзяття наше падає. Жінка сідає на ноші; маленьку 
дівчинку нашу, яка досі енергічно йшла сама, беруть два обідранці на плечі; 
француза також; мене один попирає в плечі, інший встромлює в руки 
мотузкову петлю й тягне її. По хвилі показується все се мало потрібним, 
я пускаю петлю. Тай усеї тої тяжшої дороги — кілька хвиль. За кілька 
мінут ми стоїмо вже на гребні кратера. Перед нами широка, застелена білим 
туманом чорна яма, з сильним сірчаним, теплим духом. Більше нічого. 
Часами тільки чути гуркіт каміння. Поза тим вулкан тепер “не працює”.

Обходимо трохи по гребні, провідник показує новий кратер, що від-
крився під час останнього вибуху. Вертаємося знову до головного кратера. 
Думаємо, чи не почекати б, — може, туман трохи розступиться. Провідник, 
розуміється, запевняє, що чекати нам нема чого — туман не розступиться, 
бо його дуже багато; він, розуміється, не боронить нам зіставатися, скільки 
ми схочемо, але не має ніяких надій на погоду. Кінець кінцем, подихавши 
ще трохи сірчаним повітрям, рішаємося йти назад.

Спускаємося знову на свою стежку — і тут настає хвиля розплати за 
нашу необережну прогульку. Голодранці з провідником починають вичисляти, 
скіль ки з нас належиться. Цифри й претензії здаються нам неймовірними, 
тоді на потвердження їх витягаються з кишень “затверджені правительством” 
засмальцьовані такси і показуються в них відповідні рубрики. Хто сяде 
на ноші, хоч би на хвилю, — платить 10 фр., хто позволить себе взяти на 
плечі, — так само, хто зіпреться на руку провідника, — 2 фр., хто візьме 
в руку петлю, — і так далі, і так далі.
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Протести нічого не поможуть. Дістаємо гаманці, платимо контрибуцію 
сим brigantini, як їх називає — не в їх присутності, розуміється, кукова 
служба. Одержавши гроші, вони так же моментально зникають, як настир-
ливо докучали нам досі, і спішать додому, до домашніх огнищ, які покинули 
сьогодні, на сам Великдень, щоб не упустити здобичі.

Наш поворот з Везувія відбувається уже в самій нашій компанії, з 
самим лише авторизованим індивідуумом в червоній шапці, який ще не 
дістав своїх pourboir-ів, і тому ще не кинув нас. Для скорочення дороги 
радить нам сунутися навпростець по попелу. Не дуже се приємно, бо ноги 
грузнуть глибоко в мокрий, брудний пісок, але зате скоро. За кільканад-
цять мінут ми вже коло будки й платимо пурбуари червоній шапці, яка, 
розуміється, уже зовсім забула, ще сей пурбуар обраховувала на півфранка 
тільки. Залізничний сторож починає обтирати щітками наші засмаровані 
черевики. За півгодини над’їздить вагоник і звозить нас з сього царства 
туману і попелу на долину, де світить сонце, цвітуть груші і жовтіють між 
листям достиглі помаранчі. 

В Пуліоне наоколо костелу величезна юрба народу і немилосердний 
ґвалт. Діти й підлітки безперестанку трублять в бляшані трубки, які прода-
ються тут навколо церкви ріжними продавцями. Се великодня спеціальність. 
Улиці загачені веселою, святочною товпою. Все се в сумі далеко інтересніше 
від цілого Везувія — особливо такого, яким ми його бачили і яким бачить 
його багато подорожніх — “безробітного” і закутаного туманом. І як в 
Римі можна знайти багато інтереснішого понад те, щоб бачити папу, так і 
в Неаполі навіть понад Везувій.

На вокзалику чекаємо поїзда. Якийсь обиватель в синій блузі, завваживши, 
що я проводжу час непродуктивно, заохочує мене, щоб я скористав з часу, 
який зостався мені до відходу поїзда, й дав йому вичистити черевики. Сповняю 
се і по сій останній контрибуції вертаюся до Неаполя. Везувій “відроблено”.

Помпеї
Друга неминуча екскурсія з Неаполя — для культурного чоловіка 

далеко більш інтересна і більше привабна — се Помпеї, воскрешене з 
двотисячолітнього сну античне місто, з усіма дрібними, найінтимнішими 
подробицями старого життя.

Уже по перших розкопках в Помпеї і ще перед тим — в сусіднім Герку-
лані, в другій половині ХVІІІ в., їх результати викликали загальну сенсацію. 
Спочатку особливо робили вражіння нахідки геркуланські, багатіші, цінніші 
з артистичного погляду — бо се місто не було обшукане ріжними копачами 
по свіжих слідах події й пізніше так, як обшукувано Помпеї. Р[оку] 1755 
була заснована спеціальна “Геркуланська академія” (accademia Ercolanese) 
для студіювання і публікування нахідок, і її публікації викликали загальну 
сенсацію. Вінкельман, авторитет в класичній археології й історії штуки, дав 

наших убраннях; дме сильний вітер; туман закриває всякі перспективи. 
Деяку ріжнорідність в мандрівку сю вносять вулканічні отвори, що стріча-
ються по дорозі: стаємо подивитися, який гарячий дух іде звідси, й гріємо 
собі руки й ноги. В однім місці прорвалася свіжа лава, в виді розтопленої 
чорної ґуми, й провідник радить нам дати одному з провідників монетки, 
які він запече нам в сю лаву і передасть при повороті.

Так ідемо півгодини, далі годину. Поки була вужівка, сю дорогу робили 
нею; тепер мусимо міряти її своїми ногами.

При якімсь стовпі з написсю провідник стає й заявляє, що тут відбу-
вається контроля провідників і ми маємо заплатити таксу. В подорожнику 
стоїть, що се відбувається при “правительственім інспекторі”. Але вибух 
1906 р., мабуть, понищив також і сих правительствених інспекторів; ролю 
свідків і контрольорів при віддаванні такс сповняють ті ж привілегійовані 
голодранці, що йшли як голодні вовки за нами.

Підходимо під кратер; тут уже уривається і той слабий натяк на стежку, 
яким досі користувалися ми, й треба йти вгору досить круто по глибокім 
піску, чи попелі, в якім в’язне нога. Батяри пускаються в останню атаку, 
запевняючи, що ми не дійдемо самі. Провідник теж як гоноровий чоловік 
радить нам скористати з сеї помочі вже тепер, бо платити треба однаково, 
а ми самі не підемо. Завзяття наше падає. Жінка сідає на ноші; маленьку 
дівчинку нашу, яка досі енергічно йшла сама, беруть два обідранці на плечі; 
француза також; мене один попирає в плечі, інший встромлює в руки 
мотузкову петлю й тягне її. По хвилі показується все се мало потрібним, 
я пускаю петлю. Тай усеї тої тяжшої дороги — кілька хвиль. За кілька 
мінут ми стоїмо вже на гребні кратера. Перед нами широка, застелена білим 
туманом чорна яма, з сильним сірчаним, теплим духом. Більше нічого. 
Часами тільки чути гуркіт каміння. Поза тим вулкан тепер “не працює”.

Обходимо трохи по гребні, провідник показує новий кратер, що від-
крився під час останнього вибуху. Вертаємося знову до головного кратера. 
Думаємо, чи не почекати б, — може, туман трохи розступиться. Провідник, 
розуміється, запевняє, що чекати нам нема чого — туман не розступиться, 
бо його дуже багато; він, розуміється, не боронить нам зіставатися, скільки 
ми схочемо, але не має ніяких надій на погоду. Кінець кінцем, подихавши 
ще трохи сірчаним повітрям, рішаємося йти назад.

Спускаємося знову на свою стежку — і тут настає хвиля розплати за 
нашу необережну прогульку. Голодранці з провідником починають вичисляти, 
скіль ки з нас належиться. Цифри й претензії здаються нам неймовірними, 
тоді на потвердження їх витягаються з кишень “затверджені правительством” 
засмальцьовані такси і показуються в них відповідні рубрики. Хто сяде 
на ноші, хоч би на хвилю, — платить 10 фр., хто позволить себе взяти на 
плечі, — так само, хто зіпреться на руку провідника, — 2 фр., хто візьме 
в руку петлю, — і так далі, і так далі.
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личні” предмети: сучасна італійська адміністрація не хоче зостатися позаду 
від старих пап, що поналіплювали фігові листки на неприличні місця статуй 
в своїх музеях. Сей дім — найцікавіше, що мають тепер Помпеї, і можна 
побажати тільки, щоб таких “нерушених” домів адміністрація  розкопок 
лишала більше, не жалуючи коштів на їх консервацію і обслугу, а менше 
дбала про збагачення неаполітанського музею. З другого боку, всі ті доми, 
де все цінне забране, зовсім непотрібно замикаються ще на замок — злодіїв 
такі кратчасті дверки не спинять, а публіці непотрібне утруднення — при-
ходиться чекати сторожа, щоб відчинив, вишукувати його, не кажучи вже 
про дрібні оплати за се. Майже всі цікавіші доми й ін. будинки позамикані 
таким чином, і се непотрібно утрудняє оглядання старого міста.

Ціле місто займає 662 кв. метрів; з того відкрито досі коло половини, і то 
важніша частина міста — форум, базиліка (судова зала), ринок (macellum), 
тор гові ряди (лавки з матеріями), т. зв. Евмахія по імені жриці Евмахії, що 
їх побудувала, два більші храми Зевса і Аполлона і кілька менших, лазні 
(терми), два театри — більший і менший, також амфітеатр (цирк) на другім, 
ще не відкритім кінці міста. Але невідкрите обіцює ще багато, і може дуже 
багато додати інтересу місту, коли воно по можності буде заховуване на 
місці, як тепер до того змагають. Розкопки поступають дуже помалу; стане 
їх, при теперішнім tempo, на довгі десятки літ, і, може, се й ліпше — чим 
пізніше відкопуватимуть, тим ліпше се зроблять, ліпше заховають, зруч-
ніше відреставрують, матимуть до того більше коштів, зручності і знання. 
Місце обдертого скелета — голих цегляних мурів, які бачить перед собою 
теперішній турист, може заступ лять зручно доповнені, відновлені доми, які 
воскресять перед ним старе місто в його повнім вигляді, а не в самих тільки 
натяках, як тепер.

Як я вже сказав, Помпеї були вибудувані наново протягом 16 літ між 
катастрофами 63 й 79 рр. Тільки деякі публічні будинки, — як напр., бази-
ліка, або храм Зевса, — зісталися в розвалинах до самого 79 р. Через те 
місто, старе само по собі (в історичних звістках згадується від IV в. перед 
Хр[истом], але існувало ще давніше), мало в 79 р. дуже одностайний, 
“модерний” характер, і через те дає незвичайно яскравий, одноцільний і 
колоритний образ римської культури того часу — 60–70 років, а зара-
зом — тип другорядного римського міста тих часів.

Через склепіння міської брами (так зв. морська брама) повз старого 
храму Венери, оберненого на маленький музей, турист входить на головнішу 
улицю старого міста, що йде між базилікою й храмом Аполлона на форум, 
далі до великих терм, а виходить, мабуть, на другий кінець під амфітеатр. 
Проминув ши просторий, але гірко знищений і обідраний форум, такі ж убогі 
останки храму Зевса і веселий, на червоно помальований ринок, вступаєш 
в тісний лабіринт домів. Узькі улиці, 4 до 8 м вшир, дають посередині 
узький проїзд для возів, вистелений старим брукуванням — величезними 

вираз свому ентузіазму для сих розкопок в писаннях 1760-х рр. Шіллер 
шумним віршом привітав се життя, поглинене і несподівано віддане нам наново 
землею. І що далі розширявся круг находок, що більше використовувалися 
вони в науці, в літературі, белетристиці, штуці, тим популярніші ставали і в 
широкій публіці сі воскрешені міста, а центр ваги пересувався на Помпеї, 
де величезна маса відкопаного матеріалу відкривала перед сучасниками 
широкий образ буденного, приватного життя римського міста в нечуваній 
деталічності. І вони стали одним з популярніших, загальноприйнятих цілей 
для сучасного паломництва.

В противенстві до Неаполя, міста грецького, Помпеї служать показ-
ником римської культури І віку по Хр[исті]. Місто було оське, залюднене 
осками, але під той час воно вповні було латинізоване, вповні перейняте 
сучасною римською культурою. Немало причинилося до того заложення тут 
на початку І віку перед Хр[истом] римської колонїї, з римських вояків — 
вчинено було се як кара на помпеян за участь їх в повстанні італійських міст 
против римського режиму в 91 р.; у міста була забрана третина ґрунтів і на 
них осаджено вислужених солдатів-легіонерів.

В р. 63 по Хр[исті] Помпеї зруйновані були землетрусом і по тім наново 
відбудувалися, властиво, відбудовувалися, бо деякі публічні будинки так і 
не встигли бути відновлені, як р. 79 наступила звісна катастрофа, досить 
докладно описана в листах Плінія Молодшого, котрого стрий Пліній Стар-
ший, бувши при фльоті в Мізенськім порту, поїхав був в Стабії, в сусідство 
Помпеїв, і згинув тут під час катастрофи. Помпеї були засипані дрібним 
вулканічним камінним градом на яких 2–21/2 метра, а потім залляв се потік 
попелу з водою, лігши на то верствою на метр–два. Більшість людей утекла; 
згинуло з загальної людності, яку обраховують, 20 до 30 тисяч, з яких дві 
тисячі, що зосталися в місті.

Місто зосталося не відновлене і не відкопане — в нім греблися тільки 
за цінними річами; пізніше відси тягли ріжний будівельний матеріал, мармур 
особ ливо. Розкопки розпочато, як я вже сказав, в середині XVIII в., після 
одної припадкової нахідки статуї і бронзової посуди. Спочатку, одначе, 
шукали тут тільки статуй, бронз, цінних річей; розкопані будівлі, обшукавши 
і обдерши їх, на початках засипали наново; пізніше лишали їх відкритими, 
але все скільки-небудь цінне і вартне забиралося звідси до неаполітанського 
музею, до мозаїк і стінних фресків включно, що зрізувалися з мурів і пере-
носилися також до музею. Се не перестали робити і в новіших часах, коли 
розкопки прийняли впов ні науковий і плановий характер (від р. 1860). 
Таким чином, на місці лишився сам голий скелет відритого міста; тільки для 
прикладу один дім — “дім Ветіїв”, domus Vettiorum, полишили без змін так, 
як його знайдено, не розбираючи нічого, тільки підреставровано місцями 
і накрито деякі часті дому дахом, щоб не нищилися від дощу фрески, та в 
інтересах публічної моральності позабирано з місця під замок деякі “непри-
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личні” предмети: сучасна італійська адміністрація не хоче зостатися позаду 
від старих пап, що поналіплювали фігові листки на неприличні місця статуй 
в своїх музеях. Сей дім — найцікавіше, що мають тепер Помпеї, і можна 
побажати тільки, щоб таких “нерушених” домів адміністрація  розкопок 
лишала більше, не жалуючи коштів на їх консервацію і обслугу, а менше 
дбала про збагачення неаполітанського музею. З другого боку, всі ті доми, 
де все цінне забране, зовсім непотрібно замикаються ще на замок — злодіїв 
такі кратчасті дверки не спинять, а публіці непотрібне утруднення — при-
ходиться чекати сторожа, щоб відчинив, вишукувати його, не кажучи вже 
про дрібні оплати за се. Майже всі цікавіші доми й ін. будинки позамикані 
таким чином, і се непотрібно утрудняє оглядання старого міста.

Ціле місто займає 662 кв. метрів; з того відкрито досі коло половини, і то 
важніша частина міста — форум, базиліка (судова зала), ринок (macellum), 
тор гові ряди (лавки з матеріями), т. зв. Евмахія по імені жриці Евмахії, що 
їх побудувала, два більші храми Зевса і Аполлона і кілька менших, лазні 
(терми), два театри — більший і менший, також амфітеатр (цирк) на другім, 
ще не відкритім кінці міста. Але невідкрите обіцює ще багато, і може дуже 
багато додати інтересу місту, коли воно по можності буде заховуване на 
місці, як тепер до того змагають. Розкопки поступають дуже помалу; стане 
їх, при теперішнім tempo, на довгі десятки літ, і, може, се й ліпше — чим 
пізніше відкопуватимуть, тим ліпше се зроблять, ліпше заховають, зруч-
ніше відреставрують, матимуть до того більше коштів, зручності і знання. 
Місце обдертого скелета — голих цегляних мурів, які бачить перед собою 
теперішній турист, може заступ лять зручно доповнені, відновлені доми, які 
воскресять перед ним старе місто в його повнім вигляді, а не в самих тільки 
натяках, як тепер.

Як я вже сказав, Помпеї були вибудувані наново протягом 16 літ між 
катастрофами 63 й 79 рр. Тільки деякі публічні будинки, — як напр., бази-
ліка, або храм Зевса, — зісталися в розвалинах до самого 79 р. Через те 
місто, старе само по собі (в історичних звістках згадується від IV в. перед 
Хр[истом], але існувало ще давніше), мало в 79 р. дуже одностайний, 
“модерний” характер, і через те дає незвичайно яскравий, одноцільний і 
колоритний образ римської культури того часу — 60–70 років, а зара-
зом — тип другорядного римського міста тих часів.

Через склепіння міської брами (так зв. морська брама) повз старого 
храму Венери, оберненого на маленький музей, турист входить на головнішу 
улицю старого міста, що йде між базилікою й храмом Аполлона на форум, 
далі до великих терм, а виходить, мабуть, на другий кінець під амфітеатр. 
Проминув ши просторий, але гірко знищений і обідраний форум, такі ж убогі 
останки храму Зевса і веселий, на червоно помальований ринок, вступаєш 
в тісний лабіринт домів. Узькі улиці, 4 до 8 м вшир, дають посередині 
узький проїзд для возів, вистелений старим брукуванням — величезними 

вираз свому ентузіазму для сих розкопок в писаннях 1760-х рр. Шіллер 
шумним віршом привітав се життя, поглинене і несподівано віддане нам наново 
землею. І що далі розширявся круг находок, що більше використовувалися 
вони в науці, в літературі, белетристиці, штуці, тим популярніші ставали і в 
широкій публіці сі воскрешені міста, а центр ваги пересувався на Помпеї, 
де величезна маса відкопаного матеріалу відкривала перед сучасниками 
широкий образ буденного, приватного життя римського міста в нечуваній 
деталічності. І вони стали одним з популярніших, загальноприйнятих цілей 
для сучасного паломництва.

В противенстві до Неаполя, міста грецького, Помпеї служать показ-
ником римської культури І віку по Хр[исті]. Місто було оське, залюднене 
осками, але під той час воно вповні було латинізоване, вповні перейняте 
сучасною римською культурою. Немало причинилося до того заложення тут 
на початку І віку перед Хр[истом] римської колонїї, з римських вояків — 
вчинено було се як кара на помпеян за участь їх в повстанні італійських міст 
против римського режиму в 91 р.; у міста була забрана третина ґрунтів і на 
них осаджено вислужених солдатів-легіонерів.

В р. 63 по Хр[исті] Помпеї зруйновані були землетрусом і по тім наново 
відбудувалися, властиво, відбудовувалися, бо деякі публічні будинки так і 
не встигли бути відновлені, як р. 79 наступила звісна катастрофа, досить 
докладно описана в листах Плінія Молодшого, котрого стрий Пліній Стар-
ший, бувши при фльоті в Мізенськім порту, поїхав був в Стабії, в сусідство 
Помпеїв, і згинув тут під час катастрофи. Помпеї були засипані дрібним 
вулканічним камінним градом на яких 2–21/2 метра, а потім залляв се потік 
попелу з водою, лігши на то верствою на метр–два. Більшість людей утекла; 
згинуло з загальної людності, яку обраховують, 20 до 30 тисяч, з яких дві 
тисячі, що зосталися в місті.

Місто зосталося не відновлене і не відкопане — в нім греблися тільки 
за цінними річами; пізніше відси тягли ріжний будівельний матеріал, мармур 
особ ливо. Розкопки розпочато, як я вже сказав, в середині XVIII в., після 
одної припадкової нахідки статуї і бронзової посуди. Спочатку, одначе, 
шукали тут тільки статуй, бронз, цінних річей; розкопані будівлі, обшукавши 
і обдерши їх, на початках засипали наново; пізніше лишали їх відкритими, 
але все скільки-небудь цінне і вартне забиралося звідси до неаполітанського 
музею, до мозаїк і стінних фресків включно, що зрізувалися з мурів і пере-
носилися також до музею. Се не перестали робити і в новіших часах, коли 
розкопки прийняли впов ні науковий і плановий характер (від р. 1860). 
Таким чином, на місці лишився сам голий скелет відритого міста; тільки для 
прикладу один дім — “дім Ветіїв”, domus Vettiorum, полишили без змін так, 
як його знайдено, не розбираючи нічого, тільки підреставровано місцями 
і накрито деякі часті дому дахом, щоб не нищилися від дощу фрески, та в 
інтересах публічної моральності позабирано з місця під замок деякі “непри-
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Аddio!
Неаполь — класичне місце екскурсій. В самім місті, як я вже ска-

зав, не розживешся; зате наоколо скільки краси, куди не кинути оком! 
Якби море не таке неспокійне та бурхливе, як тепер, треба б пуститися 
на Капрі, заглянути в його чудові гроти – синій, зелений, червоний, з їх 
дивними ефектами світла, походити по його горах, порозкошувати видами 
з Тіберієвої вілли. Або на Іскію, з чудовою панорамою верхів Епомея. 
Та й просто поїздити човнами по затоці, милуючися світляними ефектами 
моря й дивними перспективами берегів. Можна й берегом — залізницею, 
або фіакром, як у кишені бринять дрібні; проїхати в Пуццолі (Путеолі), 
з останками римських будівель, в Байї, в Мізенум з їх мітичними тра-
диціями: гротою Сибілли, описаною у Вергілія, й понурим Авернським 
озером — вступом до підземного царства. Сусідні Флегрейські поля, з 
своїми останками вулканічної роботи, повні ріжних природничих курйо-
зів — гарячих джерел, ріжних випарів. На скруті вже чекає вас фіакр, 
щоб  спокусити переїхатися, й вичисляє, що ви побачите на дорозі — чи 
дійсно, чи більше в фантазії, се вже інша річ. А коли схочете придивитися 
тому ближче, — привітного виду “мещизна”1 з охотою проведе вас всюду, 
покаже вам гарячу воду, сірчану пару, “собачу печеру”, де вугляний газ 
стелиться, як сіра мряка долиною. Покаже, як можна сей газ зачерпнути 
в цебрик і вилляти. Собак уже, Богу дякувати, не вільно душити в сих 
“експериментах”. Потім “мещизна” пояснить вам, що всі сі приємності 
коштують. Треба заплатити хазяйці сеї собачої печери за вступ, “за приряди 
до експериментів” осібно. А потім — не все разом, прощаючися з вами, 
відкриє і той секрет, що і йому, як “авторизованому провіднику”, за його 
філантропію належить стільки і стільки по таксі, і покаже вам таксу, “затвер-
джену правительством”, з своєю фотографією і всяким іншим документом.

Коли кілька таких інцидентів занадто розбурять вам кров, раджу для 
заспокоєння спуститися в мовчазне підводне царство — раз-другий піти 
до слав ного неаполітанського акварія, подивитися на незграбних, повільних 
крабів, дивачних слимаків, морських чортів; пополохати проворних риб, 
подивуватися розкішним, яскравим кольорам фарб одних, фантастичним 
формам других; придивлятися звичаям і норовам сього казкового світу...

Найліпше, одначе, мати добрі ноги й мандрувати далі й далі за при-
вабною перспективою берега. Можна й залізницею, але се вже не те. А 
так реr pedes apostolorum — нема іншої утіхи над те. Іти й купатися в морі 
світла, блиску, красоти. Іти назустріч синьому морю, що відступає і манить, 
і вабить, все далі й далі.

З-над Неаполітанської заводі — на Соррентський півострів, засіяний 
міс тами, містечками, віллами, з чудовими панорамами, все новими на кождім 

1 На львівськім жарґоні се слово означає “не пана”.

брилами лави, на якім століття вирізали глибокі колії коліс. По обох боках 
високі хідники для пішоходів. Для переходу з хідника на хідник через улицю 
положені великі камінні брили і проїздити через них було немалою штукою. 
Взагалі весь уличний рух був головно пішим, і проїхати кіньми або волами 
через місто було завданням нелегким.

Місто забудоване тісно; внутрішні двори домів і часом невеличкий 
городчик — от уся свобідна просторонь. План дому звичайно зложений з 
двох таких внутрішніх дворів: переднього, більше, так сказати, офіціаль-
ного — атріума, і заднього — перістіля, де скуплене було більш інтимне і 
господарське життя дому. До них прилягають покоїки, переважно тісні й 
маленькі: все життя, вся робота проходила на тих ясних, відкритих дворах, — 
коли не за домом. На улицю виходили або склепики, крами, що займали 
фронтову частину дому і давалися в найми, або рівні гладкі стіни. Улиці серед 
приватних домів, отже, не визначалися красою — та були й тісні до того. 
Краса дому відкривалася доперва всередині, коли через вхідний коридорик 
чоловік вступав на внутріш ній двір, прикрашений басейником з неминучою 
фігурою серед нього, й перед ним відкривалися весело помальовані покої, 
що виходили на сей дворик.

Доми побудовані з лихого матеріалу — цегли, дрібного каміння і всякого 
роду фрагментів з старих домів; сей лихий матеріал покривала штукатура, 
розмальована фресками на білім, чорнім і особливо червонім, так званім 
помпеянськім тлі. Багатство декорацій незвичайне; мармури й бронзи були 
уділом багатих, фреска — загальноприступною декорацією. Без Помпеїв 
ми б не мали поняття про малярство сих часів; вони дали безконечний запас 
фрескових образків і мозаїк на ріжні мітологічні, побутові, жанрові теми. 
Яка шкода, що їх приходиться переважно оглядати не на місці, а в залах 
неаполітанського музею. Тільки з сильним напруженням фантазії, проходячи 
сими безконечними рядами обдертих і напіврозвалених сірих мурів з того 
будівельного сміття, мож на собі уявити їх колишній, веселий, усміхнений 
вид — калейдоскоп романтичних сцен з мітології, безконечні ряди граціозпих, 
легких хороводів і процесій ніжних німф, брусоватих селенів і похотливих 
сатирів, що усміхалися з своїх червоних, білих, чорних плафонів, заохочуючи 
до безжурної й легкої радості життя останніх мешканців сих домів.

Був час спочинку під сильною рукою нового цісарського режиму по 
бурях і неспокоях попередніх століть, і всякий чоловік, до котрого оберта-
лося життя своєю ясною стороною, хто мешкав в сих веселих домах серед 
тихих водограїв, веселих фресків і мозаїк, а не в тісних і понурих норах, 
призначених для “фамілії”, як називали тоді рабів, — спішив узяти від 
життя все, що могло воно дати доброго, приємного, не журячися клятими 
питаннями політики чи етики...
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Аddio!
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1 На львівськім жарґоні се слово означає “не пана”.
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КОМЕНТАРІ

Розділ І. СТАТТІ, ВИСТУПИ, ПЕРЕДМОВИ, ЗАМІТКИ

Для ювілею Івана Котляревського. Desiderata
Перша публікація: ЗНТШ — 1893. — Т. ІІ. — С. 147–161. Підпис: 

М.Сергієнко. 
Подається за першодруком.
Це перша публікація М.Грушевського про І.Котляревського, в якій автор 

визначає основні напрями подальшого вивчення українським літературознав-
ством цієї теми. У літературно-критичній спадщині М.Грушевського до цієї 
тематики належать також рецензії на праці: Дашкевич Н. Вопрос о литера-
турном источнике украинской оперы И.П.Котляревского “Москаль-чарив-
нык” // Киевская старина. — 1893. — Т. 43. — Кн. 12. — С. 451–481 (Рец.: 
ЗНТШ. — 1894. — Т. IV. — С. 184–188); Стешенко И. Иван Петрович 
Котляревский, автор украинской “Энеиды”: Критическая биография. — К., 
1902. (Рец.: ЗНТШ. — 1903. — Т. LI. — С. 50–55); Петров Н. Один 
из предшественников Ив. Петр. Котляревского в украинской литературе ХVІІІ в. 
Афанасий Кириллович Лобысевич // Сборник по славяноведению. — Вып. 
1. — СПб., 1904. — С. 57–63 (Рец.: ЗНТШ. — 1905. — Т. LХVІ. — 
С. 2–33); на видання “Творів Івана Котляревського” під редакцією, з переднім 
словом та примітками С.Єфремова. — Видавництво “Вік”, К., 1909. (Рец.: 
ЛНВ. — 1909. — Т. 48. — № 12. — С. 628–629). Крім того, М.Грушев-
ський є автором передмови до книжки “Перше видання Енеїди І.Котлярев-
ського, передруковане в столітню річницю його” (Львів, 1898. — С. І–ІІІ); 
та публікації “Перші видання Енеїди Котляревського” (ЛНВ. — 1898. — 
Т. 4. — Кн. 11. — С. 84–86).

с. 3 ...зовсім новим фактом без попередників — про те, що І.Котлярев-
ський був продовжувачем традицій давнього українського письменства, писали 
багато дослідників. Найповнішу інфомацію можна почерпнути з монографії: 
Яценко М. На рубежі літературних епох: “Енеїда” Котляревського і художній 
прогрес в українській літературі. — К., 1977. Першим дослідженням на цю тему 
було: Житецкий П. Энеида Котляревского и древнейший список ее в связи 
с обзором малорусской литературы ХVІІІ века. — К., 1900.

Мотивів поезії Котляревського ухопилася зараз ціла серія письменни-
ків... — послідовники його, як правило, писали на значно нижчому мистецькому 
рівні, за що були справедливо критиковані. Це явище в українській літературі дістало 

завороті дороги, з гірськими верхами, багатими краєвидами. За Соррент-
ський півострів — до Амальфі і Салерно, з їх оригінальними старинностями 
норманнських часів і з чудовою дорогою, вирубленою в надморських скалах; 
до Пестума з його чудовим храмом Нептуна, до...

Ба, але годі! Так нас берег бозна куди заведе. Досить на сей раз. Ще не 
прийшов мені час доживання на спочинку над сим синім морем, в промінні 
полудневого сонця.

Кінчаться скупо виміряні дні. Назад, до гамарні, де серед гуркоту й 
гамору, серед злоби і ненависті кується тяжке діло життя, суворе і грізне.

Чорні лелики (кажани), стривожені й розполохані моїми партикуляр-
ними гадками, можуть заспокоїтися і, засівши в темних кутах своїх, мріяти 
знову про ніч, морок, пітьму й інші темні річі.

До нової відпустки з тої гамарні, до нової оказії!
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П.Куліш висловлює високу, подекуди схожу на панегірик оцінку літературної 
спадщини І.Котляревського (с. 123–124).

“Так вічной пам’яти бувало у нас в Гетьманщині колись”, дещо з мук 
пекельних... — перша цитата з четвертого розділу “Енеїди”. Картини мук, які 
терпіли грішники в пеклі, І.Котляревський зображає в третій частині поеми. Увагу 
дослідників, які цікавилися реаліями тогочасного суспільного життя, громадського 
устрою та соціальними симпатіями автора, часто привертали саме такі фрагменти.

...знищено гетьманство, Січ... — гетьманство (управління виборного 
воєначальника — гетьмана) було своєрідною українською формою демократичної 
республіки. Після підписання Переяславської угоди 1654 р., хоч формально Геть-
манщина користувалася автономією у складі Росії, царський уряд почав обмежу-
вати права гетьмана і військової ради в Україні. Цей процес закінчився у 1775 р. 
остаточною ліквідацією Запорозької Січі та покріпаченням українських селян. 

Польща впала... — децентралізаторська політика польських феодалів і війни 
XVII ст. призвели до ослаблення Польщі та втрати нею державності. Пруссія, 
Австрія і Росія у 1772, 1793, 1795 роках здійснили поділ території Польщі. Внас-
лідок цього значна частина Правобережної України, яка, згідно з Люблінською 
унією (1569), входила до Речі Посполитої, відійшла до Росії (Волинь, Підляшшя, 
Київщина, Брацлавщина). 

...з рук українців перейшовши до тубільців — з кінця XVII ст., коли 
в українських землях почали зміцнюватись позиції російського самодержавства, 
розпочалася активна міграція певного прошарку людей, в основному освічених, 
з України до Росії. Осідаючи там, вони поширювали вищий, ніж на той час був 
у тубільців, рівень освіченості, культури. Отже, українці стали потужним чинни-
ком культурного прогресу росіян, зокрема, у сфері красного письменства. Одним 
з яскравих прикладів може слугувати доля Феофана Прокоповича — ректора 
Київської академії (з 1710 р.), видатного публіциста, поета, драматурга, теоре-
тика літератури, реформатора українського, а потім і російського віршування. У 
1716 р. за наказом Петра І він виїхав до Петербурга і фактично очолив російську 
православну церкву.

...“в простого мужика простий єсть обичай, а в письменного — осо-
бий, політичний звичай”... — фразу з вірша “О пьяных и о неписьменных” 
Климентія Зіновіїва, українського поета кінця XVII ст., М.Грушевський цитує 
за публікацією П.Куліша “Обзор украинской словесности. Климентій” (Основа. — 
1861. — № 1. — С. 159–234. Цей фрагмент Куліш цитує на с. 176). У сучасному 
виданні: Климентій Зіновіїв. Вірші і приповісті посполиті. — К., 1971, — це текст 
№ 107, С. 90.

с. 7 ...в праці д. Дашкевича... — йдеться про дослідження М.Дашкевича 
«Отзыв о сочинении г. Петрова: “Очерки истории украинской литературы ХІХ 
столетия”». (Отчет о двадцать девятом присуждении наград графа Уварова: 
Приложение к 59 тому “Записок Императорской академии наук”. — СПб., 
1888). У цій праці значне місце присвячене аналізові творчості І.Котляревського.

назву “Котляревщина”. Сюди зараховують П.Білецького-Носенка, П.Корениць-
кого, С.Александрова, Я.Мішковського та ін. Див.: Українські пропілеї. — Том 
перший. Котляревщина /Ред., вступна стаття й прим. І.Айзенштока. — Х., 1928.

с. 3–4 І ми, шукаючи в культурних обставинах Гетьманщини... — 
Гетьманщиною називалась територія Лівобережної України разом з Києвом, яка 
після Андрусівського перемир’я 1667 р. (між Росією і Польщею) управлялась 
гетьманом і користувалася автономією в складі Російської держави. За умовами 
названого перемир’я, Правобережна Україна (без Києва) відійшла до Польщі. 
Остаточно гетьманство було ліквідоване в 1764 р.

...Шевченкові “Псалми Давидові” “застрашали своїм вибором”... — 
“Псалми Давидові” — цикл віршів Шевченка, написаний у грудні 1845 р., є перес-
півом “Псалтиря”, однієї з книг Біблії. За легендою, автором цих творів був цар 
Давид. Форма переспіву канонічних текстів давала змогу легально вводити у твор-
чість елементи соціального протесту, викривальні мотиви, громадянську тематику. 

с. 5 Остра, стороннича Кулішева критика... — йдеться про публікацію 
П.Куліша “Обзор украинской словесности. И.Котляревский” (Основа. — 1861. — 
Кн. 1. — С. 235–262). Автор різко критикує творчість І.Котляревського за кари-
катурність та афектацію у зображенні народного життя. Через цей комізм вважає 
“Енеїду” шкідливою. Про театральні п’єси Котляревського Куліш також невисокої 
думки, називає їх анахронізмом, який зберігає вартість лише як перші пам’ятки 
нової української літератури.

...антагоністи Кулішеві... — першим у часі полемізував з П.Кулішем з цього 
приводу О.Терещенко в статті “Иван Петрович Котляревский” (Основа. — 1861. — 
Кн. 2. — С. 143–160). Згодом негативну оцінку діяльності І.Котляревського 
неодноразово заперечували і спростовували науковці: М.Костомаров, М.Пипін, 
М.Петров, М.Дашкевич та ін. Детальніше див.: Іван Котляревський. Бібліогра-
фічний покажчик 1798–1968 /Склав М.Мороз. — К., 1969.

...не маємо навіть докладної життєписі Котляревського... — ймовірно, 
що саме ця стаття М.Грушевського стала своєрідним “планом-проспектом” праці 
І.Стешенка над науковою біографією І.Котляревського. Однак молодий науковець 
не зумів створити таке масштабне дослідження, як його намітив М.Грушевський.

...й звідси пропали... — про помилковість твердження щодо втрати дея-
ких автографів поета (Горленко в. Из бумаг И.П.Котляревского // Киевская 
старина. — 1883. — Т. 6. — Кн. 5. — С. 146–156) писав В.Срезневський: 
О нескольких автографах И.П.Котляревского // Журнал Министерства народного 
просвещения. — 1902. — Ч. 340. — С. 119–131. Автор повідомляв, що архів 
зберігається в Імператорській публічній бібліотеці в Петербурзі, детальніше 
зупинився на деяких автографах Котляревського, зокрема, — на його перекладі 
праці Дюкена “Размышления”, опублікував його заяву з 1834 р. про звільнення 
від служби.

с. 6 ...сам перемінив потім погляди на Котляревського — у збірнику 
“Хуторна поезія” (Львів, 1882), у “Зазивному листі до української інтелігенції” 
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...висліджено в недавній розправі д. Житецького... — згадується дос-
лідження П.Житецького: Очерк литературной истории Малорусского наречия в 
ХVII в. Додаток: Словарь книжной малорусской речи по рукописи ХVII века // 
Киевская старина. — 1888. — № 1–6, 8, 9, 12.

с. 11 ...штукованій, “кованій” мові нових українських авторів — в кінці 
ХІХ ст. багато українських письменників перекладали зарубіжну класику. Нама-
гаючись розширити межі вживання української мови, перекладачам нерідко 
доводилось бути першопрохідцями, винаходити і запроваджувати слова й вирази, 
незвичні для побутової народної мови, які сучасники назвали “кованими”, тобто 
штучними. Зокрема, досить вдало це робили М.Старицький та Олена Пчілка. 
Звичайно, не всі нововведення були бездоганними, однак багато з тих “кованих” 
слів прижилося і є невід’ємними в сучасній українській мові, напр.: байдужість, 
вплив, ідея, мрія, темрява та ін.

с. 15 ...подібні сцени так і просять олівця — найбільш вдалими на сьогодні 
вважаються ілюстрації до “Енеїди” українського графіка А.Базилевича (1968).

...в нас “не в оден гуж тягнуть”... — цитується вірш гетьмана І.Мазепи 
“Дума”. У автора перша строфа така:

“Всі покою щире прагнуть,
А не в оден гуж всі тягнуть, 
Той направо, той наліво.
А все браття, тото диво!”

Дріб’язок з російського письменства
Перша публікація: Правда. — 1893. — Т. 16. — Вип. 48. — Лютий. — 

C. 120; у рубриці “Критичні і бібліографічні замітки”. Підпис: Хлопець. 
Подається за першодруком.

с. 17 ...письменника, що жив на Вкраїні... — у 1849–1857 рр. М.Лєсков 
працював у Київській казенній палаті. Залишив спогади про Київ; чимало його 
творів ґрунтуються на українському матеріалі: оповідання “Нехрещений піп”, 
“Старосвітські психопати”, “Печерські антики”, повість “Заячий ремез” та ін.

Тридцять сім літ минуло з того часу, як вперше було промовлено 
в російському письменстві се преславне “грає воропає”... — йдеться про 
роман І.Тургенєва “Рудін” (вперше опублікований у 1855 р.). Далі в авторській 
примітці переказаний фрагмент з розділу 2 цього твору. Здається, першим 
з українських діячів, хто задокументував свій осуд цього некоректного стосовно 
українців фрагмента тургенєвського роману, був П.Куліш. У статті «Взгляд 
на малороссийскую словесность по случаю выхода в свет книги “Народні опо-
відання Марка Вовчка”» (Русский вестник. — 1857. — Т. 12. — Кн. 2. — 
С. 228) він писав, що Тургенєв “видит в самобытном проявлении народности 
пустую прихоть нескольких праздных людей и воображает, что сострил очень 
забавно, сказавши, что малороссиянин заплачет от всякой бессмыслицы на род-
ном языке”.

...в анонімній розправі д. Н. М. в. ... — під цим криптонімом був опубліко-
ваний критико-біографічний нарис М.Віленкіна “Иван Петрович Котляревский”  
(Новь. — 1884. — Т. 1. — С. 702–703; 1885. — Т. 2. — С. 126–133).

Так само з “Москалем-чарівником”, що має перед собою багату літе-
ратуру інтермедій... — детальніше про мандрівний сюжет названого водевіля 
І.Котляревського див. у цьому томі рецензію М.Грушевського на статтю М.Даш-
кевича “Вопрос о литературном источнике украинской оперы И.П.Котляревского 
“Москаль-чаривнык”.

...зв’язок сеї п’єси з “Козаком-стихотворцем”... — згадано водевіль 
на українську тему російського письменника і театрального діяча О.Шаховського, 
поставлений у Полтаві 1817 р. Чимало літературознавців, починаючи від М.Пе-
трова (див. його “Очерки истории украинской литературы ХІХ в.” — К., 1884), 
вважають, що п’єсою “Наталка Полтавка” її автор своєрідно полемізує з водевілем 
О.Шаховського “Казак-стихотворец” — одним із найслабших творів цього дра-
матурга, фактично сатирою на українців. Громадськість дуже критично сприйняла 
цю п’єсу. М.Петров зауважив: «Можливо, неуспіх цієї опери, що мала претензію 
на зображення українського побуту, й спонукав Котляревського написати свою 
“Наталку Полтавку”» (названа праця, С. 23). Див. також: Кирилюк Є. Живі 
традиції: Іван Котляревський і українська література. — К., 1969. —С. 143–146.

с. 8 ...видано було вповні тільки після його смерті — перше повне 
видання “Енеїди” — всі шість частин — вийшло у Харкові 1842 р.

“Наталка” з’явилась вперше на сцені 1819 р. ... — п’єса справді була 
створена 1819 р., того ж року у Полтаві відбулась її перша постановка. (Див.: 
Є.Кирилюк. Живі традиції: Іван Котляревський і українська література. — К., 
1969. — С. 142).

...той же таки Куліш доводив... — далі автор цитує працю П.Куліша 
“Обзор украинской словесности. И.Котляревский” (Основа. — 1861. — Кн. 1).

...бачить градацію в них і д-р Огоновський... — дослідженню творчості 
І.Котляревського присвячений розділ об’ємної праці О.Огоновського: Історія 
літератури руської. Часть 2. — Львів, 1889. — С. 186–210.

...дано було знати, що в рукописі останньої пісні були цікаві поправки 
автора — М.Грушевський посилається на анонімну (автор — О.Терещенко) публі-
кацію: Иван Петрович Котляревский // Основа. — 1861. — Кн. 2. —С. 163–175. 

с. 9 Колишніх закидів Куліша... — поряд зі згаданою публікацією в “Основі” 
тут цитується передмова П.Куліша до альманаху “Хата” (1860): Переднє слово 
до громади. Погляд на українську словесність. — С. VII–XXII, де він також 
висловлює негативну оцінку “Енеїди”.

с. 10 В сьогочасному напівнепризнаному становищі української літе-
ратурної мови... — через бездержавність, розірваність української території, 
жорстке переслідування свідомого українства в Росії та інші причини наприкінці 
ХІХ ст. не існувало єдиної загальноприйнятої унормованої української літера-
турної мови.
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...висліджено в недавній розправі д. Житецького... — згадується дос-
лідження П.Житецького: Очерк литературной истории Малорусского наречия в 
ХVII в. Додаток: Словарь книжной малорусской речи по рукописи ХVII века // 
Киевская старина. — 1888. — № 1–6, 8, 9, 12.

с. 11 ...штукованій, “кованій” мові нових українських авторів — в кінці 
ХІХ ст. багато українських письменників перекладали зарубіжну класику. Нама-
гаючись розширити межі вживання української мови, перекладачам нерідко 
доводилось бути першопрохідцями, винаходити і запроваджувати слова й вирази, 
незвичні для побутової народної мови, які сучасники назвали “кованими”, тобто 
штучними. Зокрема, досить вдало це робили М.Старицький та Олена Пчілка. 
Звичайно, не всі нововведення були бездоганними, однак багато з тих “кованих” 
слів прижилося і є невід’ємними в сучасній українській мові, напр.: байдужість, 
вплив, ідея, мрія, темрява та ін.

с. 15 ...подібні сцени так і просять олівця — найбільш вдалими на сьогодні 
вважаються ілюстрації до “Енеїди” українського графіка А.Базилевича (1968).

...в нас “не в оден гуж тягнуть”... — цитується вірш гетьмана І.Мазепи 
“Дума”. У автора перша строфа така:

“Всі покою щире прагнуть,
А не в оден гуж всі тягнуть, 
Той направо, той наліво.
А все браття, тото диво!”

Дріб’язок з російського письменства
Перша публікація: Правда. — 1893. — Т. 16. — Вип. 48. — Лютий. — 

C. 120; у рубриці “Критичні і бібліографічні замітки”. Підпис: Хлопець. 
Подається за першодруком.

с. 17 ...письменника, що жив на Вкраїні... — у 1849–1857 рр. М.Лєсков 
працював у Київській казенній палаті. Залишив спогади про Київ; чимало його 
творів ґрунтуються на українському матеріалі: оповідання “Нехрещений піп”, 
“Старосвітські психопати”, “Печерські антики”, повість “Заячий ремез” та ін.

Тридцять сім літ минуло з того часу, як вперше було промовлено 
в російському письменстві се преславне “грає воропає”... — йдеться про 
роман І.Тургенєва “Рудін” (вперше опублікований у 1855 р.). Далі в авторській 
примітці переказаний фрагмент з розділу 2 цього твору. Здається, першим 
з українських діячів, хто задокументував свій осуд цього некоректного стосовно 
українців фрагмента тургенєвського роману, був П.Куліш. У статті «Взгляд 
на малороссийскую словесность по случаю выхода в свет книги “Народні опо-
відання Марка Вовчка”» (Русский вестник. — 1857. — Т. 12. — Кн. 2. — 
С. 228) він писав, що Тургенєв “видит в самобытном проявлении народности 
пустую прихоть нескольких праздных людей и воображает, что сострил очень 
забавно, сказавши, что малороссиянин заплачет от всякой бессмыслицы на род-
ном языке”.

...в анонімній розправі д. Н. М. в. ... — під цим криптонімом був опубліко-
ваний критико-біографічний нарис М.Віленкіна “Иван Петрович Котляревский”  
(Новь. — 1884. — Т. 1. — С. 702–703; 1885. — Т. 2. — С. 126–133).

Так само з “Москалем-чарівником”, що має перед собою багату літе-
ратуру інтермедій... — детальніше про мандрівний сюжет названого водевіля 
І.Котляревського див. у цьому томі рецензію М.Грушевського на статтю М.Даш-
кевича “Вопрос о литературном источнике украинской оперы И.П.Котляревского 
“Москаль-чаривнык”.

...зв’язок сеї п’єси з “Козаком-стихотворцем”... — згадано водевіль 
на українську тему російського письменника і театрального діяча О.Шаховського, 
поставлений у Полтаві 1817 р. Чимало літературознавців, починаючи від М.Пе-
трова (див. його “Очерки истории украинской литературы ХІХ в.” — К., 1884), 
вважають, що п’єсою “Наталка Полтавка” її автор своєрідно полемізує з водевілем 
О.Шаховського “Казак-стихотворец” — одним із найслабших творів цього дра-
матурга, фактично сатирою на українців. Громадськість дуже критично сприйняла 
цю п’єсу. М.Петров зауважив: «Можливо, неуспіх цієї опери, що мала претензію 
на зображення українського побуту, й спонукав Котляревського написати свою 
“Наталку Полтавку”» (названа праця, С. 23). Див. також: Кирилюк Є. Живі 
традиції: Іван Котляревський і українська література. — К., 1969. —С. 143–146.

с. 8 ...видано було вповні тільки після його смерті — перше повне 
видання “Енеїди” — всі шість частин — вийшло у Харкові 1842 р.

“Наталка” з’явилась вперше на сцені 1819 р. ... — п’єса справді була 
створена 1819 р., того ж року у Полтаві відбулась її перша постановка. (Див.: 
Є.Кирилюк. Живі традиції: Іван Котляревський і українська література. — К., 
1969. — С. 142).

...той же таки Куліш доводив... — далі автор цитує працю П.Куліша 
“Обзор украинской словесности. И.Котляревский” (Основа. — 1861. — Кн. 1).

...бачить градацію в них і д-р Огоновський... — дослідженню творчості 
І.Котляревського присвячений розділ об’ємної праці О.Огоновського: Історія 
літератури руської. Часть 2. — Львів, 1889. — С. 186–210.

...дано було знати, що в рукописі останньої пісні були цікаві поправки 
автора — М.Грушевський посилається на анонімну (автор — О.Терещенко) публі-
кацію: Иван Петрович Котляревский // Основа. — 1861. — Кн. 2. —С. 163–175. 

с. 9 Колишніх закидів Куліша... — поряд зі згаданою публікацією в “Основі” 
тут цитується передмова П.Куліша до альманаху “Хата” (1860): Переднє слово 
до громади. Погляд на українську словесність. — С. VII–XXII, де він також 
висловлює негативну оцінку “Енеїди”.

с. 10 В сьогочасному напівнепризнаному становищі української літе-
ратурної мови... — через бездержавність, розірваність української території, 
жорстке переслідування свідомого українства в Росії та інші причини наприкінці 
ХІХ ст. не існувало єдиної загальноприйнятої унормованої української літера-
турної мови.
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Останні романи Г.Сенкевича. Читані в львівськім “Клубі русинок” 
14(26) і 17(29) червня 1895 р.

Виступ М.Грушевського, виголошений у два прийоми на зібраннях львів-
ського “Клубу русинок” 14 (26) і 17 (29) червня 1895 р. Перша публікація: 
Зоря. — 1895. — № 14–17. Автограф з незначними редакторськими правками 
зберігається у фонді Василя Лукича: ІЛ. — Ф. 61. — № 119. За цим архівним 
примірником нескладно відновити первісний авторський текст, який має певні 
лексичні відмінності порівняно з першодруком: русизми “вопрос; релігіозний” 
виправлені на “питання, релігійний”, слово “дюжина” двічі виправлене на “тузина”. 
Однак упорядник свідомо цього не робить, позаяк є підстави вважати, що згадані 
правки погоджені з автором. Таким чином, остаточним варіантом вважаємо саме 
першодрук.

Подається за першодруком.

с. 24 ...розпочав свою діяльність оповіданнями з сучасного селянського 
побуту... — у ранніх повістях та оповіданнях Г.Сенкевича зображується згасання 
патріархального побуту — “Старий служник” (1875), “Ганя” (1876), селянські 
долі — “Начерки вугликом” (1877), “Янко-музика” (1879) та ін.

...його звісна трилогія з часів Хмельниччини... — йдеться про історичні 
романи “Вогнем і мечем” (1883–1884), “Потоп” (1884–1886), “Пан Володи-
йовський” (1887–1888), в яких автор зображає визвольну війну українського 
народу з націоналістичних позицій консервативної шляхти.

с. 33 ...застає Лінету в обіймах свого безголового Антіноя... — Антіной — 
у грецькій міфології ватажок женихів Пенелопи, які вимагали її руки, поки не було 
Одіссея, найбільш родовитий і нахабний з-поміж них.

с. 38 ...“задоволеним з самого себе, свого обіду й жінки”, — як каже 
поет — М.Грушевський цитує ХІІ строфу першого розділу роману О.Пушкіна 
“Євгеній Онєгін”. В оригіналі: “Всегда довольный сам собой, своим обедом 
и женой”.

[Виступ на Шевченковому святі 1896 р. у Львові] 
Цей текст — виступ М.Грушевського на Шевченковому святі у Львові, яке 

організували місцеві українські товариства в залі “Народного дому” 16 березня 
1896 р. Вступне слово М.Грушевського повністю опублікувала газета “Діло”, 
Ч. 52 від 6 (18) березня 1896 р., С. 1–2. 

Зберігся чорновий автограф тексту виступу — перша частина й остання 
сторінка: ЦДІАЛ України. — Ф. 401. — Оп. 1. — Спр. 47. — Арк. 29–33; 
а друга частина від слів: “Треба признати, що Тарас добре розумів...”, без останньої 
сторінки: ЦДІАК України. — Ф. 1235. — Оп. 1. — Спр. 225. — Арк. 31–36.

Подається за першодруком.

с. 45 ...нашою піснею, нашою думою — у програмі цього вечора було 
багато солоспівів та хорових номерів, зокрема, М.Лисенка на слова Т.Шевченка: 

с. 18 ...“се було б смішно, якби не було сумно” — парафраз із поезії 
М.Лєрмонтова “А.О.Смирновой”. В оригіналі: “Все это было бы смешно, когда 
бы не было так грустно”.

Запомога письменникам 
Перша публікація: Зоря. — 1894. — Ч. 5. — С. 114–115. Підпис: М.Хло-

пець. Автограф цієї статті зберігається в: ІЛ. — Ф. 61. — Од. зб. 117. Після 
тексту М.Грушевського рукою О.Кониського олівцем дописано: “На Шевченкове 
число. О.Перебендя”.

Подається за першодруком. 

с. 19 ...пам’ять великого співця нашого... — стаття була поміщена в берез-
невому числі “Зорі”, присвяченому Т.Шевченкові.

...про спосіб запомоги нашим письменникам — незадовго до цього про 
упосліджене становище письменників і журналістів у суспільстві писали О.Маковей 
та І.Франко: Ом. [Осип Маковей] Нема грошей! // Зоря. — 1892. — Ч. 23. — 
С. 457–460. Франко І. Наше літературне життя в 1892 році. (Листи до редактора 
“Зорі”) // Зоря. — 1893. — Ч. 1. — С. 15–18; Ч. 2. — С. 36–37. Власне, 
вказаній темі присвячена друга частина цієї публікації. Організаційно назрілу 
потребу допомоги письменникам спробували вирішити у Львові у 1898 р. під 
час створення “Українсько-руської видавничої спілки”. Див. також: Бурлака Г. 
До історії створення “Українсько-руської видавничої спілки” // ЗНТШ. — 
Т. CCL. — 2005. — С. 761–769. 

...за галицьким писальництвом стоїть ціла Україна із своєю безкорисною 
працею... — М.Грушевський має на увазі той факт, що через царські переслідування 
в підросійській Україні було заблоковане побутування і розвиток українського друко-
ваного слова. Тому українські письменники, перекладачі, культурні діячі публікувались 
у галицьких виданнях, зокрема в періодиці, таким чином розширюючи їхній тема-
тичний діапазон, нерідко підіймаючи художній рівень. Через постійне напівзлиденне 
існування цих органів, як правило, адекватних гонорарів не виплачували. Цікаво, 
що про необхідність адекватної оплати письменницької (у широкому розумінні) праці 
М.Грушевський писав ще у своїх юнацьких листах до І.Нечуя-Левицького з 1885 р. 
Див.: Листування Михайла Грушевського ... — Т. 1. — С. 39.

с. 21 ...іти на формування стовпа... — тобто основного капіталу.
с. 22 ...історією свого постання... — М.Грушевський нагадує про те, 

що ініціатива створення (у 1873 р.) та значна фінансова підтримка Наукового 
товариства імені Шевченка належить наддніпрянським українцям — О.Ко-
ниському, Є.Милорадович, Д.Пильчикову, М.Жученку. Див.:Студинський К. 
Наукове товариство імені Шевченка у Львові (1873–1928 рр.) // ЗНТШ. — 
Т. CL. — Львів, 1929. — C. IX–XVIII.

с. 23 ...як висловивсь один високоповажаний письменник український 
в листі до мене... — йдеться про лист О.Кониського від 14 (2) січня 1894 р. 
Див.: Листування Михайла Грушевського ... — Т. 3. — С. 75.
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Останні романи Г.Сенкевича. Читані в львівськім “Клубі русинок” 
14(26) і 17(29) червня 1895 р.

Виступ М.Грушевського, виголошений у два прийоми на зібраннях львів-
ського “Клубу русинок” 14 (26) і 17 (29) червня 1895 р. Перша публікація: 
Зоря. — 1895. — № 14–17. Автограф з незначними редакторськими правками 
зберігається у фонді Василя Лукича: ІЛ. — Ф. 61. — № 119. За цим архівним 
примірником нескладно відновити первісний авторський текст, який має певні 
лексичні відмінності порівняно з першодруком: русизми “вопрос; релігіозний” 
виправлені на “питання, релігійний”, слово “дюжина” двічі виправлене на “тузина”. 
Однак упорядник свідомо цього не робить, позаяк є підстави вважати, що згадані 
правки погоджені з автором. Таким чином, остаточним варіантом вважаємо саме 
першодрук.

Подається за першодруком.

с. 24 ...розпочав свою діяльність оповіданнями з сучасного селянського 
побуту... — у ранніх повістях та оповіданнях Г.Сенкевича зображується згасання 
патріархального побуту — “Старий служник” (1875), “Ганя” (1876), селянські 
долі — “Начерки вугликом” (1877), “Янко-музика” (1879) та ін.

...його звісна трилогія з часів Хмельниччини... — йдеться про історичні 
романи “Вогнем і мечем” (1883–1884), “Потоп” (1884–1886), “Пан Володи-
йовський” (1887–1888), в яких автор зображає визвольну війну українського 
народу з націоналістичних позицій консервативної шляхти.

с. 33 ...застає Лінету в обіймах свого безголового Антіноя... — Антіной — 
у грецькій міфології ватажок женихів Пенелопи, які вимагали її руки, поки не було 
Одіссея, найбільш родовитий і нахабний з-поміж них.

с. 38 ...“задоволеним з самого себе, свого обіду й жінки”, — як каже 
поет — М.Грушевський цитує ХІІ строфу першого розділу роману О.Пушкіна 
“Євгеній Онєгін”. В оригіналі: “Всегда довольный сам собой, своим обедом 
и женой”.

[Виступ на Шевченковому святі 1896 р. у Львові] 
Цей текст — виступ М.Грушевського на Шевченковому святі у Львові, яке 

організували місцеві українські товариства в залі “Народного дому” 16 березня 
1896 р. Вступне слово М.Грушевського повністю опублікувала газета “Діло”, 
Ч. 52 від 6 (18) березня 1896 р., С. 1–2. 

Зберігся чорновий автограф тексту виступу — перша частина й остання 
сторінка: ЦДІАЛ України. — Ф. 401. — Оп. 1. — Спр. 47. — Арк. 29–33; 
а друга частина від слів: “Треба признати, що Тарас добре розумів...”, без останньої 
сторінки: ЦДІАК України. — Ф. 1235. — Оп. 1. — Спр. 225. — Арк. 31–36.

Подається за першодруком.

с. 45 ...нашою піснею, нашою думою — у програмі цього вечора було 
багато солоспівів та хорових номерів, зокрема, М.Лисенка на слова Т.Шевченка: 

с. 18 ...“се було б смішно, якби не було сумно” — парафраз із поезії 
М.Лєрмонтова “А.О.Смирновой”. В оригіналі: “Все это было бы смешно, когда 
бы не было так грустно”.

Запомога письменникам 
Перша публікація: Зоря. — 1894. — Ч. 5. — С. 114–115. Підпис: М.Хло-

пець. Автограф цієї статті зберігається в: ІЛ. — Ф. 61. — Од. зб. 117. Після 
тексту М.Грушевського рукою О.Кониського олівцем дописано: “На Шевченкове 
число. О.Перебендя”.

Подається за першодруком. 

с. 19 ...пам’ять великого співця нашого... — стаття була поміщена в берез-
невому числі “Зорі”, присвяченому Т.Шевченкові.

...про спосіб запомоги нашим письменникам — незадовго до цього про 
упосліджене становище письменників і журналістів у суспільстві писали О.Маковей 
та І.Франко: Ом. [Осип Маковей] Нема грошей! // Зоря. — 1892. — Ч. 23. — 
С. 457–460. Франко І. Наше літературне життя в 1892 році. (Листи до редактора 
“Зорі”) // Зоря. — 1893. — Ч. 1. — С. 15–18; Ч. 2. — С. 36–37. Власне, 
вказаній темі присвячена друга частина цієї публікації. Організаційно назрілу 
потребу допомоги письменникам спробували вирішити у Львові у 1898 р. під 
час створення “Українсько-руської видавничої спілки”. Див. також: Бурлака Г. 
До історії створення “Українсько-руської видавничої спілки” // ЗНТШ. — 
Т. CCL. — 2005. — С. 761–769. 

...за галицьким писальництвом стоїть ціла Україна із своєю безкорисною 
працею... — М.Грушевський має на увазі той факт, що через царські переслідування 
в підросійській Україні було заблоковане побутування і розвиток українського друко-
ваного слова. Тому українські письменники, перекладачі, культурні діячі публікувались 
у галицьких виданнях, зокрема в періодиці, таким чином розширюючи їхній тема-
тичний діапазон, нерідко підіймаючи художній рівень. Через постійне напівзлиденне 
існування цих органів, як правило, адекватних гонорарів не виплачували. Цікаво, 
що про необхідність адекватної оплати письменницької (у широкому розумінні) праці 
М.Грушевський писав ще у своїх юнацьких листах до І.Нечуя-Левицького з 1885 р. 
Див.: Листування Михайла Грушевського ... — Т. 1. — С. 39.

с. 21 ...іти на формування стовпа... — тобто основного капіталу.
с. 22 ...історією свого постання... — М.Грушевський нагадує про те, 

що ініціатива створення (у 1873 р.) та значна фінансова підтримка Наукового 
товариства імені Шевченка належить наддніпрянським українцям — О.Ко-
ниському, Є.Милорадович, Д.Пильчикову, М.Жученку. Див.:Студинський К. 
Наукове товариство імені Шевченка у Львові (1873–1928 рр.) // ЗНТШ. — 
Т. CL. — Львів, 1929. — C. IX–XVIII.

с. 23 ...як висловивсь один високоповажаний письменник український 
в листі до мене... — йдеться про лист О.Кониського від 14 (2) січня 1894 р. 
Див.: Листування Михайла Грушевського ... — Т. 3. — С. 75.
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с. 47 ...На сій окраденій землі — рядки 4–5 з поезії Т.Шевченка “Молитва” 
(1860): Шевченко Т. Зібрання творів у шести томах. — К., 2003. — Т. 2. 
Поезія 1847–1861. — С. 337.

...І слова живого... — рядки 11–16 з поеми “Кавказ” (1845): Шевченко Т. 
Зібрання творів... — Т. 1. — С. 343.

...Вік не прохолоне... — варіант рядків 246–247 з поеми Т.Шевченка 
“Сон” (1844): Шевченко Т. Зібрання творів... — Т. 1. — С. 271. В оригіналі: 
“Раз добром нагріте серце /Вік не прохолоне”.

...Усі ми однако за волю лягли — рядки 32–34 з поезії Т.Шевченка 
“Буває, в неволі іноді згадаю...” (1850): Шевченко Т. Зібрання творів... — 
Т. 2. — С. 224.

с. 48 ...І сміється знову — рядки 3–10 з поеми “Кавказ” (1845). В ори-
гіналі є деякі відмінності: “Споконвіку Прометея /Там орел карає, /Що день 
божий добрі ребра /Й серце розбиває. /Розбиває, та не вип’є /Живущої 
крові — /Воно знову оживає /І сміється знову”: Шевченко Т. Зібрання тво-
рів... — Т. 1. — С. 343.

с. 49 Звісний факт, як пересваривсь Тарас з одним з стовпів того-
часного українофільства... — йдеться про конфлікт з П.Лукашевичем. Цей 
поміщик займався етнографічною діяльністю, видав збірку “Малороссийские 
и червонорусские народные думы и песни” (СПб., 1836), спілкувався з Т.Шев-
ченком. Перший біограф поета М.Чалий зафіксував випадок, який стався під час 
першої подорожі поета в Україну (1843–1844): якось узимку, в лютий мороз 
П.Лукашевич послав свого кріпака пішки за 30 верст з листом до Т.Шевченка 
в Яготин і наказав повернутись з відповіддю того ж дня. Довідавшись про це і 
не маючи змоги затримати кріпака, якого пан жорстоко покарав би, розгніваний 
поет написав Лукашевичу листа, в якому заявив, що припиняє з ним знайомство 
назавжди. “Кріпосник Лукашевич не вгамувався і відповів Тарасу Григоровичу 
листом, в якому все вертілось на тому, що у нього триста душ таких, як Шев-
ченко” (цит. за кн.: Кирилюк Є.П. Тарас Шевченко. Життя і творчість. — К., 
1959. — С. 129). 

...Чи варт вона огня святого? — рядки 21–26 з поезії Т.Шевченка “Хіба 
самому написать...” (1849): Шевченко Т. Зібрання творів... — Т. 2. — С. 199.

...І по Украйні пронеслось... — рядки 82–85 з поеми Т.Шевченка “Неофіти” 
(1857). Остаточний текст звучить так: “...Щоб огненно заговорила, /Щоб слово 
пламенем взялось, /Щоб людям серце розтопило. /І на Украйні понеслось...”: 
Шевченко Т. Зібрання творів... — Т. 2. — С. 246.

с. 50 Станьмо з напруженою енергією... — спершу автор планував завер-
шити промову так: “Бережім же нашу енергію для боротьби з перешкодами, воро-
гами окольними і внутрішніми, з бідою, темнотою, байдужістю! Бережім наших 
людей і уживаймо всі сили до тієї роботи, до якої вони здаються, а не пускаймо 
в наші хатні справи чужих, ворогів! Станьмо з напруженою енергією до роботи 
культурної, економічної, громадської, аби скорше збулося віщування поета нашій 
ниві неполитій, аби скорше прийшов час, коли на ній встане наша заплакана мати,

солоспів для басу “Мені однаково”, кантата для хору і соло з оркестром “Радуйся, 
ниво неполитая...”

...А дітям надію в степу оддала — автор цитує 27–31 рядки поезії 
Т.Шевченка “Чигрине, Чигрине...” (1844).

...Поливали сльози... — дещо змінені 9–10 рядки поезії “Думи мої, думи 
мої...” (1840). В оригіналі: “Бо вас лихо на світ на сміх породило, /Поливали 
сльози...” (цитуємо за виданням: Шевченко Т. Зібрання творів у шести томах. — 
К., 2003. — Т. 1. Поезія 1837–1847. — С. 124).

...Поставцем кружала... — рядки 22–24 з твору “Іван Підкова” (1839).

...Татарські ребра... — дещо змінені рядки 17–20 поезії Т.Шевченка “Чигрине, 
Чигрине...” (1844). В оригіналі (рукописній збірці “Три літа”, яка вважається дже-
релом канонічного тексту цього твору): “За що ж боролись ми з ляхами? /За що 
ж ми різались з ордами? /За що скородили списами /Московські ребра??...” 
Варіант, цитований М.Грушевським, не є авторизованим (тобто на сьогодні неві-
домі автографи Т.Шевченка з текстом цього варіанта), уперше з’явився у виданні 
“Кобзаря” 1867 р. (виданий Д.Кожанчиковим у Петербурзі; С. 667).

...Волі нашої отрута — 24–25 рядки поезії Т.Шевченка “Чигрине, 
Чигрине...” (1844).

...Що на Україні... — рядки 33–37 поезії “Думи мої, думи мої...” (1840).
с. 46 ...Сонце зустрічає... — дещо змінені рядки 108–112 поеми “Сон” 

(1844). В оригіналі: “...Повита красою /Зеленіє, вмивається /Дрібною росою, /
Споконвіку вмивається, /Сонце зустрічає...” Цит. за виданням: Шевченко Т. 
Зібрання творів... — Т. 1. — С. 267.

...А мати пшеницю на панщині жне — дещо змінені рядки 128–136 
поеми “Сон” (1844). В оригіналі: “Латану свитину з каліки знімають, /З шку-
рою знімають, бо нічим обуть /Княжат недорослих; а он розпинають /Вдову 
за подушне, а сина кують, /Єдиного сина, єдину дитину, /Єдину надію! В вій-
сько оддають! /Бо його, бач, трохи! А онде під тином /Опухла дитина, голод-
неє мре, /А мати пшеницю на панщині жне”. Цит. за виданням: Шевченко Т. 
Зібрання творів... — Т. 1. — С. 268.

...замучених... — уривок з поеми “Сон” (1844) (рядки 525–528), дещо 
змінений М.Грушевським для граматичного узгодження цитати з текстом виступу. 
В оригіналі: “...Чорнилом политі. /Московською блекотою /В німецьких тепли-
цях /Заглушені...” (Шевченко Т. Зібрання творів... — Т. 1. — С. 277).

...Сорочку здіймати... — у цьому фрагменті виступу М.Грушевський 
поєднав кілька цитат з різних творів Т.Шевченка, дещо змінивши деякі з них. В 
оригіналі ці уривки звучать так: “Кругом неправда і неволя, /Народ замучений 
мовчить”. — “Єретик” (1845), рядки 88–89 (Шевченко Т. Зібрання тво-
рів... — Т. 1. — С. 289); “Кати знущаються над нами, /А правда наша п’яна 
спить!” — “Кавказ” (1845), рядки 24–25 (Там само. — С. 343); “Сини мої 
на чужині, /На чужій роботі”. — “Розрита могила” (1843), рядки 31–32 (Там 
само. — С. 252); “Та поможуть москалеві /Господарювати, /Та з матері полатану /
Сорочку знімати”. — “Розрита могила”, рядки 41–44 (Там само. —С. 253).
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с. 47 ...На сій окраденій землі — рядки 4–5 з поезії Т.Шевченка “Молитва” 
(1860): Шевченко Т. Зібрання творів у шести томах. — К., 2003. — Т. 2. 
Поезія 1847–1861. — С. 337.

...І слова живого... — рядки 11–16 з поеми “Кавказ” (1845): Шевченко Т. 
Зібрання творів... — Т. 1. — С. 343.

...Вік не прохолоне... — варіант рядків 246–247 з поеми Т.Шевченка 
“Сон” (1844): Шевченко Т. Зібрання творів... — Т. 1. — С. 271. В оригіналі: 
“Раз добром нагріте серце /Вік не прохолоне”.

...Усі ми однако за волю лягли — рядки 32–34 з поезії Т.Шевченка 
“Буває, в неволі іноді згадаю...” (1850): Шевченко Т. Зібрання творів... — 
Т. 2. — С. 224.

с. 48 ...І сміється знову — рядки 3–10 з поеми “Кавказ” (1845). В ори-
гіналі є деякі відмінності: “Споконвіку Прометея /Там орел карає, /Що день 
божий добрі ребра /Й серце розбиває. /Розбиває, та не вип’є /Живущої 
крові — /Воно знову оживає /І сміється знову”: Шевченко Т. Зібрання тво-
рів... — Т. 1. — С. 343.

с. 49 Звісний факт, як пересваривсь Тарас з одним з стовпів того-
часного українофільства... — йдеться про конфлікт з П.Лукашевичем. Цей 
поміщик займався етнографічною діяльністю, видав збірку “Малороссийские 
и червонорусские народные думы и песни” (СПб., 1836), спілкувався з Т.Шев-
ченком. Перший біограф поета М.Чалий зафіксував випадок, який стався під час 
першої подорожі поета в Україну (1843–1844): якось узимку, в лютий мороз 
П.Лукашевич послав свого кріпака пішки за 30 верст з листом до Т.Шевченка 
в Яготин і наказав повернутись з відповіддю того ж дня. Довідавшись про це і 
не маючи змоги затримати кріпака, якого пан жорстоко покарав би, розгніваний 
поет написав Лукашевичу листа, в якому заявив, що припиняє з ним знайомство 
назавжди. “Кріпосник Лукашевич не вгамувався і відповів Тарасу Григоровичу 
листом, в якому все вертілось на тому, що у нього триста душ таких, як Шев-
ченко” (цит. за кн.: Кирилюк Є.П. Тарас Шевченко. Життя і творчість. — К., 
1959. — С. 129). 

...Чи варт вона огня святого? — рядки 21–26 з поезії Т.Шевченка “Хіба 
самому написать...” (1849): Шевченко Т. Зібрання творів... — Т. 2. — С. 199.

...І по Украйні пронеслось... — рядки 82–85 з поеми Т.Шевченка “Неофіти” 
(1857). Остаточний текст звучить так: “...Щоб огненно заговорила, /Щоб слово 
пламенем взялось, /Щоб людям серце розтопило. /І на Украйні понеслось...”: 
Шевченко Т. Зібрання творів... — Т. 2. — С. 246.

с. 50 Станьмо з напруженою енергією... — спершу автор планував завер-
шити промову так: “Бережім же нашу енергію для боротьби з перешкодами, воро-
гами окольними і внутрішніми, з бідою, темнотою, байдужістю! Бережім наших 
людей і уживаймо всі сили до тієї роботи, до якої вони здаються, а не пускаймо 
в наші хатні справи чужих, ворогів! Станьмо з напруженою енергією до роботи 
культурної, економічної, громадської, аби скорше збулося віщування поета нашій 
ниві неполитій, аби скорше прийшов час, коли на ній встане наша заплакана мати,

солоспів для басу “Мені однаково”, кантата для хору і соло з оркестром “Радуйся, 
ниво неполитая...”

...А дітям надію в степу оддала — автор цитує 27–31 рядки поезії 
Т.Шевченка “Чигрине, Чигрине...” (1844).

...Поливали сльози... — дещо змінені 9–10 рядки поезії “Думи мої, думи 
мої...” (1840). В оригіналі: “Бо вас лихо на світ на сміх породило, /Поливали 
сльози...” (цитуємо за виданням: Шевченко Т. Зібрання творів у шести томах. — 
К., 2003. — Т. 1. Поезія 1837–1847. — С. 124).

...Поставцем кружала... — рядки 22–24 з твору “Іван Підкова” (1839).

...Татарські ребра... — дещо змінені рядки 17–20 поезії Т.Шевченка “Чигрине, 
Чигрине...” (1844). В оригіналі (рукописній збірці “Три літа”, яка вважається дже-
релом канонічного тексту цього твору): “За що ж боролись ми з ляхами? /За що 
ж ми різались з ордами? /За що скородили списами /Московські ребра??...” 
Варіант, цитований М.Грушевським, не є авторизованим (тобто на сьогодні неві-
домі автографи Т.Шевченка з текстом цього варіанта), уперше з’явився у виданні 
“Кобзаря” 1867 р. (виданий Д.Кожанчиковим у Петербурзі; С. 667).

...Волі нашої отрута — 24–25 рядки поезії Т.Шевченка “Чигрине, 
Чигрине...” (1844).

...Що на Україні... — рядки 33–37 поезії “Думи мої, думи мої...” (1840).
с. 46 ...Сонце зустрічає... — дещо змінені рядки 108–112 поеми “Сон” 

(1844). В оригіналі: “...Повита красою /Зеленіє, вмивається /Дрібною росою, /
Споконвіку вмивається, /Сонце зустрічає...” Цит. за виданням: Шевченко Т. 
Зібрання творів... — Т. 1. — С. 267.

...А мати пшеницю на панщині жне — дещо змінені рядки 128–136 
поеми “Сон” (1844). В оригіналі: “Латану свитину з каліки знімають, /З шку-
рою знімають, бо нічим обуть /Княжат недорослих; а он розпинають /Вдову 
за подушне, а сина кують, /Єдиного сина, єдину дитину, /Єдину надію! В вій-
сько оддають! /Бо його, бач, трохи! А онде під тином /Опухла дитина, голод-
неє мре, /А мати пшеницю на панщині жне”. Цит. за виданням: Шевченко Т. 
Зібрання творів... — Т. 1. — С. 268.

...замучених... — уривок з поеми “Сон” (1844) (рядки 525–528), дещо 
змінений М.Грушевським для граматичного узгодження цитати з текстом виступу. 
В оригіналі: “...Чорнилом политі. /Московською блекотою /В німецьких тепли-
цях /Заглушені...” (Шевченко Т. Зібрання творів... — Т. 1. — С. 277).

...Сорочку здіймати... — у цьому фрагменті виступу М.Грушевський 
поєднав кілька цитат з різних творів Т.Шевченка, дещо змінивши деякі з них. В 
оригіналі ці уривки звучать так: “Кругом неправда і неволя, /Народ замучений 
мовчить”. — “Єретик” (1845), рядки 88–89 (Шевченко Т. Зібрання тво-
рів... — Т. 1. — С. 289); “Кати знущаються над нами, /А правда наша п’яна 
спить!” — “Кавказ” (1845), рядки 24–25 (Там само. — С. 343); “Сини мої 
на чужині, /На чужій роботі”. — “Розрита могила” (1843), рядки 31–32 (Там 
само. — С. 252); “Та поможуть москалеві /Господарювати, /Та з матері полатану /
Сорочку знімати”. — “Розрита могила”, рядки 41–44 (Там само. —С. 253).
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...представив апотеозу шляхетської Польщі... — йдеться про історичну 
трилогію Г.Сенкевича — романи “Вогнем і мечем” (1883–1884), “Потоп” 
(1884–1886), “Пан Володийовський” (1887–1888).

...в двох просторих романах... — тобто в романах “Без догмату” (1890) 
та “Родина Поланецьких” (1893–1894), які аналізував М.Грушевський у 1895 р.

...далекі часи християнських початків — йдеться про роман-епопею 
Г.Сенкевича “Quo vadis?” (1896), присвячену боротьбі перших християн з неро-
нівським деспотизмом. Цей твір у 1905 р. відзначений Нобелівською премією.

...найчастіше на Біло-Русі, де перебуває авторка... — Е.Ожешко наро-
дилася поблизу білоруського міста Гродно і в основному проживала саме там.

...“Схаменіться, будьте люди”... — рядок з поезії Т.Шевченка “І мертвим, 
і живим, і ненарожденним землякам моїм в Украйні і не в Украйні моє дружнєє 
посланіє” (1845).

с. 52 ...почуття обов’язку перед народом, якого ми не знаходимо ані 
в александрійських ідиліях... — александрійська поезія — поезія епохи еллінізму 
(ІІІ–І ст. до н.е.). Назва походить від Александрії Єгипетської, одного з центрів 
елліністичної культури. Порівняно з класичним періодом розвитку давньогрець-
кої літератури, александрійська поезія характеризувалась різким спадом епічної 
творчості, звуженням громадянської тематики, пов’язаної з занепадом античної 
демократії. Основним об’єктом зображення стало повсякденне життя людини.

с. 53 ...сотвореним ним Т. зв. толстовством... — толстовство — релігій-
но-утопічний напрям суспільної думки в Росії кінця ХІХ–початку ХХ ст., який 
виник на основі вчення Л.Толстого. Проповідує “загальну любов”, непротивлення 
злу насильством, закликає до морального самовдосконалення. За Л.Толстим, 
держава, приватна власність і церква породжують соціальні біди. Абсолютизуючи 
роль натурального сільського господарства, Л.Толстой вважав, що відродження 
його було б засобом повернення людині втраченої нею внутрішньої гармонійності. 
Послідовники толстовства намагалися організовувати землеробні громади, закли-
кали до відмови від сплати податків та від виконання військової служби.

с. 54 ...і подав їм ім’я Богатировичів і герб Помян — Помян — різно-
вид шляхетських родових гербів, вперше згаданий в історичних документах у 1306 р. 
Основний його елемент — пронизана мечем голова чорного зубра в золотому полі. 

с. 55 ...повстання 1863 р. — польське повстання 1863–1864 рр. відбулося 
в січні 1863– травні 1864 рр. у Королівстві Польському, Литві, частині Білорусі, 
на Правобережній Україні проти царської Росії. Царизм жорстоко розправився 
з повстанцями, однак змушений був провести у Польщі аграрну та інші реформи.

с. 57 ...категорії Плошовських та Букацьких романів Сенкевича... — 
Плошовський і Букацький — герої романів “Без догмату” і “Родина Поланецьких” 
Г.Сенкевича, представники вищого прошарку родовитої польської шляхти, яка 
вироджувалась і занепадала, насамперед духовно.

с. 64 ...Маргарита за прялкою... — Маргарита — персонаж драматичної 
поеми Й.В.Ґете “Фауст”, символ безпосередньості, скромності й чистоти; в тексті 

розвіє тьму неволі,
світ правди засвітить,
і помоляться на волі
невольничі діти.
  Амінь”.

Цей варіант автор перекреслив і на полях дописав остаточну версію, яку подаємо 
в основному тексті.

...нашій ниві неполитій... — “Радуйся, ниво неполитая!..” — перший 
рядок поезії Т.Шевченка “Ісаія. Глава 35. (Подражаніє)” (1859): Шевченко Т. 
Зібрання творів... — Т. 2. — С. 283.

...встане наша заплакана мати... — М.Грушевський використав Шев-
ченковий символ України — заплаканої матері з поезії “І мертвим, і живим, 
і ненарожденним землякам моїм в Украйні і не в Украйні моє дружнєє посланіє” 
(1845). В оригіналі читаємо: “Обніміте ж, брати мої, /Найменшого брата — /
Нехай мати усміхнеться, /Заплакана мати...”: Шевченко Т. Зібрання творів... — 
Т. 1. —С. 353–354.

...невольничі діти — заключні рядки 544–547 містерії Т.Шевченка “Вели-
кий льох” (1845): Шевченко Т. Зібрання творів... — Т. 1. — С. 329. 

Поступова Польща (Елізи Ожешкової: “Nad Niemnem”, “Dwa 
bieguny”, “Australczyk”)

Текст цієї статті склали два виступи М.Грушевського, виголошені у львівському 
“Клубі русинок” навесні 1896 р. Зберігся неповний текст (чорновий автограф): 
ЦДІАК України. — Ф. 1235. — Оп. 1. — Спр. 231. — С. 1–66. Перша 
публікація: Зоря. — 1897. — Ч. 11. — С. 214–217; Ч. 12. — С. 234–236; 
Ч. 13. — C. 250–255.

Подається за першодруком.
Дата написання в кінці друкованого тексту — 14 (26) 1896 р. — місяць 

не вказаний, мабуть, через друкарський недогляд. Очевидно, це березень або 
квітень, а 26 травня 1896 р. М.Грушевський одружувався з М.Вояковською.

с. 51 ...ділився гадками про них з громадою... — йдеться про виступ  
М.Грушевського у львівському “Клубі русинок” 14 (26) і 17 (29) червня 1895 р. 
з доповіддю “Останні романи Г.Сенкевича” (див. у цьому томі).

...недавно святкувала двадцятип’ятилітній ювілей — тут не зовсім 
точним є слово “недавно”. У 1896 р. письменниці (1841 року народження) випов-
нювалося 55 років. Якщо йдеться про ювілей письменницької діяльності, то своє 
перше оповідання “Картинка з голодних років” Е.Ожешко надрукувала у 1866 р., 
відповідно, згаданий ювілей мала підстави святкувати у 1891 р.

...наслідком була серія подорожніх записок... — у 1876–1879 рр. Г.Сен-
кевич мандрував Англією, США, Францією, Італією. Свої враження він висловив 
у “Листах з подорожі” (1876–1878).
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...представив апотеозу шляхетської Польщі... — йдеться про історичну 
трилогію Г.Сенкевича — романи “Вогнем і мечем” (1883–1884), “Потоп” 
(1884–1886), “Пан Володийовський” (1887–1888).

...в двох просторих романах... — тобто в романах “Без догмату” (1890) 
та “Родина Поланецьких” (1893–1894), які аналізував М.Грушевський у 1895 р.

...далекі часи християнських початків — йдеться про роман-епопею 
Г.Сенкевича “Quo vadis?” (1896), присвячену боротьбі перших християн з неро-
нівським деспотизмом. Цей твір у 1905 р. відзначений Нобелівською премією.

...найчастіше на Біло-Русі, де перебуває авторка... — Е.Ожешко наро-
дилася поблизу білоруського міста Гродно і в основному проживала саме там.

...“Схаменіться, будьте люди”... — рядок з поезії Т.Шевченка “І мертвим, 
і живим, і ненарожденним землякам моїм в Украйні і не в Украйні моє дружнєє 
посланіє” (1845).

с. 52 ...почуття обов’язку перед народом, якого ми не знаходимо ані 
в александрійських ідиліях... — александрійська поезія — поезія епохи еллінізму 
(ІІІ–І ст. до н.е.). Назва походить від Александрії Єгипетської, одного з центрів 
елліністичної культури. Порівняно з класичним періодом розвитку давньогрець-
кої літератури, александрійська поезія характеризувалась різким спадом епічної 
творчості, звуженням громадянської тематики, пов’язаної з занепадом античної 
демократії. Основним об’єктом зображення стало повсякденне життя людини.

с. 53 ...сотвореним ним Т. зв. толстовством... — толстовство — релігій-
но-утопічний напрям суспільної думки в Росії кінця ХІХ–початку ХХ ст., який 
виник на основі вчення Л.Толстого. Проповідує “загальну любов”, непротивлення 
злу насильством, закликає до морального самовдосконалення. За Л.Толстим, 
держава, приватна власність і церква породжують соціальні біди. Абсолютизуючи 
роль натурального сільського господарства, Л.Толстой вважав, що відродження 
його було б засобом повернення людині втраченої нею внутрішньої гармонійності. 
Послідовники толстовства намагалися організовувати землеробні громади, закли-
кали до відмови від сплати податків та від виконання військової служби.

с. 54 ...і подав їм ім’я Богатировичів і герб Помян — Помян — різно-
вид шляхетських родових гербів, вперше згаданий в історичних документах у 1306 р. 
Основний його елемент — пронизана мечем голова чорного зубра в золотому полі. 

с. 55 ...повстання 1863 р. — польське повстання 1863–1864 рр. відбулося 
в січні 1863– травні 1864 рр. у Королівстві Польському, Литві, частині Білорусі, 
на Правобережній Україні проти царської Росії. Царизм жорстоко розправився 
з повстанцями, однак змушений був провести у Польщі аграрну та інші реформи.

с. 57 ...категорії Плошовських та Букацьких романів Сенкевича... — 
Плошовський і Букацький — герої романів “Без догмату” і “Родина Поланецьких” 
Г.Сенкевича, представники вищого прошарку родовитої польської шляхти, яка 
вироджувалась і занепадала, насамперед духовно.

с. 64 ...Маргарита за прялкою... — Маргарита — персонаж драматичної 
поеми Й.В.Ґете “Фауст”, символ безпосередньості, скромності й чистоти; в тексті 

розвіє тьму неволі,
світ правди засвітить,
і помоляться на волі
невольничі діти.
  Амінь”.

Цей варіант автор перекреслив і на полях дописав остаточну версію, яку подаємо 
в основному тексті.

...нашій ниві неполитій... — “Радуйся, ниво неполитая!..” — перший 
рядок поезії Т.Шевченка “Ісаія. Глава 35. (Подражаніє)” (1859): Шевченко Т. 
Зібрання творів... — Т. 2. — С. 283.

...встане наша заплакана мати... — М.Грушевський використав Шев-
ченковий символ України — заплаканої матері з поезії “І мертвим, і живим, 
і ненарожденним землякам моїм в Украйні і не в Украйні моє дружнєє посланіє” 
(1845). В оригіналі читаємо: “Обніміте ж, брати мої, /Найменшого брата — /
Нехай мати усміхнеться, /Заплакана мати...”: Шевченко Т. Зібрання творів... — 
Т. 1. —С. 353–354.

...невольничі діти — заключні рядки 544–547 містерії Т.Шевченка “Вели-
кий льох” (1845): Шевченко Т. Зібрання творів... — Т. 1. — С. 329. 

Поступова Польща (Елізи Ожешкової: “Nad Niemnem”, “Dwa 
bieguny”, “Australczyk”)

Текст цієї статті склали два виступи М.Грушевського, виголошені у львівському 
“Клубі русинок” навесні 1896 р. Зберігся неповний текст (чорновий автограф): 
ЦДІАК України. — Ф. 1235. — Оп. 1. — Спр. 231. — С. 1–66. Перша 
публікація: Зоря. — 1897. — Ч. 11. — С. 214–217; Ч. 12. — С. 234–236; 
Ч. 13. — C. 250–255.

Подається за першодруком.
Дата написання в кінці друкованого тексту — 14 (26) 1896 р. — місяць 

не вказаний, мабуть, через друкарський недогляд. Очевидно, це березень або 
квітень, а 26 травня 1896 р. М.Грушевський одружувався з М.Вояковською.

с. 51 ...ділився гадками про них з громадою... — йдеться про виступ  
М.Грушевського у львівському “Клубі русинок” 14 (26) і 17 (29) червня 1895 р. 
з доповіддю “Останні романи Г.Сенкевича” (див. у цьому томі).

...недавно святкувала двадцятип’ятилітній ювілей — тут не зовсім 
точним є слово “недавно”. У 1896 р. письменниці (1841 року народження) випов-
нювалося 55 років. Якщо йдеться про ювілей письменницької діяльності, то своє 
перше оповідання “Картинка з голодних років” Е.Ожешко надрукувала у 1866 р., 
відповідно, згаданий ювілей мала підстави святкувати у 1891 р.

...наслідком була серія подорожніх записок... — у 1876–1879 рр. Г.Сен-
кевич мандрував Англією, США, Францією, Італією. Свої враження він висловив 
у “Листах з подорожі” (1876–1878).

590 КОМЕНТАРІ КОМЕНТАРІ 591



У ЦДІАК України (Ф. 1235. — Оп. 1. — Спр. 225. — Арк. 7–8 зв.) 
зберігся автограф М.Грушевського, де, крім поданого тут тексту, є ще перша 
фраза: “Один з учених України російської просить нас подати отсю його замітку 
до Шевченкової біографії”. Ця фраза була знята, очевидно, при редагуванні, 
оскільки вона перегукується зі змістом останнього абзацу замітки. Як бачимо, 
основна частина тексту цієї публікації не належить М.Грушевському, однак 
традиційно авторство приписують саме йому (див.: Бібліографія “Записок Нау-
кового товариства імені Шевченка”. Томи І–ССХL (1892–2000). — Львів, 
2003. —С. 64). Вивчення автографа М.Грушевського, на жаль, не додає інформації 
для встановлення авторства власне замітки. Текст “вченого з України російської” 
(переписаний рукою М.Грушевського) підписаний криптонімом “О.П.”, друга літера 
закреслена, і в публікації залишилося тільки “О.” Згідно з кн.: Дей О. Словник 
українських псевдонімів та криптонімів (ХVІ–ХХ ст.). — К., 1969. — С. 277, 
“О.П.” — один із криптонімів О.Кониського. Хоча тоді О.Кониський працював 
над біографією Т.Шевченка, але з огляду на зміст замітки, автор якої фактично 
полемізує з концепцією О.Кониського, вважаємо малоймовірним, що автором 
матеріалу був саме він. “Словник” О.Дея фіксує також (с. 272), що криптонімом 
“О.” підписувався Орест Левицький. На цей час питання про авторство замітки 
залишається відкритим.

с. 79 В студії О.Кониського про заcлання Шевченка (Записки, ХІІІ, 
с. 36–37)... — йдеться про критико-біографічний нарис: Тарас Шевченко 
на другому засланні (17/29 жовтня р. 1950 — 2/14 серпня р. 1857) // ЗНТШ. — 
1896. — Т. ХІІІ.

...в його “Записках”... — тобто в “Щоденнику” (інша назва — “Журнал”) 
Т.Шевченка, який він вів з 12 червня 1857 р. до 13 липня 1858 р. Автограф — аль-
бом великого формату на 106 арк. (4 чисті), текст російською мовою, авторської 
назви немає. Зберігається у Інституті літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України: 
Фонд 1. — Од. зб. 104. Вперше “Щоденник” опублікували в журналі “Основа” 
(1861, № 5–12; 1862, № 1–8) з великими скороченнями, здебільшого, пов’яза-
ними з цензурними умовами. В українському перекладі О.Кониського “Щоденник” 
був надрукований у львівському журналі “Правда” у 1893–1894 рр. Текст цього 
документа входить до всіх повних зібрань творів Т.Шевченка. У 1972 р. здійснене 
видання рукопису “Щоденника” фототипічним способом.

...і листах, що він “за цілий свій вік не вивів ніже єдиної злочинної 
риси”... — у названій праці О.Кониського згадуються листи Т.Шевченка до 
О.Бодянського від 3 січня 1850 р. та від 15 листопада 1852 р., а також до С.Гу-
лака-Артемовського від 1 липня 1852 р. і від 15 червня 1853 р. Процитований тут 
лист до О.Бодянського з 1852 р. В оригіналі: “...например, мне запрещено рисо-
вать, а я во всю жизнь мою одной черты не провел предосудительной, а не давать 
заниматься человеку тем искусством, для которого он всю жизнь свою посвятил, 
это ужаснейшая кара!” Цит. за вид.: Шевченко Т. Зібрання творів у шести 
томах. — Т. 6. — К., 2003. — С. 65.

М.Грушевського вона згадана лише в цьому трактуванні. У Ґете образ Маргарити 
неоднозначний, — він містить трагічне протиріччя між ідеалом природної людини 
і типовою представницею обмеженого міщанства.

с. 68 ...наполеонський легіонер... — тобто учасник військових походів 
французького імператора у 1804–1814 рр. Наполеона Бонапарта. Внаслідок 
воєнних дій, що їх вела Франція проти європейських держав, більша частина 
Західної і Центральної Європи підпала під владу Наполеона.

...принципи Великої революції... — Велика Французька революція — бур-
жуазно-демократична революція 1789–1794 рр. Ліквідувала феодально-абсо-
лютистський лад, мала великий вплив на розвиток громадсько-політичної думки 
європейських країн.

с. 69 ...важну для поляків російських і прусських — ідею задержання 
землі в своїх руках... — втративши державність внаслідок трьох поділів Польщі 
між Пруссією, Австрією і Росією (1772, 1793, 1795), поляки не полишали надії 
на відновлення своєї держави і всякими способами намагалися сприяти цьому. Згадане 
утримання земель саме в руках національного власника — один з таких заходів.

с. 70 ...переклад Каїна... — йдеться про твір Д.Н.Г.Байрона “Каїн”, філо-
софсько-символічну поему в драматичній формі (1821). Її сюжет взятий з біблійної 
легенди про братовбивцю. Крім ідеї богоборства, пафос поеми полягає в запере-
ченні всіх авторитетів. Проте гордий бунт байронівського Каїна має трагічний 
характер: герой приречений на самотність у своїх шуканнях, у любові до людства.

...пуститися на гіпокризію... — тобто лицемірити.
с. 72 ...уже й тоді були Домініки Корчинські... — йдеться про одного 

з персонажів повісті Е.Ожешко “Nad Niemnem”, який рано покинув батьківську 
оселю й після здобуття освіти зробив успішну кар’єру російського великодержав-
ного чиновника.

с. 73 ...називав себе... Аґасфером — персонаж середньовічних легенд (“віч-
ний жид”), нібито приречений Богом на вічні мандри за те, що не дав Христу 
відпочити дорогою до місця розп’яття. Цей образ як символ вічного блукальця 
привертав увагу багатьох письменників.

...Простість Цинцинатова... — йдеться про древньоримського патриція, 
політичного діяча Л.К.Цинцината (400-ті роки до н.е.), який вважався у римлян 
взірцем скромності, доблесті і вірності громадському обов’язку.

с. 73–74 ...Демагогія Робесп’єрова... — діяч Великої Французької революції 
М.Робесп’єр (1758–1794) — людина дії, непохитної волі і хоробрості, відіграв 
величезну роль у мобілізації народу й перемозі революції. Як адвокат, виступав 
переважно в процесах політичного характеру. Був дуже активним як депутат 
Установчих зборів. Вирізнявся красномовством і послідовністю поглядів.

До справи Шевченкових провин
Перша публікація: ЗНТШ. — 1897. — Т. ХVII. — С. 5–6, у розділі 

“Miscellanea”. Підпис: “Ред.”
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У ЦДІАК України (Ф. 1235. — Оп. 1. — Спр. 225. — Арк. 7–8 зв.) 
зберігся автограф М.Грушевського, де, крім поданого тут тексту, є ще перша 
фраза: “Один з учених України російської просить нас подати отсю його замітку 
до Шевченкової біографії”. Ця фраза була знята, очевидно, при редагуванні, 
оскільки вона перегукується зі змістом останнього абзацу замітки. Як бачимо, 
основна частина тексту цієї публікації не належить М.Грушевському, однак 
традиційно авторство приписують саме йому (див.: Бібліографія “Записок Нау-
кового товариства імені Шевченка”. Томи І–ССХL (1892–2000). — Львів, 
2003. —С. 64). Вивчення автографа М.Грушевського, на жаль, не додає інформації 
для встановлення авторства власне замітки. Текст “вченого з України російської” 
(переписаний рукою М.Грушевського) підписаний криптонімом “О.П.”, друга літера 
закреслена, і в публікації залишилося тільки “О.” Згідно з кн.: Дей О. Словник 
українських псевдонімів та криптонімів (ХVІ–ХХ ст.). — К., 1969. — С. 277, 
“О.П.” — один із криптонімів О.Кониського. Хоча тоді О.Кониський працював 
над біографією Т.Шевченка, але з огляду на зміст замітки, автор якої фактично 
полемізує з концепцією О.Кониського, вважаємо малоймовірним, що автором 
матеріалу був саме він. “Словник” О.Дея фіксує також (с. 272), що криптонімом 
“О.” підписувався Орест Левицький. На цей час питання про авторство замітки 
залишається відкритим.

с. 79 В студії О.Кониського про заcлання Шевченка (Записки, ХІІІ, 
с. 36–37)... — йдеться про критико-біографічний нарис: Тарас Шевченко 
на другому засланні (17/29 жовтня р. 1950 — 2/14 серпня р. 1857) // ЗНТШ. — 
1896. — Т. ХІІІ.

...в його “Записках”... — тобто в “Щоденнику” (інша назва — “Журнал”) 
Т.Шевченка, який він вів з 12 червня 1857 р. до 13 липня 1858 р. Автограф — аль-
бом великого формату на 106 арк. (4 чисті), текст російською мовою, авторської 
назви немає. Зберігається у Інституті літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України: 
Фонд 1. — Од. зб. 104. Вперше “Щоденник” опублікували в журналі “Основа” 
(1861, № 5–12; 1862, № 1–8) з великими скороченнями, здебільшого, пов’яза-
ними з цензурними умовами. В українському перекладі О.Кониського “Щоденник” 
був надрукований у львівському журналі “Правда” у 1893–1894 рр. Текст цього 
документа входить до всіх повних зібрань творів Т.Шевченка. У 1972 р. здійснене 
видання рукопису “Щоденника” фототипічним способом.

...і листах, що він “за цілий свій вік не вивів ніже єдиної злочинної 
риси”... — у названій праці О.Кониського згадуються листи Т.Шевченка до 
О.Бодянського від 3 січня 1850 р. та від 15 листопада 1852 р., а також до С.Гу-
лака-Артемовського від 1 липня 1852 р. і від 15 червня 1853 р. Процитований тут 
лист до О.Бодянського з 1852 р. В оригіналі: “...например, мне запрещено рисо-
вать, а я во всю жизнь мою одной черты не провел предосудительной, а не давать 
заниматься человеку тем искусством, для которого он всю жизнь свою посвятил, 
это ужаснейшая кара!” Цит. за вид.: Шевченко Т. Зібрання творів у шести 
томах. — Т. 6. — К., 2003. — С. 65.

М.Грушевського вона згадана лише в цьому трактуванні. У Ґете образ Маргарити 
неоднозначний, — він містить трагічне протиріччя між ідеалом природної людини 
і типовою представницею обмеженого міщанства.

с. 68 ...наполеонський легіонер... — тобто учасник військових походів 
французького імператора у 1804–1814 рр. Наполеона Бонапарта. Внаслідок 
воєнних дій, що їх вела Франція проти європейських держав, більша частина 
Західної і Центральної Європи підпала під владу Наполеона.

...принципи Великої революції... — Велика Французька революція — бур-
жуазно-демократична революція 1789–1794 рр. Ліквідувала феодально-абсо-
лютистський лад, мала великий вплив на розвиток громадсько-політичної думки 
європейських країн.

с. 69 ...важну для поляків російських і прусських — ідею задержання 
землі в своїх руках... — втративши державність внаслідок трьох поділів Польщі 
між Пруссією, Австрією і Росією (1772, 1793, 1795), поляки не полишали надії 
на відновлення своєї держави і всякими способами намагалися сприяти цьому. Згадане 
утримання земель саме в руках національного власника — один з таких заходів.

с. 70 ...переклад Каїна... — йдеться про твір Д.Н.Г.Байрона “Каїн”, філо-
софсько-символічну поему в драматичній формі (1821). Її сюжет взятий з біблійної 
легенди про братовбивцю. Крім ідеї богоборства, пафос поеми полягає в запере-
ченні всіх авторитетів. Проте гордий бунт байронівського Каїна має трагічний 
характер: герой приречений на самотність у своїх шуканнях, у любові до людства.

...пуститися на гіпокризію... — тобто лицемірити.
с. 72 ...уже й тоді були Домініки Корчинські... — йдеться про одного 

з персонажів повісті Е.Ожешко “Nad Niemnem”, який рано покинув батьківську 
оселю й після здобуття освіти зробив успішну кар’єру російського великодержав-
ного чиновника.

с. 73 ...називав себе... Аґасфером — персонаж середньовічних легенд (“віч-
ний жид”), нібито приречений Богом на вічні мандри за те, що не дав Христу 
відпочити дорогою до місця розп’яття. Цей образ як символ вічного блукальця 
привертав увагу багатьох письменників.

...Простість Цинцинатова... — йдеться про древньоримського патриція, 
політичного діяча Л.К.Цинцината (400-ті роки до н.е.), який вважався у римлян 
взірцем скромності, доблесті і вірності громадському обов’язку.

с. 73–74 ...Демагогія Робесп’єрова... — діяч Великої Французької революції 
М.Робесп’єр (1758–1794) — людина дії, непохитної волі і хоробрості, відіграв 
величезну роль у мобілізації народу й перемозі революції. Як адвокат, виступав 
переважно в процесах політичного характеру. Був дуже активним як депутат 
Установчих зборів. Вирізнявся красномовством і послідовністю поглядів.

До справи Шевченкових провин
Перша публікація: ЗНТШ. — 1897. — Т. ХVII. — С. 5–6, у розділі 

“Miscellanea”. Підпис: “Ред.”
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ких стихотворений, как одаренного крепким телосложением, определить рядовым 
в Оренбургский отдельный корпус, с правом выслуги, поручив начальству иметь 
строжайшее наблюдение, дабы от него, ни под каким видом, не могло выходить 
возмутительных и пасквильных сочинений”. (Там само. — С. 62). 

“Мужики”. Оповідання Антона Чехова
Перша публікація: ЛНВ. — 1898. — Т. 2. — С. 65–67. Підпис: М.Г-ий. 

Це передмова до публікації твору в перекладі Марії Грушевської. Зберігся рукопис 
передмови (ЦДІАК України. — Ф. 1235. — Оп. 1. — Спр. 229. — Арк. 6–10 
звор.), де перші два речення написані рукою Марії Грушевської, далі — Михайлом 
Грушевським. При наборі першопублікації було неправильно відчитане з авто-
графа слово “сторони” як “форми” (перше речення другого абзацу). Цю помилку 
ми усуваємо, решта тексту подається за першодруком.

с. 80 Головний літературний добуток Чехова... — літературну творчість  
А.Чехов розпочав з кінця 1870-х років. Підготовлена 1882 р. до друку його збірка 
оповідань “Шелопаи и добродушные” не вийшла в світ, ймовірно, з цензурних 
причин. Перша збірка “Сказки Мельпомены” була надрукована 1884 р., потім 
були “Пестрые рассказы” (1886), “В сумерках” (1887), “Невинные речи” (1887), 
“Рассказы” (1888), “Хмурые люди” (1890) та ін. 

...драматичні проби Чехова не мали особливого успіху — Чехов-драматург 
починав творчість у 1880-х роках з одноактних водевілів, з яких збереглося лише 
близько десяти. Постановка першої п’єси А.Чехова “Иванов” (1887) у театрі 
викликала суперечливі відгуки; у 1889 р. з’являється “Леший” — п’єса, якою 
сам автор був невдоволений, не включав її у видання своїх творів, продовжуючи 
ідейні і творчі пошуки. На час написання цієї передмови А.Чехов уже створив 
п’єси “Чайка” (1896) і “Дядя Ваня” (1897). Його новаторську драматургію 
не одразу сприйняли сучасники. Перша постановка “Чайки” в Александрінському 
театрі (Петербург) 17 жовтня 1896 р. провалилася. Але через два роки, 17 грудня 
1898 р., ця п’єса була поставлена в Московському художньому театрі з величезним 
успіхом. Неоднозначно згодом сприймали сучасники і наступні твори А.Чехова, 
які тепер вважаються класикою російської драматургії, — “Три сестры” (1900), 
“Вишневый сад” (1903).

...описав його й життя засланців... — на Сахаліні А.Чехов побував у 1890 р., 
враження від подорожі описав у книзі публіцистичних нарисів “Острів Сахалін” 
(1893–1894).

Погляд автора на життя глибоко песимістичний... — М.Грушевський 
ще досить спрощено інтерпретує основні мотиви творчості письменника. Згодом 
він значно глибше трактуватиме А.Чехова, відійде від простої констатації одно-
манітного настрою його творів, а більше уваги приділить пошукові глибинних 
причин народження неповторної “чеховської” інтонації. Найвиразніше сформу-
льоване розуміння М.Грушевським творчості А.Чехова в некролозі останнього 
(див. у цьому томі).

...було лише непорозумінням імп[ератора] Миколая... — згідно з вер-
сією О.Кониського, цар надто буквально зрозумів вираз з донесення О.Орлова 
про те, що Т.Шевченко “изображал карикатуры” на членів царської родини, 
насправді йшлося не про мальовані, а про віршовані шаржі, насамперед, у тек-
сті поеми “Сон”. Згодом, коли матеріали слідства у справі кирило-мефодіївців 
стали доступні громадськості, ця позиція знайшла документальне підтвердження 
(Матеріали до історії Кирило-Методіївського брацтва. Признання кирило-методі-
ївців /Приладив до друку М.Грушевський // Збірник пам’яті Тараса Шевченка 
(1814–1914). — К., 1915. — С. 99–256; Новицький М. Шевченко в процесі 
1847 р. і Шевченкові папери // Україна. — 1925. — Кн. 1–2. — С. 51–99; 
Т.Г.Шевченко в документах і матеріалах. — К., 1950). У підсумковому обви-
нуваченні членів Кирило-Мефодіївського братства не йдеться про твори Шев-
ченка-художника. Головна його провина — “сочинял стихи на малороссийском 
языке самого возмутительного содержания”. Порушене в коментованій замітці 
питання найбільш детально розглянув М.Новицький у названій праці (с. 65–66).

...в актах суду над Шевченком... — суду над Шевченком та іншими 
членами Кирило-Мефодіївського братства, власне, не було. Після слідства, яке 
тривало з березня до кінця травня 1847 р., начальник ІІІ відділу і шеф жандармів 
О.Орлов 28 травня подав Миколі І доповідь про “Украйно-славянское обще-
ство”, і ця доповідь, затверджена царем, фактично, була судовим вироком. Тобто 
братчики були покарані “по височайшому наказу” в адміністративному порядку.

...що переховуються в архіві ІІІ отділенія імператорської канцеля-
рії... — третій відділ Особистої імператорської канцелярії — орган таємного 
нагляду за суспільством і державою в Росії. Створений у 1826 р. як вища поліція, 
і саме керівництво третього відділу вело справу Кирило-Мефодіївського брат-
ства. У наш час документи справи зберігаються в Державному архіві Російської 
Федерації (Москва).

...є карикатурний образок імператриці Александри Федорівни (жінки 
імп[ератора] Миколая) в виді чаплі — на сьогодні такий малюнок невідомий.

В своїм “Сні” Шевченко прирівнює царицю до “чаплі між птахами”... — 
йдеться про такий фрагмент поеми “Сон” (1844): “А диво-цариця, /Мов та чапля 
меж птахами, /Скаче, бадьориться”. (Рядки 343–345).

...чи згаданий образок не був ілюстрацією де-небудь на маргінесі вір-
шів? — на полях автографа поеми “Сон” та інших творів альбому “Три літа”, 
який відібрали в Т.Шевченка під час арешту 1847 р. (нині зберігається в: ІЛ. — 
Ф. 1. — Од. зб. 74), подібних малюнків немає. Зате є численні підкреслення 
і відкреслення, позначки NB олівцем, які, як доводять дослідники, залишив 
на рукописах Л.Дубельт, вивчаючи їх як матеріали слідства. Див.: Бородін в. 
Твори Шевченка в політичному процесі Кирило-Мефодіївського товариства 
та заборона й вилучення “Кобзаря” // Збірник праць сімнадцятої наукової 
шевченківської конференції. — К., 1970. — С. 52–91. Документи свідчать, 
що кару Т.Шевченкові ІІІ відділ визначав саме за його літературну діяльність: 
“Художника Шевченко, за сочинение возмутительных и в высшей степени дерз-
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ких стихотворений, как одаренного крепким телосложением, определить рядовым 
в Оренбургский отдельный корпус, с правом выслуги, поручив начальству иметь 
строжайшее наблюдение, дабы от него, ни под каким видом, не могло выходить 
возмутительных и пасквильных сочинений”. (Там само. — С. 62). 

“Мужики”. Оповідання Антона Чехова
Перша публікація: ЛНВ. — 1898. — Т. 2. — С. 65–67. Підпис: М.Г-ий. 

Це передмова до публікації твору в перекладі Марії Грушевської. Зберігся рукопис 
передмови (ЦДІАК України. — Ф. 1235. — Оп. 1. — Спр. 229. — Арк. 6–10 
звор.), де перші два речення написані рукою Марії Грушевської, далі — Михайлом 
Грушевським. При наборі першопублікації було неправильно відчитане з авто-
графа слово “сторони” як “форми” (перше речення другого абзацу). Цю помилку 
ми усуваємо, решта тексту подається за першодруком.

с. 80 Головний літературний добуток Чехова... — літературну творчість  
А.Чехов розпочав з кінця 1870-х років. Підготовлена 1882 р. до друку його збірка 
оповідань “Шелопаи и добродушные” не вийшла в світ, ймовірно, з цензурних 
причин. Перша збірка “Сказки Мельпомены” була надрукована 1884 р., потім 
були “Пестрые рассказы” (1886), “В сумерках” (1887), “Невинные речи” (1887), 
“Рассказы” (1888), “Хмурые люди” (1890) та ін. 

...драматичні проби Чехова не мали особливого успіху — Чехов-драматург 
починав творчість у 1880-х роках з одноактних водевілів, з яких збереглося лише 
близько десяти. Постановка першої п’єси А.Чехова “Иванов” (1887) у театрі 
викликала суперечливі відгуки; у 1889 р. з’являється “Леший” — п’єса, якою 
сам автор був невдоволений, не включав її у видання своїх творів, продовжуючи 
ідейні і творчі пошуки. На час написання цієї передмови А.Чехов уже створив 
п’єси “Чайка” (1896) і “Дядя Ваня” (1897). Його новаторську драматургію 
не одразу сприйняли сучасники. Перша постановка “Чайки” в Александрінському 
театрі (Петербург) 17 жовтня 1896 р. провалилася. Але через два роки, 17 грудня 
1898 р., ця п’єса була поставлена в Московському художньому театрі з величезним 
успіхом. Неоднозначно згодом сприймали сучасники і наступні твори А.Чехова, 
які тепер вважаються класикою російської драматургії, — “Три сестры” (1900), 
“Вишневый сад” (1903).

...описав його й життя засланців... — на Сахаліні А.Чехов побував у 1890 р., 
враження від подорожі описав у книзі публіцистичних нарисів “Острів Сахалін” 
(1893–1894).

Погляд автора на життя глибоко песимістичний... — М.Грушевський 
ще досить спрощено інтерпретує основні мотиви творчості письменника. Згодом 
він значно глибше трактуватиме А.Чехова, відійде від простої констатації одно-
манітного настрою його творів, а більше уваги приділить пошукові глибинних 
причин народження неповторної “чеховської” інтонації. Найвиразніше сформу-
льоване розуміння М.Грушевським творчості А.Чехова в некролозі останнього 
(див. у цьому томі).

...було лише непорозумінням імп[ератора] Миколая... — згідно з вер-
сією О.Кониського, цар надто буквально зрозумів вираз з донесення О.Орлова 
про те, що Т.Шевченко “изображал карикатуры” на членів царської родини, 
насправді йшлося не про мальовані, а про віршовані шаржі, насамперед, у тек-
сті поеми “Сон”. Згодом, коли матеріали слідства у справі кирило-мефодіївців 
стали доступні громадськості, ця позиція знайшла документальне підтвердження 
(Матеріали до історії Кирило-Методіївського брацтва. Признання кирило-методі-
ївців /Приладив до друку М.Грушевський // Збірник пам’яті Тараса Шевченка 
(1814–1914). — К., 1915. — С. 99–256; Новицький М. Шевченко в процесі 
1847 р. і Шевченкові папери // Україна. — 1925. — Кн. 1–2. — С. 51–99; 
Т.Г.Шевченко в документах і матеріалах. — К., 1950). У підсумковому обви-
нуваченні членів Кирило-Мефодіївського братства не йдеться про твори Шев-
ченка-художника. Головна його провина — “сочинял стихи на малороссийском 
языке самого возмутительного содержания”. Порушене в коментованій замітці 
питання найбільш детально розглянув М.Новицький у названій праці (с. 65–66).

...в актах суду над Шевченком... — суду над Шевченком та іншими 
членами Кирило-Мефодіївського братства, власне, не було. Після слідства, яке 
тривало з березня до кінця травня 1847 р., начальник ІІІ відділу і шеф жандармів 
О.Орлов 28 травня подав Миколі І доповідь про “Украйно-славянское обще-
ство”, і ця доповідь, затверджена царем, фактично, була судовим вироком. Тобто 
братчики були покарані “по височайшому наказу” в адміністративному порядку.

...що переховуються в архіві ІІІ отділенія імператорської канцеля-
рії... — третій відділ Особистої імператорської канцелярії — орган таємного 
нагляду за суспільством і державою в Росії. Створений у 1826 р. як вища поліція, 
і саме керівництво третього відділу вело справу Кирило-Мефодіївського брат-
ства. У наш час документи справи зберігаються в Державному архіві Російської 
Федерації (Москва).

...є карикатурний образок імператриці Александри Федорівни (жінки 
імп[ератора] Миколая) в виді чаплі — на сьогодні такий малюнок невідомий.

В своїм “Сні” Шевченко прирівнює царицю до “чаплі між птахами”... — 
йдеться про такий фрагмент поеми “Сон” (1844): “А диво-цариця, /Мов та чапля 
меж птахами, /Скаче, бадьориться”. (Рядки 343–345).

...чи згаданий образок не був ілюстрацією де-небудь на маргінесі вір-
шів? — на полях автографа поеми “Сон” та інших творів альбому “Три літа”, 
який відібрали в Т.Шевченка під час арешту 1847 р. (нині зберігається в: ІЛ. — 
Ф. 1. — Од. зб. 74), подібних малюнків немає. Зате є численні підкреслення 
і відкреслення, позначки NB олівцем, які, як доводять дослідники, залишив 
на рукописах Л.Дубельт, вивчаючи їх як матеріали слідства. Див.: Бородін в. 
Твори Шевченка в політичному процесі Кирило-Мефодіївського товариства 
та заборона й вилучення “Кобзаря” // Збірник праць сімнадцятої наукової 
шевченківської конференції. — К., 1970. — С. 52–91. Документи свідчать, 
що кару Т.Шевченкові ІІІ відділ визначав саме за його літературну діяльність: 
“Художника Шевченко, за сочинение возмутительных и в высшей степени дерз-
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...“Нептун же давній був драпіка...” — цитата з першої частини “Енеїди”. 
Остаточний авторський варіант: “Нептун іздавна був дряпічка”.

...Семену Михайловичу Кочубею... — полтавський губернський маршалок, 
меценат, який фінансував третє, авторське видання “Енеїди” у 1809 р.

...мав незвичайну для тодішніх часів освіту... — Максим Парпура навчався 
в Київській академії, а потім — у Медико-хірургічному інституті в Петербурзі.

...працював на літературнім полі... — переклав з німецької мови кілька 
посібників з фармакології та лікарської хімії. Детальніше про М.Парпуру див.: 
Кирилюк Є. Живі традиції: Іван Котляревський та українська література. — К., 
1969. — С. 37–41.

...Лазаревського “Описание старой Малороссии”... — названа праця 
О.Лазаревського в трьох томах була надрукована у 1888–1902 рр.

с. 84 ...натуру мав він дуже бридку... — цитата з третьої частини “Енеїди”.
...Стеблин-Каменський, що особисто знав автора... — йдеться про 

Степана Павловича Стеблін-Каменського (1814–1885) — сина полтавського 
службовця Павла Степановича Стеблін-Каменського, доброго приятеля І.Котлярев-
ського. Виростав і згодом вчителював у Полтаві, писав вірші, статті до “Полтавских 
губернских ведомостей”. Використавши перекази батька та власні спостереження, 
написав цінні спогади про письменника.

...вийшло в Харкові 1842 р. ... — йдеться про видання: Виргилиева Энеида, 
на малороссийский язык переложенная И.Котляревским. — Харьков, 1842.

с. 85 ...1862 р. в Петербурзі Куліш видав... — йдеться про видання: 
Писання И.П.Котляревського з ёго портретом и картинкою ёго будиночка в Пол-
таві. Вергиліева Енеида. Наталка Полтавка. Москаль-чарівник. Ода до князя 
Куракина. — СПб., 1862.

З татарських “легенд” Д.Маміна-Сибіряка 
Перша публікація: ЛНВ. — 1898. — Т. 4. — Кн. 10. — С. 87. 
Подається за першодруком. 
Це передмова до публікації оповідання Д.Маміна-Сибіряка “Майя” (с. 88–100) 

у перекладі М.Грушевського. В наступній книжці цього ж тому ЛНВ був надру-
кований його переклад оповідання Д.Маміна-Сибіряка “Баймаган” (с. 217–229).

с. 86 ...родом з Уральських гір... — Д.Мамін народився поблизу м. Єка-
теринбурга (Свердловська), на Середньому Уралі.

...з її промисловою гарячкою... — Уральські гори (розташовані між Схід-
ноєвропейською і Західносибірською рівнинами) надзвичайно багаті на міне-
рально-сировинні ресурси. Там виявлені понад 1000 мінералів, 12 тис. родовищ 
корисних копалин, 55 видів самоцвітів. Широка колонізаторська і підприємницька 
діяльність, промислове освоєння цих багатств почалися у ХVII ст. На Урал виру-
шили багато охочих до легкої наживи, тому М.Грушевський резонно порівняв цей 
період з часами “золотої лихоманки” в Америці.

Се оповідання з’явилось рік тому... — тобто 1897 р.
...від часів прославлених “Подлиповців” Решетникова... — йдеться 

про повість російського письменника Ф.Решетникова “Подлиповцы” (1864), 
де автор змалював поневіряння та втечу до міста збіднілого селянина, виникнення 
напівпролетарської верстви бурлацтва.

...критик Михайловський закинув Чехову... — йдеться про статтю М.Ми-
хайловського “Мужики г. Чехова” (Русское богатство. — 1897. — Июнь. (Цикл 
“Литература и жизнь”)).

с. 81 ...характеризує його головна особа... — М.Грушевський цитує героя 
повісті А.Чехова “Моя жизнь” Мисаїла Полознєва.

Перші проби [Володимир Темницький]
Перша публікація: ЛНВ. — 1898. — Т. 3. — С. 73. Підпис: М.Г. Це перед-

мова до оповідань “За давні кривди” та “Їмость утекла” В.Темницького.
Подається за першодруком.

с. 82 ...всім тим вимогам, які ставить і повинен ставити наш журнал 
белетристичним утворам... — запрошуючи до співпраці в новому часописі, 
І.Франко в листі до Б.Грінченка від 19 листопада 1897 р. так сформулював 
ці вимоги: “Комітет бажав би зробити “Вістник” справжнім органом не тільки 
для підпирання літературної продукції, але також для вироблювання літера-
турного смаку і розбуджування літературних інтересів серед нашої громади ... 
бажав би стягти всі кращі сили нашої сучасної літератури” (Франко І. Твори: 
У 50 т. — К., 1986. — Т. 50. — С. 94). Крім того, твір повинен був раніше 
ніде не публікуватись.

Перші видання “Енеїди” Котляревського
Перша публікація: ЛНВ. — 1898. — Т. 4. — С. 84–86. За основу цього 

тексту М.Грушевський взяв свою ж передмову до книжки: Перше видання “Енеїди” 
Котляревського, передруковане в столітню річницю його. — Львів. — Коштом 
і заходом Наукового товариства імені Шевченка у Львові, 1898. Збереглися авто-
граф та відбитка передмови з дописками і правками М.Грушевського та записом 
О.Маковея для складачів журналу (ЦДІАК України. — Ф. 1235. — Оп. 1. — 
Спр. 242. — Арк. 32–36, 37–38). 

Публікується за першодруком.
Текст вищевказаної передмови подаємо в розділі “Додатки”.

с. 83 ...вийшли “без ведома и согласия” його... — перше видання трьох 
частин поеми здійснив 1798 р. у Петербурзі без відома автора колезький асесор 
М.Парпура (за походженням заможний конотопський поміщик). Вдруге твір 
був виданий у 1808 р. також без участі автора. Лише у 1809 р. І.Котляревський 
здійснює перше авторське видання “Енеїди”, виправлене і доповнене четвертою 
частиною.
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...“Нептун же давній був драпіка...” — цитата з першої частини “Енеїди”. 
Остаточний авторський варіант: “Нептун іздавна був дряпічка”.

...Семену Михайловичу Кочубею... — полтавський губернський маршалок, 
меценат, який фінансував третє, авторське видання “Енеїди” у 1809 р.

...мав незвичайну для тодішніх часів освіту... — Максим Парпура навчався 
в Київській академії, а потім — у Медико-хірургічному інституті в Петербурзі.

...працював на літературнім полі... — переклав з німецької мови кілька 
посібників з фармакології та лікарської хімії. Детальніше про М.Парпуру див.: 
Кирилюк Є. Живі традиції: Іван Котляревський та українська література. — К., 
1969. — С. 37–41.

...Лазаревського “Описание старой Малороссии”... — названа праця 
О.Лазаревського в трьох томах була надрукована у 1888–1902 рр.

с. 84 ...натуру мав він дуже бридку... — цитата з третьої частини “Енеїди”.
...Стеблин-Каменський, що особисто знав автора... — йдеться про 

Степана Павловича Стеблін-Каменського (1814–1885) — сина полтавського 
службовця Павла Степановича Стеблін-Каменського, доброго приятеля І.Котлярев-
ського. Виростав і згодом вчителював у Полтаві, писав вірші, статті до “Полтавских 
губернских ведомостей”. Використавши перекази батька та власні спостереження, 
написав цінні спогади про письменника.

...вийшло в Харкові 1842 р. ... — йдеться про видання: Виргилиева Энеида, 
на малороссийский язык переложенная И.Котляревским. — Харьков, 1842.

с. 85 ...1862 р. в Петербурзі Куліш видав... — йдеться про видання: 
Писання И.П.Котляревського з ёго портретом и картинкою ёго будиночка в Пол-
таві. Вергиліева Енеида. Наталка Полтавка. Москаль-чарівник. Ода до князя 
Куракина. — СПб., 1862.

З татарських “легенд” Д.Маміна-Сибіряка 
Перша публікація: ЛНВ. — 1898. — Т. 4. — Кн. 10. — С. 87. 
Подається за першодруком. 
Це передмова до публікації оповідання Д.Маміна-Сибіряка “Майя” (с. 88–100) 

у перекладі М.Грушевського. В наступній книжці цього ж тому ЛНВ був надру-
кований його переклад оповідання Д.Маміна-Сибіряка “Баймаган” (с. 217–229).

с. 86 ...родом з Уральських гір... — Д.Мамін народився поблизу м. Єка-
теринбурга (Свердловська), на Середньому Уралі.

...з її промисловою гарячкою... — Уральські гори (розташовані між Схід-
ноєвропейською і Західносибірською рівнинами) надзвичайно багаті на міне-
рально-сировинні ресурси. Там виявлені понад 1000 мінералів, 12 тис. родовищ 
корисних копалин, 55 видів самоцвітів. Широка колонізаторська і підприємницька 
діяльність, промислове освоєння цих багатств почалися у ХVII ст. На Урал виру-
шили багато охочих до легкої наживи, тому М.Грушевський резонно порівняв цей 
період з часами “золотої лихоманки” в Америці.

Се оповідання з’явилось рік тому... — тобто 1897 р.
...від часів прославлених “Подлиповців” Решетникова... — йдеться 

про повість російського письменника Ф.Решетникова “Подлиповцы” (1864), 
де автор змалював поневіряння та втечу до міста збіднілого селянина, виникнення 
напівпролетарської верстви бурлацтва.

...критик Михайловський закинув Чехову... — йдеться про статтю М.Ми-
хайловського “Мужики г. Чехова” (Русское богатство. — 1897. — Июнь. (Цикл 
“Литература и жизнь”)).

с. 81 ...характеризує його головна особа... — М.Грушевський цитує героя 
повісті А.Чехова “Моя жизнь” Мисаїла Полознєва.

Перші проби [Володимир Темницький]
Перша публікація: ЛНВ. — 1898. — Т. 3. — С. 73. Підпис: М.Г. Це перед-

мова до оповідань “За давні кривди” та “Їмость утекла” В.Темницького.
Подається за першодруком.

с. 82 ...всім тим вимогам, які ставить і повинен ставити наш журнал 
белетристичним утворам... — запрошуючи до співпраці в новому часописі, 
І.Франко в листі до Б.Грінченка від 19 листопада 1897 р. так сформулював 
ці вимоги: “Комітет бажав би зробити “Вістник” справжнім органом не тільки 
для підпирання літературної продукції, але також для вироблювання літера-
турного смаку і розбуджування літературних інтересів серед нашої громади ... 
бажав би стягти всі кращі сили нашої сучасної літератури” (Франко І. Твори: 
У 50 т. — К., 1986. — Т. 50. — С. 94). Крім того, твір повинен був раніше 
ніде не публікуватись.

Перші видання “Енеїди” Котляревського
Перша публікація: ЛНВ. — 1898. — Т. 4. — С. 84–86. За основу цього 

тексту М.Грушевський взяв свою ж передмову до книжки: Перше видання “Енеїди” 
Котляревського, передруковане в столітню річницю його. — Львів. — Коштом 
і заходом Наукового товариства імені Шевченка у Львові, 1898. Збереглися авто-
граф та відбитка передмови з дописками і правками М.Грушевського та записом 
О.Маковея для складачів журналу (ЦДІАК України. — Ф. 1235. — Оп. 1. — 
Спр. 242. — Арк. 32–36, 37–38). 

Публікується за першодруком.
Текст вищевказаної передмови подаємо в розділі “Додатки”.

с. 83 ...вийшли “без ведома и согласия” його... — перше видання трьох 
частин поеми здійснив 1798 р. у Петербурзі без відома автора колезький асесор 
М.Парпура (за походженням заможний конотопський поміщик). Вдруге твір 
був виданий у 1808 р. також без участі автора. Лише у 1809 р. І.Котляревський 
здійснює перше авторське видання “Енеїди”, виправлене і доповнене четвертою 
частиною.
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... є вже протестом против звісної “Крейцерової сонати” його славного 
батька... — у повісті Л.Толстого “Крейцерова соната” (1887–1889) вислов-
лювалося заперечення традиційного шлюбу. 

...дві речі Чехова: оповідання “Мужики” (“Селяни”) і повість “Моя 
жизнь” (“Моє життя”) — “Моя жизнь” була написана в 1896 р., “Мужики” — 
в 1897 р. Обидва твори публікувались у ЛНВ в перекладі Марії Грушевської: 
“Мужики” — у 1898 р., Т. 2, С. 68–99, “Моє життя” — у 1899 р., Т. 7, 
с. 220–252, 323–382.

...пише він вже яких кільканадцять літ... — літературну творчість 
А.Чехов розпочав наприкінці 1870-х років.

...Чехов перевищує талантом усіх сучасних російських письменників, 
не виключаючи і його самого, Л.Толстого... — Л.Толстой високо цінував 
літературний талант А.Чехова: “Чехова как художника нельзя уже сравнивать 
с прежними русскими писателями — с Тургеневым, с Достоевским или со мной. 
У Чехова своя особенная манера, как у импрессионистов” — цит. за: Сергеенко П. 
Толстой и его современники. — М., 1911. — С. 225.

с. 91 ...“Моя жизнь” теж має незадовго появитись в перекладі в нашім 
журналі — ця повість А.Чехова публікувалась у ЛНВ, 1899, Т. 7, в перекладі 
Марії Грушевської.

с. 92 ...т[ак] зване толстовство... — толстовство — релігійно-етична 
громадська течія, виникла в Росії в 1880-х роках на основі філософського вчення 
Л.Толстого. Основи цього вчення викладені в його творах “Исповедь”, “В чем 
моя вера?”, “Крейцерова соната” та ін. Толстовці мали намір змінити суспільство 
завдяки релігійно-моральному самовдосконаленню, проповідували “всеобщую 
любовь”, “непротивление злу насилием”.

...Чехов дав ще кілька дрібних оповідань... — після публікації “Моей 
жизни” і “Мужиков” А.Чехов у 1897 р. надрукував ще оповідання “В родном 
углу”, “Печенег”, “На подводе”.

с. 93 ...від Тургенєвського Пігасова... — Пігасов — персонаж роману 
І.Тургенєва “Рудін”, який, зокрема, насміхався з українського письменства й сен-
тиментальної вдачі, принижуючи таким чином все українське. У М.Грушевського 
згадується як узагальнений образ шовініста-великороса. Див. про цей сюжет 
детальніше в замітці М.Грушевського “Дріб’язок з російського письменства”.

...Володимир Короленко, що обудив був такі сильні надії своїми першими 
писаннями... — перше оповідання В.Короленка “Эпизоды из жизни искателя” 
було написане в 1879 р.

...про англійських сальваціоністів — ген[ерала] Бутса... — йдеться 
про Вільяма Бутса (Буса) — англійського проповідника, організатора у 1860-х 
роках Т. зв. “Армії порятунку”, яка стала однією з найбільших філантропічних 
організацій (англійською — “Salvation Army”, звідки походить назва “сальваці-
оністи”). Головна мета — пробудження і повернення до релігійних ідей якомога 
більшої кількості людей. 

с. 94 Завзятий адепт школи Золя... — тобто натуралістичної школи 
в літературі, основоположником якої був французький письменник Е.Золя. Цей 

...етнографічним колоритом... — Урал заселяли численні народності, 
зокрема, башкири, удмурти, комі, ханти, мансі. Їх своєрідні традиції, звичаї, 
фольклор використовував Д.Мамін-Сибіряк у літературній творчості.

...вчився в духовній школі, студіював медицину, права... — майбутній 
письменник у 1868–1872 рр. навчався у Пермській духовній семінарії, у 1872–
1876 рр. — у Медико-хірургічній академії (Петербург), у 1876–1877 рр. — 
у Петербурзькому університеті.

...звернувся до літератури — перші оповідання та роман “У вирі пристра-
стей” надруковані у 1875–1877 рр. у петербурзьких журналах.

Новини російської літератури: Л.Толстой; Чехов; Боборикін; 
Мамін-Сибіряк й інші “сибіряки”; Потапенко; Микулич; Горький; 
ювілей Бєлінського

Перша публікація: ЛНВ. — 1898. — Т. 4. — С. 134–150, рубрика: “Із 
чужих літератур”. Під текстом зазначені місце і час написання: Грушівський хутір, 
серпень. “Грушівським хутором” називано батьківську садибу у Владикавказі, 
де вчений перебував на той час. Зберігся автограф тексту: ЦДІАК України. — 
Ф. 1235. — Оп. 1. — Спр. 242. — С. 117–144.

Подається за першодруком.

с. 87 ...та й він перейшов на публіциста й мораліста... — з 1880-х 
років Л.Толстой через суттєву зміну його світоглядних позицій більше уваги 
став приділяти публіцистичним виступам, а свою попередню художню творчість 
трактував як шкідливу панську забавку. 

с. 88 ...осібно в XV т. його Писань... — йдеться про видання, здійснюване 
в ці роки дружиною письменника С.А.Толстою. Дослідники, однак, зазначають, 
що вміщений у цьому виданні текст естетичного трактату “Що таке мистецтво” 
не можна вважати остаточним, позаяк у ньому не враховані всі правки, внесені 
Л.Толстим у коректу журнальної публікації, яка готувалася приблизно в той самий 
час. Цей трактат у тому ж 1898 р. з’явився в англійському перекладі Е.Моода, 
а також уривками — в перекладі французькою. 

с. 89 ... як передмова до перекладу статті Е.Карпентера “Сучасна 
наука”... — у 1896 р. журнал “Северный вестник” надрукував статтю англій-
ського дослідника Едуарда Карпентера “Современная наука” з передмовою Льва 
Толстого. Текст статті переклав старший син Л.Толстого Сергій, однак, за його 
бажанням, ім’я перекладача не вказувалось.

с. 90 Толстой-молодший дебютував уже кількома оповіданьками... — 
йдеться про Л.Л.Толстого, який опублікував перше своє оповідання для дітей 
у 1891 р., а в 1898 р. видав книгу “Рассказы из времен студенчества Льва 
Львовича Толстого” та чимало окремих оповідань. Згаданий його твір “Прелюдія 
Шопена” згодом увійшов до збірки “Прелюдия Шопена и другие рассказы” 
(1900), полемічно спрямованої проти низки постулатів батькових моралізатор-
ських творів.
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... є вже протестом против звісної “Крейцерової сонати” його славного 
батька... — у повісті Л.Толстого “Крейцерова соната” (1887–1889) вислов-
лювалося заперечення традиційного шлюбу. 

...дві речі Чехова: оповідання “Мужики” (“Селяни”) і повість “Моя 
жизнь” (“Моє життя”) — “Моя жизнь” була написана в 1896 р., “Мужики” — 
в 1897 р. Обидва твори публікувались у ЛНВ в перекладі Марії Грушевської: 
“Мужики” — у 1898 р., Т. 2, С. 68–99, “Моє життя” — у 1899 р., Т. 7, 
с. 220–252, 323–382.

...пише він вже яких кільканадцять літ... — літературну творчість 
А.Чехов розпочав наприкінці 1870-х років.

...Чехов перевищує талантом усіх сучасних російських письменників, 
не виключаючи і його самого, Л.Толстого... — Л.Толстой високо цінував 
літературний талант А.Чехова: “Чехова как художника нельзя уже сравнивать 
с прежними русскими писателями — с Тургеневым, с Достоевским или со мной. 
У Чехова своя особенная манера, как у импрессионистов” — цит. за: Сергеенко П. 
Толстой и его современники. — М., 1911. — С. 225.

с. 91 ...“Моя жизнь” теж має незадовго появитись в перекладі в нашім 
журналі — ця повість А.Чехова публікувалась у ЛНВ, 1899, Т. 7, в перекладі 
Марії Грушевської.

с. 92 ...т[ак] зване толстовство... — толстовство — релігійно-етична 
громадська течія, виникла в Росії в 1880-х роках на основі філософського вчення 
Л.Толстого. Основи цього вчення викладені в його творах “Исповедь”, “В чем 
моя вера?”, “Крейцерова соната” та ін. Толстовці мали намір змінити суспільство 
завдяки релігійно-моральному самовдосконаленню, проповідували “всеобщую 
любовь”, “непротивление злу насилием”.

...Чехов дав ще кілька дрібних оповідань... — після публікації “Моей 
жизни” і “Мужиков” А.Чехов у 1897 р. надрукував ще оповідання “В родном 
углу”, “Печенег”, “На подводе”.

с. 93 ...від Тургенєвського Пігасова... — Пігасов — персонаж роману 
І.Тургенєва “Рудін”, який, зокрема, насміхався з українського письменства й сен-
тиментальної вдачі, принижуючи таким чином все українське. У М.Грушевського 
згадується як узагальнений образ шовініста-великороса. Див. про цей сюжет 
детальніше в замітці М.Грушевського “Дріб’язок з російського письменства”.

...Володимир Короленко, що обудив був такі сильні надії своїми першими 
писаннями... — перше оповідання В.Короленка “Эпизоды из жизни искателя” 
було написане в 1879 р.

...про англійських сальваціоністів — ген[ерала] Бутса... — йдеться 
про Вільяма Бутса (Буса) — англійського проповідника, організатора у 1860-х 
роках Т. зв. “Армії порятунку”, яка стала однією з найбільших філантропічних 
організацій (англійською — “Salvation Army”, звідки походить назва “сальваці-
оністи”). Головна мета — пробудження і повернення до релігійних ідей якомога 
більшої кількості людей. 

с. 94 Завзятий адепт школи Золя... — тобто натуралістичної школи 
в літературі, основоположником якої був французький письменник Е.Золя. Цей 

...етнографічним колоритом... — Урал заселяли численні народності, 
зокрема, башкири, удмурти, комі, ханти, мансі. Їх своєрідні традиції, звичаї, 
фольклор використовував Д.Мамін-Сибіряк у літературній творчості.

...вчився в духовній школі, студіював медицину, права... — майбутній 
письменник у 1868–1872 рр. навчався у Пермській духовній семінарії, у 1872–
1876 рр. — у Медико-хірургічній академії (Петербург), у 1876–1877 рр. — 
у Петербурзькому університеті.

...звернувся до літератури — перші оповідання та роман “У вирі пристра-
стей” надруковані у 1875–1877 рр. у петербурзьких журналах.

Новини російської літератури: Л.Толстой; Чехов; Боборикін; 
Мамін-Сибіряк й інші “сибіряки”; Потапенко; Микулич; Горький; 
ювілей Бєлінського

Перша публікація: ЛНВ. — 1898. — Т. 4. — С. 134–150, рубрика: “Із 
чужих літератур”. Під текстом зазначені місце і час написання: Грушівський хутір, 
серпень. “Грушівським хутором” називано батьківську садибу у Владикавказі, 
де вчений перебував на той час. Зберігся автограф тексту: ЦДІАК України. — 
Ф. 1235. — Оп. 1. — Спр. 242. — С. 117–144.

Подається за першодруком.

с. 87 ...та й він перейшов на публіциста й мораліста... — з 1880-х 
років Л.Толстой через суттєву зміну його світоглядних позицій більше уваги 
став приділяти публіцистичним виступам, а свою попередню художню творчість 
трактував як шкідливу панську забавку. 

с. 88 ...осібно в XV т. його Писань... — йдеться про видання, здійснюване 
в ці роки дружиною письменника С.А.Толстою. Дослідники, однак, зазначають, 
що вміщений у цьому виданні текст естетичного трактату “Що таке мистецтво” 
не можна вважати остаточним, позаяк у ньому не враховані всі правки, внесені 
Л.Толстим у коректу журнальної публікації, яка готувалася приблизно в той самий 
час. Цей трактат у тому ж 1898 р. з’явився в англійському перекладі Е.Моода, 
а також уривками — в перекладі французькою. 

с. 89 ... як передмова до перекладу статті Е.Карпентера “Сучасна 
наука”... — у 1896 р. журнал “Северный вестник” надрукував статтю англій-
ського дослідника Едуарда Карпентера “Современная наука” з передмовою Льва 
Толстого. Текст статті переклав старший син Л.Толстого Сергій, однак, за його 
бажанням, ім’я перекладача не вказувалось.

с. 90 Толстой-молодший дебютував уже кількома оповіданьками... — 
йдеться про Л.Л.Толстого, який опублікував перше своє оповідання для дітей 
у 1891 р., а в 1898 р. видав книгу “Рассказы из времен студенчества Льва 
Львовича Толстого” та чимало окремих оповідань. Згаданий його твір “Прелюдія 
Шопена” згодом увійшов до збірки “Прелюдия Шопена и другие рассказы” 
(1900), полемічно спрямованої проти низки постулатів батькових моралізатор-
ських творів.
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видана збірка оповідань “Моряки”, крім того, К.Станюкович написав кілька 
повістей на морську тематику.

...недавнім перекладом його давнішої повісті “На действительной 
службе” (“Зоря”, 1897)... — переклад повісті Г.Потапенка “На справдешній 
службі” здійснив О.Борковський (Зоря. — 1897. — Ч. 15–23).

...дав кілька більших і менших писань... — Г.Потапенко як письменник 
вирізнявся надзвичайною плодовитістю. Почавши друкуватись з 1881 р., вже 
у 1898 р. мав 12-томне видання своїх творів, далеко не повне. Писав оповідання, 
нариси, романи, повісті, п’єси, літературно-критичні статті. Критика зазначала, 
що друга половина періоду творчої активності письменника щораз більше набувала 
рис простого ремісництва.

с. 97 ... женячка на термін кандидата духовного стану... — тобто 
термінове одруження. Після закінчення освіти майбутній православний священик 
повинен був одружитися, інакше не міг бути висвяченим у парохи.

...звісної сатиричної трилогії... — з названої трилогії ЛНВ публікував 
уривок з повісті В.Микулич (псевдонім Л.І.Веселитської) “Мімочка заручена” 
в перекладі Марії Грушевської (1899, Т. 6, Кн. 5) з передмовою Михайла Гру-
шевського.

Ой не всі ті сади цвітуть, що весною розвиваються — неточна цитата 
з народної пісні “Ой у полі три криниченьки”. В оригіналі: 

“Не всі тії та сади цвітуть, 
Що весною розвиваються, 
Не всі тії та вінчаються, 
Що любляться ще й кохаються”.

...“Жена Цезаря” Е.Шаврова... — під псевдонімами Е.Шавров та Е.Шасту-
нов публікувалася письменниця Олена Михайлівна Шаврова.

...підписано: C.П.Т. ... — не вдалося встановити, хто публікувався під цим 
криптонімом.

...дебютував вперше при кінці 1895 р. оповіданням “Челкаш”... — 
насправді назване оповідання — друга публікація М.Горького. Першим було опу-
бліковане оповідання “Макар Чудра” в тифліській газеті “Кавказ” 12 (24) вересня 
1892 р.

...сього року вийшли в двох томах його “Очерки й рассказы”... — йдеться 
про перший двотомник М.Горького, петербурзьке видання С.Дороватського і 
О.Чарушникова, який викликав широке обговорення в пресі значення творчості 
М.Горького. Як видно далі з тексту, М.Грушевський ознайомився з великою 
кількістю таких рецензій.

с. 98 ...“Мир Божий”, 1898, VII — автор цитує схвальну рецензію А.І.Бог-
дановича (підписану криптонімом “Б.А.”) на “Очерки и рассказы” М.Горького. 
(Тома І–ІІ // Мир божий. — 1898. — № VII. — С. 1–13).

...в Глібі Успенськім і особливо в Лєвітові... — ця паралель також запози-
чена М.Грушевським з рецензії А.Богдановича. Йдеться про те, що представники 
суспільних низів, люмпен-пролетаріату давно привертали увагу російських пись-

напрям виник у 1870-х роках, характеризувався запереченням романтизму, пиль-
ною увагою до природних фізичних та психологічних явищ, точністю деталей.

...у новому романі “Тяга” (“Напрям”)... — цей твір написаний у 1898 р.

...каже, що його звуть Суваріном (з “Germinale” Золя)... — Сува-
рін — персонаж роману Е.Золя “Жерміналь”. Це образ соціаліста-народника, 
анархічного бунтівника, який вірить лише в терор, закликаючи всіма способами 
нищити старий світ.

с. 95 ...одну “легенду” в попередній книжці, а одну в отсій — йдеться 
про оповідання Д.Маміна-Сибіряка “Майя” і “Баймаган”, опубліковані в 1898 р. 
у 10-й та 11-й книгах ЛНВ в перекладі М.Грушевського. Див. також його 
передмову «З татарських “легенд” Д.Маміна-Cибіряка».

с. 96 ...з огляду на нову велику залізницю... — у 1891 р. в Росії почалося 
будівництво Великої Сибірської залізниці від Уралу до Тихого океану. Роботи 
велись одночасно на кількох ділянках. У 1896 р. в постійну експлуатацію була 
здана ділянка Челябінськ–Омськ, у 1897 р. — до Красноярська, у 1900 р. — 
до Владивостока. Повністю цей грандіозний проект був завершений у 1908 р. Крім 
великого економічного ефекту, будівництво також спричинило великі перетворення 
в житті місцевого населення.

...Сибір заслання і бідних дикунів, описана з таким талантом і успіхом 
Короленком — у 1881–1885 рр. В.Короленко відбував заслання в Якутській 
обл., тому знав цю дійсність з власного досвіду. Чимало його творів написані 
на основі цього матеріалу, зокрема, оповідання “Убивец” (1882), “Сон Макара”, 
“Соколинец” (1885) та ін.

...монографією про якутів... — йдеться про видання: Серошевский в. 
Якуты. Опыт этнографического исследования. — СПб., 1896.

...рядом оповідань з сибірського життя (пише по-російськи й по-поль-
ськи) — В.Сєрошевський художні твори писав, як правило, польською мовою, 
деякі з них перекладав російською.

...книжка: “Из мира отверженных. Рассказы бывшего каторжника” Л.Мель-
шина — Л.Мельшин — один із псевдонімів П.Ф.Якубовича, народовольця, 
який після арешту, у 1887–1895 рр., відбував каторгу в Сибіру. “В мире отвер-
женных” (така насправді назва твору) — цикл автобіографічних нарисів про 
Акатуйську каторгу. Нариси вперше публікувалися у 1895–1898 рр. у журналі 
“Русское богатство”.

...звісну книгу Достоєвського: “Из мертвого дома”... — книга нарисів, 
написана Ф.Достоєвським невдовзі після повернення з каторги — у 1861–1862 рр. 
Це оповіді про реальних в’язнів, яких зустрічав письменник, і одночасно — сво-
єрідний філософський твір, головною ідеєю якого є Свобода як основна умова 
людського існування.

...екс-засланець Константин Станюкович... — один із основоположників 
російської мариністичної літератури; народився і дитячі роки провів у Севасто-
полі, згодом кілька років служив на флоті. У 1885–1888 рр. відбував заслання 
в Сибіру. Збірка “Морские рассказы” вийшла друком у 1888 р., у 1891 р. була 
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видана збірка оповідань “Моряки”, крім того, К.Станюкович написав кілька 
повістей на морську тематику.

...недавнім перекладом його давнішої повісті “На действительной 
службе” (“Зоря”, 1897)... — переклад повісті Г.Потапенка “На справдешній 
службі” здійснив О.Борковський (Зоря. — 1897. — Ч. 15–23).

...дав кілька більших і менших писань... — Г.Потапенко як письменник 
вирізнявся надзвичайною плодовитістю. Почавши друкуватись з 1881 р., вже 
у 1898 р. мав 12-томне видання своїх творів, далеко не повне. Писав оповідання, 
нариси, романи, повісті, п’єси, літературно-критичні статті. Критика зазначала, 
що друга половина періоду творчої активності письменника щораз більше набувала 
рис простого ремісництва.

с. 97 ... женячка на термін кандидата духовного стану... — тобто 
термінове одруження. Після закінчення освіти майбутній православний священик 
повинен був одружитися, інакше не міг бути висвяченим у парохи.

...звісної сатиричної трилогії... — з названої трилогії ЛНВ публікував 
уривок з повісті В.Микулич (псевдонім Л.І.Веселитської) “Мімочка заручена” 
в перекладі Марії Грушевської (1899, Т. 6, Кн. 5) з передмовою Михайла Гру-
шевського.

Ой не всі ті сади цвітуть, що весною розвиваються — неточна цитата 
з народної пісні “Ой у полі три криниченьки”. В оригіналі: 

“Не всі тії та сади цвітуть, 
Що весною розвиваються, 
Не всі тії та вінчаються, 
Що любляться ще й кохаються”.

...“Жена Цезаря” Е.Шаврова... — під псевдонімами Е.Шавров та Е.Шасту-
нов публікувалася письменниця Олена Михайлівна Шаврова.

...підписано: C.П.Т. ... — не вдалося встановити, хто публікувався під цим 
криптонімом.

...дебютував вперше при кінці 1895 р. оповіданням “Челкаш”... — 
насправді назване оповідання — друга публікація М.Горького. Першим було опу-
бліковане оповідання “Макар Чудра” в тифліській газеті “Кавказ” 12 (24) вересня 
1892 р.

...сього року вийшли в двох томах його “Очерки й рассказы”... — йдеться 
про перший двотомник М.Горького, петербурзьке видання С.Дороватського і 
О.Чарушникова, який викликав широке обговорення в пресі значення творчості 
М.Горького. Як видно далі з тексту, М.Грушевський ознайомився з великою 
кількістю таких рецензій.

с. 98 ...“Мир Божий”, 1898, VII — автор цитує схвальну рецензію А.І.Бог-
дановича (підписану криптонімом “Б.А.”) на “Очерки и рассказы” М.Горького. 
(Тома І–ІІ // Мир божий. — 1898. — № VII. — С. 1–13).

...в Глібі Успенськім і особливо в Лєвітові... — ця паралель також запози-
чена М.Грушевським з рецензії А.Богдановича. Йдеться про те, що представники 
суспільних низів, люмпен-пролетаріату давно привертали увагу російських пись-

напрям виник у 1870-х роках, характеризувався запереченням романтизму, пиль-
ною увагою до природних фізичних та психологічних явищ, точністю деталей.

...у новому романі “Тяга” (“Напрям”)... — цей твір написаний у 1898 р.

...каже, що його звуть Суваріном (з “Germinale” Золя)... — Сува-
рін — персонаж роману Е.Золя “Жерміналь”. Це образ соціаліста-народника, 
анархічного бунтівника, який вірить лише в терор, закликаючи всіма способами 
нищити старий світ.

с. 95 ...одну “легенду” в попередній книжці, а одну в отсій — йдеться 
про оповідання Д.Маміна-Сибіряка “Майя” і “Баймаган”, опубліковані в 1898 р. 
у 10-й та 11-й книгах ЛНВ в перекладі М.Грушевського. Див. також його 
передмову «З татарських “легенд” Д.Маміна-Cибіряка».

с. 96 ...з огляду на нову велику залізницю... — у 1891 р. в Росії почалося 
будівництво Великої Сибірської залізниці від Уралу до Тихого океану. Роботи 
велись одночасно на кількох ділянках. У 1896 р. в постійну експлуатацію була 
здана ділянка Челябінськ–Омськ, у 1897 р. — до Красноярська, у 1900 р. — 
до Владивостока. Повністю цей грандіозний проект був завершений у 1908 р. Крім 
великого економічного ефекту, будівництво також спричинило великі перетворення 
в житті місцевого населення.

...Сибір заслання і бідних дикунів, описана з таким талантом і успіхом 
Короленком — у 1881–1885 рр. В.Короленко відбував заслання в Якутській 
обл., тому знав цю дійсність з власного досвіду. Чимало його творів написані 
на основі цього матеріалу, зокрема, оповідання “Убивец” (1882), “Сон Макара”, 
“Соколинец” (1885) та ін.

...монографією про якутів... — йдеться про видання: Серошевский в. 
Якуты. Опыт этнографического исследования. — СПб., 1896.

...рядом оповідань з сибірського життя (пише по-російськи й по-поль-
ськи) — В.Сєрошевський художні твори писав, як правило, польською мовою, 
деякі з них перекладав російською.

...книжка: “Из мира отверженных. Рассказы бывшего каторжника” Л.Мель-
шина — Л.Мельшин — один із псевдонімів П.Ф.Якубовича, народовольця, 
який після арешту, у 1887–1895 рр., відбував каторгу в Сибіру. “В мире отвер-
женных” (така насправді назва твору) — цикл автобіографічних нарисів про 
Акатуйську каторгу. Нариси вперше публікувалися у 1895–1898 рр. у журналі 
“Русское богатство”.

...звісну книгу Достоєвського: “Из мертвого дома”... — книга нарисів, 
написана Ф.Достоєвським невдовзі після повернення з каторги — у 1861–1862 рр. 
Це оповіді про реальних в’язнів, яких зустрічав письменник, і одночасно — сво-
єрідний філософський твір, головною ідеєю якого є Свобода як основна умова 
людського існування.

...екс-засланець Константин Станюкович... — один із основоположників 
російської мариністичної літератури; народився і дитячі роки провів у Севасто-
полі, згодом кілька років служив на флоті. У 1885–1888 рр. відбував заслання 
в Сибіру. Збірка “Морские рассказы” вийшла друком у 1888 р., у 1891 р. була 
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ж року). Повідомляючи про цю подію, передовиця № 10 “Биржевых ведомостей” 
“От говора к языку” не втрималася від їдких закидів на адресу української мови. 
З гідністю відповів на це писання Д.Мордовець у “Санкт-Петербургских ведомо-
стях”, № 30. Після цього кілька російських газет включились у сумнівну полеміку, 
на різні лади дорікаючи українцям за сепаратизм, зокрема, у сфері літератури. 
Детальну інформацію про цей сюжет подав С.Єфремов у публікації: З російської 
України. — ЛНВ. — 1898. — Т. 2. — Кн. 4. — С. 45–51 (підпис: Spectator). 

“Мімочка заручена”. Ескіз В.Микулич
Перша публікація: ЛНВ. — 1899. — Т. 6. — Кн. 5. — С. 194. Це переднє 

слово до публікації уривка з повісті В.Микулич “Мімочка заручена” (“Мимочка 
невеста”) в перекладі з російської Марії Грушевської.

Подається за першодруком.

Літературна спадщина Альфонса Доде
Перша публікація: ЛНВ. — 1899. — Т. 7. — С. 179–196; Т. 8. — С. 15–31, 

рубрика: “Із чужих літератур”.
Подається за першодруком.

с. 102 Минуло рік з дня смерті... — А.Доде помер 16 грудня 1897 р.
Подаючи торік... коротку його біографію... — йдеться про статтю І.Франка 

“Життя і твори Альфонса Доде. Його остання повість. 70-ті роковини вродження 
Генріка Ібсена” (ЛНВ. — 1898. — Т. 2. — Кн. 4. — С. 52–61). Також 
у першій книзі ЛНВ за 1898 р. друкувалися три оповідання А.Доде в перекладі 
з французької І.Франка: “Спомини шефа кабінету”, “Лекція історії”, “Свято 
дахів” (с. 310–328). Там само в рубриці “Із чужих літератур” І.Франко подав 
коротку інформацію про смерть А.Доде.

...був родом з Провансу... — Прованс — історична область на південному 
сході Франції. Головне місто — Марсель.

с. 105 1867 р. він оженився, і дуже щасливо... — з Юлією Алляр.
...франко-прусська війна, облога Парижа, упадок імперії, комуна — ці події 

мали значний вплив на всю світову історію. Війна 1870–1871 рр. між Францією 
і Пруссією закінчилась капітуляцією французьких військ у битві під Седаном, 
що стало поштовхом до революції, яка завершилась поваленням Другої імперії 
і проголошенням Франції республікою. У березні 1871 р. робітники і Національна 
гвардія підняли повстання проти буржуазного уряду, повалили його і встановили 
в Парижі диктатуру пролетаріату. Ця форма правління увійшла в історію під наз-
вою “Паризька комуна”. У травні 1871 р. повстання було жорстоко придушене. 
Підписаний Т. зв. “Франкфуртський мир” — договір з важкими умовами для 
Франції, який завершив франко-прусську війну.

Вибір із сих двох серій... — з перелічених нижче оповідань номери 1–3, 
8–10 вибрані зі збірки “Lettres de mon moulin”, решта — з “Contes du lundi”.

менників. Зокрема, О.Лєвітов співчутливо змальовував долі нещасних, зламаних 
життям людей, за що його твори, як і М.Помяловського, Ф.Решетнікова та ін., 
на підставі царського розпорядження 1884 р., не допускалися в народні бібліотеки 
Росії. Ці заборонні заходи діяли до 1905 р.

с. 99 ...“Русская мысль”, 1898, VII... — згадана рецензія була надрукована 
без підпису (с. 291–295) як редакційний огляд періодичних видань. Також без 
вказівки автора в «Книжках “Недели”» (1898. — № 5. — С. 188–190), під 
заголовком “Самобытное декадентство” друкувалася ще одна негативна рецензія 
на оповідання М.Горького “Варенька Олесова”.

...згадка про його ворожі відносини до української літератури, й спеці-
ально до Шевченка... — йдеться про негативний відгук В.Бєлінського на поему 
Т.Шевченка “Гайдамаки” (Отечественные записки. — 1842. — № 5), а також 
про дуже різку суб’єктивну характеристику Т.Шевченка, дану В.Бєлінським 
у листі до П.Анненкова від грудня 1847 р.

...проводир російського Sturm- und Drangperiod’y Чернишевський... — “Буря 
і натиск” (німецькою “Sturm und Drang”) — літературний рух 70-х–початку 
80-х рр. XVIII ст. в Німеччині. Виник як етап німецької літератури Просвітни-
цтва, своєрідний аналог англійського і французького сентименталізму. Естетичну 
програму цього руху обґрунтував Й.Г.Гердер: історизм в оцінці культурних явищ, 
національна самобутність літератури кожного народу, народність і соціальна 
дієвість мистецтва, увага до народної творчості. Наводячи тут паралель між цим 
рухом і російськими реаліями майже через сто років, М.Грушевський насамперед 
має на увазі не стільки естетичні категорії, скільки суспільну ситуацію, гостроту 
соціальних конфліктів, які породили схожі політичні явища: боротьбу проти тиранії 
абсолютизму, протиставлення розбещеності аристократії високої моралі людей 
третього стану тощо. Поряд з О.Герценом М.Чернишевський вважається одним 
із родоначальників народництва.

Тепер з нагоди ювілею появилась маса статей, промов, брошур... — 
основні публікації, які з’явилися з приводу відзначення 50-річчя смерті В.Г.Бєлін-
ського, увійшли до збірника: Памяти В.Г.Белинского: Литературный сборник, 
составленный из трудов русских литераторов. — М., 1899. — 106 С. Там уміщені 
праці М.Стороженка, І.Іванова, В.Якушкіна, О.Веселовського, В.Острогорського, 
М.Михайловського, Д.Овсянико-Куликовського, М.Філіпова. Крім того, варто 
назвати статтю: Короленко В.Г. Памяти Белинского // Русское богатство. — 
1898. — № 5. — С. 163–166; також — виступи Г.В.Плеханова навесні 1898 р. 
з приводу 50-річчя смерті В.Бєлінського, на російських зібраннях у Женеві, 
Цюріху і Берні (тексти виступів і статей того часу згодом публікувались у збірнику: 
Плеханов Г.В. В.Г.Белинский: Сборник статей. — М.–Пб., 1923. — 330 с.).

с. 100 ... були ми свідками ганебної нагінки на українське слово й літе-
ратуру... — йдеться про полеміку, яка розгорнулась у російській пресі в першій 
половині 1898 р. Приводом стала інформація про заснування нової української 
гімназії в Тернополі (рішення про це Галицький сейм прийняв у лютому того 
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ж року). Повідомляючи про цю подію, передовиця № 10 “Биржевых ведомостей” 
“От говора к языку” не втрималася від їдких закидів на адресу української мови. 
З гідністю відповів на це писання Д.Мордовець у “Санкт-Петербургских ведомо-
стях”, № 30. Після цього кілька російських газет включились у сумнівну полеміку, 
на різні лади дорікаючи українцям за сепаратизм, зокрема, у сфері літератури. 
Детальну інформацію про цей сюжет подав С.Єфремов у публікації: З російської 
України. — ЛНВ. — 1898. — Т. 2. — Кн. 4. — С. 45–51 (підпис: Spectator). 

“Мімочка заручена”. Ескіз В.Микулич
Перша публікація: ЛНВ. — 1899. — Т. 6. — Кн. 5. — С. 194. Це переднє 

слово до публікації уривка з повісті В.Микулич “Мімочка заручена” (“Мимочка 
невеста”) в перекладі з російської Марії Грушевської.

Подається за першодруком.

Літературна спадщина Альфонса Доде
Перша публікація: ЛНВ. — 1899. — Т. 7. — С. 179–196; Т. 8. — С. 15–31, 

рубрика: “Із чужих літератур”.
Подається за першодруком.

с. 102 Минуло рік з дня смерті... — А.Доде помер 16 грудня 1897 р.
Подаючи торік... коротку його біографію... — йдеться про статтю І.Франка 

“Життя і твори Альфонса Доде. Його остання повість. 70-ті роковини вродження 
Генріка Ібсена” (ЛНВ. — 1898. — Т. 2. — Кн. 4. — С. 52–61). Також 
у першій книзі ЛНВ за 1898 р. друкувалися три оповідання А.Доде в перекладі 
з французької І.Франка: “Спомини шефа кабінету”, “Лекція історії”, “Свято 
дахів” (с. 310–328). Там само в рубриці “Із чужих літератур” І.Франко подав 
коротку інформацію про смерть А.Доде.

...був родом з Провансу... — Прованс — історична область на південному 
сході Франції. Головне місто — Марсель.

с. 105 1867 р. він оженився, і дуже щасливо... — з Юлією Алляр.
...франко-прусська війна, облога Парижа, упадок імперії, комуна — ці події 

мали значний вплив на всю світову історію. Війна 1870–1871 рр. між Францією 
і Пруссією закінчилась капітуляцією французьких військ у битві під Седаном, 
що стало поштовхом до революції, яка завершилась поваленням Другої імперії 
і проголошенням Франції республікою. У березні 1871 р. робітники і Національна 
гвардія підняли повстання проти буржуазного уряду, повалили його і встановили 
в Парижі диктатуру пролетаріату. Ця форма правління увійшла в історію під наз-
вою “Паризька комуна”. У травні 1871 р. повстання було жорстоко придушене. 
Підписаний Т. зв. “Франкфуртський мир” — договір з важкими умовами для 
Франції, який завершив франко-прусську війну.

Вибір із сих двох серій... — з перелічених нижче оповідань номери 1–3, 
8–10 вибрані зі збірки “Lettres de mon moulin”, решта — з “Contes du lundi”.

менників. Зокрема, О.Лєвітов співчутливо змальовував долі нещасних, зламаних 
життям людей, за що його твори, як і М.Помяловського, Ф.Решетнікова та ін., 
на підставі царського розпорядження 1884 р., не допускалися в народні бібліотеки 
Росії. Ці заборонні заходи діяли до 1905 р.

с. 99 ...“Русская мысль”, 1898, VII... — згадана рецензія була надрукована 
без підпису (с. 291–295) як редакційний огляд періодичних видань. Також без 
вказівки автора в «Книжках “Недели”» (1898. — № 5. — С. 188–190), під 
заголовком “Самобытное декадентство” друкувалася ще одна негативна рецензія 
на оповідання М.Горького “Варенька Олесова”.

...згадка про його ворожі відносини до української літератури, й спеці-
ально до Шевченка... — йдеться про негативний відгук В.Бєлінського на поему 
Т.Шевченка “Гайдамаки” (Отечественные записки. — 1842. — № 5), а також 
про дуже різку суб’єктивну характеристику Т.Шевченка, дану В.Бєлінським 
у листі до П.Анненкова від грудня 1847 р.

...проводир російського Sturm- und Drangperiod’y Чернишевський... — “Буря 
і натиск” (німецькою “Sturm und Drang”) — літературний рух 70-х–початку 
80-х рр. XVIII ст. в Німеччині. Виник як етап німецької літератури Просвітни-
цтва, своєрідний аналог англійського і французького сентименталізму. Естетичну 
програму цього руху обґрунтував Й.Г.Гердер: історизм в оцінці культурних явищ, 
національна самобутність літератури кожного народу, народність і соціальна 
дієвість мистецтва, увага до народної творчості. Наводячи тут паралель між цим 
рухом і російськими реаліями майже через сто років, М.Грушевський насамперед 
має на увазі не стільки естетичні категорії, скільки суспільну ситуацію, гостроту 
соціальних конфліктів, які породили схожі політичні явища: боротьбу проти тиранії 
абсолютизму, протиставлення розбещеності аристократії високої моралі людей 
третього стану тощо. Поряд з О.Герценом М.Чернишевський вважається одним 
із родоначальників народництва.

Тепер з нагоди ювілею появилась маса статей, промов, брошур... — 
основні публікації, які з’явилися з приводу відзначення 50-річчя смерті В.Г.Бєлін-
ського, увійшли до збірника: Памяти В.Г.Белинского: Литературный сборник, 
составленный из трудов русских литераторов. — М., 1899. — 106 С. Там уміщені 
праці М.Стороженка, І.Іванова, В.Якушкіна, О.Веселовського, В.Острогорського, 
М.Михайловського, Д.Овсянико-Куликовського, М.Філіпова. Крім того, варто 
назвати статтю: Короленко В.Г. Памяти Белинского // Русское богатство. — 
1898. — № 5. — С. 163–166; також — виступи Г.В.Плеханова навесні 1898 р. 
з приводу 50-річчя смерті В.Бєлінського, на російських зібраннях у Женеві, 
Цюріху і Берні (тексти виступів і статей того часу згодом публікувались у збірнику: 
Плеханов Г.В. В.Г.Белинский: Сборник статей. — М.–Пб., 1923. — 330 с.).

с. 100 ... були ми свідками ганебної нагінки на українське слово й літе-
ратуру... — йдеться про полеміку, яка розгорнулась у російській пресі в першій 
половині 1898 р. Приводом стала інформація про заснування нової української 
гімназії в Тернополі (рішення про це Галицький сейм прийняв у лютому того 
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с. 113 ...похоронного співу над легітимізмом... — легітимізм — політичний 
принцип, висунутий Ш.Талейраном на Віденському конгресі у 1814–1815 рр. для 
захисту територіальних інтересів Франції. Полягав у збереженні її кордонів станом 
на 01.01.1792 р. У ширшому значенні легітимізм — те саме, що й монархізм. 

...провансальського поета Містраля... — Містраль Фредерік (1830–1914) — 
провансальський поет, лауреат Нобелівської премії 1904 р.

...трилогія Тартарена... — тобто сатирична трилогія “Тартарен Тараскон-
ський” (1872), “Тартарен в Альпах” (1885), “Порт Тараскон” (1890).

с. 114 ...прикметами героїчного Дон-Кіхота й вигідного Санчо-Панси — 
ці герої славетного роману Сервантеса стали уособленням характерних людських 
рис: Дон-Кіхот — безрозсудного героїзму, щирої відданості ефемерній ідеї; його 
слуга Санчо-Панса — практичності, реального, приземленого погляду на речі.

с. 115 ...романи 90-х рр. ... — у 1890 р. вийшов роман “Порт Тараскон”, 
у 1895 р. — “Маленьке попівство”, у 1898 р. (вже по смерті автора) — “Опора 
сім’ї”.

с. 116 ...“великому психіатру Шарко” — Шарко Жан Мартен (1825–
1893) — французький учений, лікар, один з основоположників невропатології 
і психотерапії.

с. 120 Школа реалістів не мала ласки у Французької академії... — 
Французька академія — наукова установа у Франції, мета якої — вивчення 
мови і літератури. Створена у 1635 р. Членство в Академії вважається найвищим 
визнанням наукових чи літературних заслуг. Згодом у її діяльності стали пере-
важати пуризм і боротьба з новаторством. Так, прийнявши до своїх лав деяких  
відомих французьких авторів, академія свого часу не надала членства О.Бальзакові, 
Г.Флоберу, Е.Золя, Р.Роллану. Сьогодні це почесна установа, яка продовжує 
роботу над новими виданнями словників та щороку присуджує кілька літературних 
премій, обираючи, як правило, твори, відзначені духом традиціоналізму.

с. 121 ...теорію дідичності... — тобто теорію спадковості, неминучої залеж-
ності дітей від фізичних вад і хвороб їхніх батьків.

с. 127 Не говори тужливо: їх нема; /Подякуй ліпше, що вони бували... — 
рядки з поезії В.Жуковського “Спогад” (1821). В оригіналі:

“О милых спутниках, которые наш свет
Своим сопутствием для нас животворили,
Не говори с тоской: их нет;
Но с благодарностию: были”.

...не віддав своїх багатих здібностей сій останній... — йдеться про те, 
що А.Доде писав французькою, а не провансальською мовою, якою свого часу була 
створена багата література. Ще з Х ст. відомі писемні пам’ятки провансальської 
літератури. Розквіт її припадає на ХІІІ–ХІV ст. У другій пол. ХІХ ст. завдяки 
творчості поетів Ж.Руманіля, Ф.Містраля, прозаїка Ф.Гра та ін. відбулося відро-
дження провансальської літератури. Її представники відомі й у сучасній Франції. 

с. 106 ...в оповіданні того ж імені... — оповідання “Арлезіянка” в перекладі 
Марії Грушевської було опубліковане в тій же книжці ЛНВ, де й закінчення статті 
М.Грушевського (1899. — Т. 8. — Кн. 11. — С. 223–226). Тут надруковані ще 6 
оповідань А.Доде в її перекладі: “На новім помешканні” (с. 221–223), “Еліксир 
всечеснішого отця Ґоше” (с. 226–235), “Партія більярду” (с. 235–239), “Турок 
комуни” (с. 239–242), “Три перестороги” (с. 242–246), “Остання лекція” 
(с. 246–250). У наступній книзі 12 — продовження цієї добірки: оповідання 
“Смерть Дофена” (с. 333–335), “Підпрефект серед природи” (с. 335–338), 
“Легенда про чоловіка з золотим мозком” (с. 338–341), “Діловодчик” (с. 341–
344), “Потравка з сиром” (с. 345–347).

Толкований на руське в “Бібліотеці найзнаменитших повістей” — 
названа серія — літературний додаток до газети “Діло”. Видавалась у Львові 
у 1881–1906 рр., вийшли 74 томи. Видання роману А.Доде “Фромон...” укра-
їнською мовою було здійснене в 1883 р. як 14-й том згаданої серії у перекладі 
О.Борковського та з його післямовою.

с. 108 В тіснім генетичнім зв’язку з “Фромоном” стоїть “Набаб”, 
“Le Nabab” — М.Грушевський в українському тексті точно передає транскрипцію 
оригінального звучання слова “Набаб”. У сучасному ж українському літерату-
рознавстві усталилась традиція вживати форму “Набоб”.

По-руськи в “Бібліотеці найзнаменитших повістей” — роман “Набоб” 
у перекладі М.Подолинського виданий у Львові 1885 р. (на обкл. — 1886) 
як том 20-й “Бібліотеки найзнаменитших повістей”.

с. 111 В 60-х рр. у Парижі перебувало чимало позбавлених тронів 
коронованих осіб... — починаючи з 1848 р., коли Європою прокотилася хвиля 
революційних виступів (т. зв. “весна народів”), у ряді країн були повалені монар-
хічні режими, і колишні правителі мандрували як приватні особи.

...сам він виріс у роялістичній родині... — роялісти — прихильники 
королівської влади, монархісти.

...дивився на руїни Тюїльрійського палацу... — Тюїльрі — палац у Парижі, 
колишня резиденція французьких королів. Збудований у 1564–1670 рр. як частина 
комплексу Лувра. Під час Паризької комуни у 1871 р. більша частина Тюїльрі 
згоріла.

...з часів вигнання французьких Бурбонів... — Бурбони — королівська 
династія у Франції (1589–1792, 1814–1815, 1815–1830), Іспанії (1700–1808, 
1814–1868, 1874–1931 та з 1975 р.), на Сицилії (1735–1805, 1814–1860). 
Правління цієї династії було повалене у Франції внаслідок Липневої революції 
1830 р.

с. 112 По-руськи толкований в “Бібліотеці найзнаменитших пові-
стей” — це видання “Королів на вигнанні” здійснене у Львові 1897 р. як 59-й 
том названої серії. Перекладач, на жаль, у виданні не вказаний. У Росії у 1903 р. 
роман був заборонений царською цензурою.
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с. 113 ...похоронного співу над легітимізмом... — легітимізм — політичний 
принцип, висунутий Ш.Талейраном на Віденському конгресі у 1814–1815 рр. для 
захисту територіальних інтересів Франції. Полягав у збереженні її кордонів станом 
на 01.01.1792 р. У ширшому значенні легітимізм — те саме, що й монархізм. 

...провансальського поета Містраля... — Містраль Фредерік (1830–1914) — 
провансальський поет, лауреат Нобелівської премії 1904 р.

...трилогія Тартарена... — тобто сатирична трилогія “Тартарен Тараскон-
ський” (1872), “Тартарен в Альпах” (1885), “Порт Тараскон” (1890).

с. 114 ...прикметами героїчного Дон-Кіхота й вигідного Санчо-Панси — 
ці герої славетного роману Сервантеса стали уособленням характерних людських 
рис: Дон-Кіхот — безрозсудного героїзму, щирої відданості ефемерній ідеї; його 
слуга Санчо-Панса — практичності, реального, приземленого погляду на речі.

с. 115 ...романи 90-х рр. ... — у 1890 р. вийшов роман “Порт Тараскон”, 
у 1895 р. — “Маленьке попівство”, у 1898 р. (вже по смерті автора) — “Опора 
сім’ї”.

с. 116 ...“великому психіатру Шарко” — Шарко Жан Мартен (1825–
1893) — французький учений, лікар, один з основоположників невропатології 
і психотерапії.

с. 120 Школа реалістів не мала ласки у Французької академії... — 
Французька академія — наукова установа у Франції, мета якої — вивчення 
мови і літератури. Створена у 1635 р. Членство в Академії вважається найвищим 
визнанням наукових чи літературних заслуг. Згодом у її діяльності стали пере-
важати пуризм і боротьба з новаторством. Так, прийнявши до своїх лав деяких  
відомих французьких авторів, академія свого часу не надала членства О.Бальзакові, 
Г.Флоберу, Е.Золя, Р.Роллану. Сьогодні це почесна установа, яка продовжує 
роботу над новими виданнями словників та щороку присуджує кілька літературних 
премій, обираючи, як правило, твори, відзначені духом традиціоналізму.

с. 121 ...теорію дідичності... — тобто теорію спадковості, неминучої залеж-
ності дітей від фізичних вад і хвороб їхніх батьків.

с. 127 Не говори тужливо: їх нема; /Подякуй ліпше, що вони бували... — 
рядки з поезії В.Жуковського “Спогад” (1821). В оригіналі:

“О милых спутниках, которые наш свет
Своим сопутствием для нас животворили,
Не говори с тоской: их нет;
Но с благодарностию: были”.

...не віддав своїх багатих здібностей сій останній... — йдеться про те, 
що А.Доде писав французькою, а не провансальською мовою, якою свого часу була 
створена багата література. Ще з Х ст. відомі писемні пам’ятки провансальської 
літератури. Розквіт її припадає на ХІІІ–ХІV ст. У другій пол. ХІХ ст. завдяки 
творчості поетів Ж.Руманіля, Ф.Містраля, прозаїка Ф.Гра та ін. відбулося відро-
дження провансальської літератури. Її представники відомі й у сучасній Франції. 

с. 106 ...в оповіданні того ж імені... — оповідання “Арлезіянка” в перекладі 
Марії Грушевської було опубліковане в тій же книжці ЛНВ, де й закінчення статті 
М.Грушевського (1899. — Т. 8. — Кн. 11. — С. 223–226). Тут надруковані ще 6 
оповідань А.Доде в її перекладі: “На новім помешканні” (с. 221–223), “Еліксир 
всечеснішого отця Ґоше” (с. 226–235), “Партія більярду” (с. 235–239), “Турок 
комуни” (с. 239–242), “Три перестороги” (с. 242–246), “Остання лекція” 
(с. 246–250). У наступній книзі 12 — продовження цієї добірки: оповідання 
“Смерть Дофена” (с. 333–335), “Підпрефект серед природи” (с. 335–338), 
“Легенда про чоловіка з золотим мозком” (с. 338–341), “Діловодчик” (с. 341–
344), “Потравка з сиром” (с. 345–347).

Толкований на руське в “Бібліотеці найзнаменитших повістей” — 
названа серія — літературний додаток до газети “Діло”. Видавалась у Львові 
у 1881–1906 рр., вийшли 74 томи. Видання роману А.Доде “Фромон...” укра-
їнською мовою було здійснене в 1883 р. як 14-й том згаданої серії у перекладі 
О.Борковського та з його післямовою.

с. 108 В тіснім генетичнім зв’язку з “Фромоном” стоїть “Набаб”, 
“Le Nabab” — М.Грушевський в українському тексті точно передає транскрипцію 
оригінального звучання слова “Набаб”. У сучасному ж українському літерату-
рознавстві усталилась традиція вживати форму “Набоб”.

По-руськи в “Бібліотеці найзнаменитших повістей” — роман “Набоб” 
у перекладі М.Подолинського виданий у Львові 1885 р. (на обкл. — 1886) 
як том 20-й “Бібліотеки найзнаменитших повістей”.

с. 111 В 60-х рр. у Парижі перебувало чимало позбавлених тронів 
коронованих осіб... — починаючи з 1848 р., коли Європою прокотилася хвиля 
революційних виступів (т. зв. “весна народів”), у ряді країн були повалені монар-
хічні режими, і колишні правителі мандрували як приватні особи.

...сам він виріс у роялістичній родині... — роялісти — прихильники 
королівської влади, монархісти.

...дивився на руїни Тюїльрійського палацу... — Тюїльрі — палац у Парижі, 
колишня резиденція французьких королів. Збудований у 1564–1670 рр. як частина 
комплексу Лувра. Під час Паризької комуни у 1871 р. більша частина Тюїльрі 
згоріла.

...з часів вигнання французьких Бурбонів... — Бурбони — королівська 
династія у Франції (1589–1792, 1814–1815, 1815–1830), Іспанії (1700–1808, 
1814–1868, 1874–1931 та з 1975 р.), на Сицилії (1735–1805, 1814–1860). 
Правління цієї династії було повалене у Франції внаслідок Липневої революції 
1830 р.

с. 112 По-руськи толкований в “Бібліотеці найзнаменитших пові-
стей” — це видання “Королів на вигнанні” здійснене у Львові 1897 р. як 59-й 
том названої серії. Перекладач, на жаль, у виданні не вказаний. У Росії у 1903 р. 
роман був заборонений царською цензурою.
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...польський переклад в “Dziennik-y poznański-m” — 1887. — 8 maja. — 
№ 23. Ця і наступна інформація про видання творів Н.Кобринської взята з біблі-
ографічного покажчика, складеного П.Г.Баб’яком “Наталія Кобринська” (Львів, 
1967. — 49 с.).

...“Задля кусника хліба” — надр[уковано] 1884 р. в “Зорі” — Зоря. — 
1884. — № 20. — C. 161–165; № 21. — С. 173–174; № 22. — С. 181–185.

...“Судія” — надр[уковано] 1887 р. ... — це оповідання друкувалося 
під назвою “Пан суддя”: Перший вінок. Жіночий альманах, виданий коштом 
Наталії Кобринської і Олени Пчілки. — Львів, 1887. — С. 376–395. Чеський 
переклад: “Pan sudi” z maloruskeho prěložila Vilma Sokolova // Kvety. — 1893. — 
№ 30. — S. 734–743.

...“Виборець” — “Зоря”, 1891... — № 7. — С. 123–127; № 8. — С. 143–
149. Російською мовою: Избиратель. Рассказ из галицко-русской жизни /Пер. 
с малорусского Л.Василевского // Русское богатство. — 1893. — Июнь. — 
С. 55–80.

...надрук[овано] в “Зорі” 1893 р. — № 1. — С. 1–4; № 2. — С. 21–26; 
№ 3. — С. 41–48; № 4. — С. 61–63; № 6. — С. 105–107.

...“Перша учителька” (недруковане) — на початок 1899 р., коли Н.Ко-
бринська подавала цю інформацію М.Грушевському, назване оповідання ще не 
було опубліковане. Згодом воно друкувалося в газеті “Діло” (1900. — № 156, 
158–160).

...“Liebesahnung” (недрук[оване]) — цей твір уперше опублікований 
у збірнику “Ядзя і Катруся і інші оповідання” (Львів, 1904).

...“Св. Миколай” — “Буковина”, 1889 — у публікації назва: Св. отець 
Миколай // Буковина. — 1899. — № 86, 87.

Дати написання подала мені ласкаво авторка... — у листі від 25 лютого 
1899 р. Н. Кобринська писала: “Великого наробилисьте мені, Пане Професоре, 
клопоту. Я не пишу дат на моїх творах, тож з великим трудом мусілам їх відшукувати 
в пам’яти” (ЦДІАК України. — Ф. 1235. — Оп. 1. — Cпр. 532. — Арк. 6). 
Зберігся її “Спис друкованих творів” — перелік за хронологією публікацій (Там 
само. — Арк. 28), а також перелік творів за датами написання з короткими моти-
ваціями й обставинами їх створення (Там само. — Арк. 30–31). Ця інформація 
майже вся увійшла до статті М.Грушевського і дала змогу критикові в деталях 
відтворити творчу еволюцію письменниці.

с. 132 “Відьма” — “Народ”, 1894 (авторка тепер змінила назву 
на “Судільниці”) — оповідання “Відьма” з присвятою “М.Драгоманову в честь 
його 30-літньої праці” вперше друкувалося в часописі “Народ” (1894. — №. 22. — 
С. 341–347). З назвою “Судільниці” воно вперше з’явилося у збірці Н.Кобрин-
ської “Казки” (Чернівці, 1904).

...“Перехитрили”... “Крижмо” (обидві недрук[овані]) — ці твори не дру-
кувалися дотепер.

...“Душа”... — цей психологічний ескіз публікувався у ЛНВ (1898. — 
Кн. 3. — С. 257–273).

Наталія Кобринська
Перша публікація: ЛНВ. — 1900. — Кн. 1. — С. 1–23. Зберігся автограф 

розрізнених аркушів цього літературного портрета: ЦДІАК України. — Ф. 1235. — 
Оп. 1. — Спр. 242. — Арк. 17–31.

Подається за першодруком.
Текст датований 15(27)XI.1899. Під час написання статті М.Грушевський 

активно листувався з Н.Кобринською. Її листи майже всі збереглися (ЦДІАК 
України. — Ф. 1235. — Оп. 1. — Спр. 532). У листі від 17 лютого 1899 р. вона 
писала: “Я несказанно рада, що Ви, Пане Професор, а не хто другий, хочете 
про мене писати. Се з кождого боку знаменне: перше — Ваша фірма, друге — 
знайомство, третє, о тілько моглам пізнати, — Ви одні не маєте до мене ніяких 
упереджень з причин жіночого питання і загальної засади поглядів своїх...” (Там 
само. — Арк. 4).

с. 128 ...в родині Озаркевичів, дуже визначній у культурнім житті 
Галичини сього століття — дід Н.Кобринської Іван Озаркевич (1794–1854), 
священик, був громадським діячем, письменником, ініціатором українського театру 
в Галичині. Батько Іван (1826–1903) — священик, громадський діяч, посол 
до галицького сейму (1867–1876) і до австрійського парламенту (1873–1891). 
Брати Володимир (1858–1912) — священик; Лонгин (1859–1940) — адвокат 
у м. Городку, його дружина Ольга-Олександра (з дому Бажанських; 1866–1906) — 
письменниця і діяч жіночого руху, перша фахова піаністка в Галичині; Євген 
(1861–1916) — громадський діяч, лікар, науковець, член НТШ. 

...укр[аїнсько]-руського товариства “Сiч”... — “Січ” — назва українських 
студентських організацій, які діяли в другій пол. ХІХ–першій пол. ХХ ст. “Січ” 
віденська — одна з найстарших (заснована 1868 р.). Засновниками і першими 
головами були А.Вахнянин і Ю.Целевич. Товариство відіграло видатну роль 
в історії українського національного відродження під Австрією.

...пише вона свою другу повість — “Задля кусника хліба”... — тут 
М.Грушевський, називаючи це оповідання повістю, не дотримується строгого 
означення літературних жанрів, що більш властиве західноєвропейській традиції.

с. 129 ...разом з п. Косачевою... — тобто з Ольгою Петрівною Косач (з 
Драгоманових), літературне псевдо — Олена Пчілка.

с. 130 ...рецензуючи останній випуск “Нашої долі”... — згадана рецензія 
за 1897 р. під заголовком “Жіноча бібліотека” вміщена в цьому томі.

с. 131 ...яку давала їм право їх чисто літературна вартість — 
у листі від 21 лютого Н.Кобринська писала: “На одно єще хотілабим звернути, 
шановний Пане Професоре, увагу — а то на артистичну сторону моїх творінь. 
Чую, що якбисьте мені відмовили артизму, то убилибисьте мене на віки. Робіт, 
однак, як хочете, увзглядніть лише одну мою просьбу, а то: порівняйте мене в дусі 
з инчими нашими писателями, — а може тогди я не найгірше вийду” (ЦДІАК 
України. — Ф. 1235. — Оп. 1. — Cпр. 532. — Арк. 8 зв. — 9).
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...польський переклад в “Dziennik-y poznański-m” — 1887. — 8 maja. — 
№ 23. Ця і наступна інформація про видання творів Н.Кобринської взята з біблі-
ографічного покажчика, складеного П.Г.Баб’яком “Наталія Кобринська” (Львів, 
1967. — 49 с.).

...“Задля кусника хліба” — надр[уковано] 1884 р. в “Зорі” — Зоря. — 
1884. — № 20. — C. 161–165; № 21. — С. 173–174; № 22. — С. 181–185.

...“Судія” — надр[уковано] 1887 р. ... — це оповідання друкувалося 
під назвою “Пан суддя”: Перший вінок. Жіночий альманах, виданий коштом 
Наталії Кобринської і Олени Пчілки. — Львів, 1887. — С. 376–395. Чеський 
переклад: “Pan sudi” z maloruskeho prěložila Vilma Sokolova // Kvety. — 1893. — 
№ 30. — S. 734–743.

...“Виборець” — “Зоря”, 1891... — № 7. — С. 123–127; № 8. — С. 143–
149. Російською мовою: Избиратель. Рассказ из галицко-русской жизни /Пер. 
с малорусского Л.Василевского // Русское богатство. — 1893. — Июнь. — 
С. 55–80.

...надрук[овано] в “Зорі” 1893 р. — № 1. — С. 1–4; № 2. — С. 21–26; 
№ 3. — С. 41–48; № 4. — С. 61–63; № 6. — С. 105–107.

...“Перша учителька” (недруковане) — на початок 1899 р., коли Н.Ко-
бринська подавала цю інформацію М.Грушевському, назване оповідання ще не 
було опубліковане. Згодом воно друкувалося в газеті “Діло” (1900. — № 156, 
158–160).

...“Liebesahnung” (недрук[оване]) — цей твір уперше опублікований 
у збірнику “Ядзя і Катруся і інші оповідання” (Львів, 1904).

...“Св. Миколай” — “Буковина”, 1889 — у публікації назва: Св. отець 
Миколай // Буковина. — 1899. — № 86, 87.

Дати написання подала мені ласкаво авторка... — у листі від 25 лютого 
1899 р. Н. Кобринська писала: “Великого наробилисьте мені, Пане Професоре, 
клопоту. Я не пишу дат на моїх творах, тож з великим трудом мусілам їх відшукувати 
в пам’яти” (ЦДІАК України. — Ф. 1235. — Оп. 1. — Cпр. 532. — Арк. 6). 
Зберігся її “Спис друкованих творів” — перелік за хронологією публікацій (Там 
само. — Арк. 28), а також перелік творів за датами написання з короткими моти-
ваціями й обставинами їх створення (Там само. — Арк. 30–31). Ця інформація 
майже вся увійшла до статті М.Грушевського і дала змогу критикові в деталях 
відтворити творчу еволюцію письменниці.

с. 132 “Відьма” — “Народ”, 1894 (авторка тепер змінила назву 
на “Судільниці”) — оповідання “Відьма” з присвятою “М.Драгоманову в честь 
його 30-літньої праці” вперше друкувалося в часописі “Народ” (1894. — №. 22. — 
С. 341–347). З назвою “Судільниці” воно вперше з’явилося у збірці Н.Кобрин-
ської “Казки” (Чернівці, 1904).

...“Перехитрили”... “Крижмо” (обидві недрук[овані]) — ці твори не дру-
кувалися дотепер.

...“Душа”... — цей психологічний ескіз публікувався у ЛНВ (1898. — 
Кн. 3. — С. 257–273).

Наталія Кобринська
Перша публікація: ЛНВ. — 1900. — Кн. 1. — С. 1–23. Зберігся автограф 

розрізнених аркушів цього літературного портрета: ЦДІАК України. — Ф. 1235. — 
Оп. 1. — Спр. 242. — Арк. 17–31.

Подається за першодруком.
Текст датований 15(27)XI.1899. Під час написання статті М.Грушевський 

активно листувався з Н.Кобринською. Її листи майже всі збереглися (ЦДІАК 
України. — Ф. 1235. — Оп. 1. — Спр. 532). У листі від 17 лютого 1899 р. вона 
писала: “Я несказанно рада, що Ви, Пане Професор, а не хто другий, хочете 
про мене писати. Се з кождого боку знаменне: перше — Ваша фірма, друге — 
знайомство, третє, о тілько моглам пізнати, — Ви одні не маєте до мене ніяких 
упереджень з причин жіночого питання і загальної засади поглядів своїх...” (Там 
само. — Арк. 4).

с. 128 ...в родині Озаркевичів, дуже визначній у культурнім житті 
Галичини сього століття — дід Н.Кобринської Іван Озаркевич (1794–1854), 
священик, був громадським діячем, письменником, ініціатором українського театру 
в Галичині. Батько Іван (1826–1903) — священик, громадський діяч, посол 
до галицького сейму (1867–1876) і до австрійського парламенту (1873–1891). 
Брати Володимир (1858–1912) — священик; Лонгин (1859–1940) — адвокат 
у м. Городку, його дружина Ольга-Олександра (з дому Бажанських; 1866–1906) — 
письменниця і діяч жіночого руху, перша фахова піаністка в Галичині; Євген 
(1861–1916) — громадський діяч, лікар, науковець, член НТШ. 

...укр[аїнсько]-руського товариства “Сiч”... — “Січ” — назва українських 
студентських організацій, які діяли в другій пол. ХІХ–першій пол. ХХ ст. “Січ” 
віденська — одна з найстарших (заснована 1868 р.). Засновниками і першими 
головами були А.Вахнянин і Ю.Целевич. Товариство відіграло видатну роль 
в історії українського національного відродження під Австрією.

...пише вона свою другу повість — “Задля кусника хліба”... — тут 
М.Грушевський, називаючи це оповідання повістю, не дотримується строгого 
означення літературних жанрів, що більш властиве західноєвропейській традиції.

с. 129 ...разом з п. Косачевою... — тобто з Ольгою Петрівною Косач (з 
Драгоманових), літературне псевдо — Олена Пчілка.

с. 130 ...рецензуючи останній випуск “Нашої долі”... — згадана рецензія 
за 1897 р. під заголовком “Жіноча бібліотека” вміщена в цьому томі.

с. 131 ...яку давала їм право їх чисто літературна вартість — 
у листі від 21 лютого Н.Кобринська писала: “На одно єще хотілабим звернути, 
шановний Пане Професоре, увагу — а то на артистичну сторону моїх творінь. 
Чую, що якбисьте мені відмовили артизму, то убилибисьте мене на віки. Робіт, 
однак, як хочете, увзглядніть лише одну мою просьбу, а то: порівняйте мене в дусі 
з инчими нашими писателями, — а може тогди я не найгірше вийду” (ЦДІАК 
України. — Ф. 1235. — Оп. 1. — Cпр. 532. — Арк. 8 зв. — 9).
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...зісталися ненадрукованими й мають появитися в “Бібліотеці укр[а-
їнсько]-руської видавничої спілки” — до збірника Н.Кобринської “Ядзя 
і Катруся і інші оповідання”, виданого “Українсько-руською видавничою спілкою” 
у Львові 1904 р., крім титульного, увійшли також оповідання “Жидівська дитина”, 
“Перша вчителька”, “Янова”, “Liebesahnung”.

...автобіографічною запискою (недрукованою) про її писання першого 
періоду — можливо, йдеться про вищезгадані нотатки хронологічної послідовності 
написання творів Н.Кобринської та перелік непублікованих на той час її писань: 
ЦДІАК України. — Ф. 1235. — Оп. 1. — Спр. 532. — Арк. 30–31, 32.

с. 134 Критик сього оповідання проф. Цеглинський... — йдеться про 
рецензію Г.Цеглинського на альманах “Перший вінок”, де, зокрема, друкувалося 
оповідання Н.Кобринської “Пані Шуминська”. Рецензія була вміщена в “Зорі” 
(1887. — № 17. — С. 287–288; № 18. — С. 307–308).

с. 135 Д[окто]р Франко під безпосереднім вражінням [від] сього 
оповідання назвав його „штукою, якої досі не видала галицька літера-
тура” (Огоновський, С. 1290)... — М.Грушевський цитує захоплену оцінку 
І.Франка за працею О.Огоновського “Історія літератури руської. (Період новий. 
Проза)”. Це висловлювання — зі статті І.Франка “Z Czerwonej Rusi /Koniec 
roku i obrachunek życia narodowego rusinów galусijskich”(Prawda. — 1885. — 
Nr. 6. — S. 67. Підпис: Myron). У статті подана загальна характеристика 
літературно-наукового руху в Галичині у 1884 р., зокрема йдеться про жіноче 
товариство у Станіславові, організоване Н.Кобринською, також похвально оцінене 
її оповідання “Задля кусника хліба”.

с. 136 В першім виданні... в новім виданні... — тобто порівнюються окреме 
видання “Задля кусника хліба” (1884) і в збірці “Дух часу” (1898).

с. 138 ...він іде з цікавості на правибори, несподівано попадає 
на виборця... — у той час Австро-Угорщина мала двоступеневу систему виборів 
до парламенту. Перший етап, Т. зв. “правибори”, проходив на первинних виборчих 
дільницях — по селах, де обирали представників від громад. Ці представники 
на другому етапі виборів уже голосували безпосередньо за того чи іншого канди-
дата. Природно, що за голос кожного представника-виборця велася боротьба, яка 
часто супроводжувалась підкупом, погрозами, шантажем. Така політична система, 
не зважаючи на всі зловживання, виховувала в людей політичну свідомість, вчила 
орієнтуватися в суспільному житті. На цю тему галицькі письменники створили 
чимало талановитих творів.

с. 140 Про них в листі до мене вона пише... — далі цитується лист 
Н.Кобринської до М.Грушевського від 25 лютого 1899 р., який зберігається 
в ЦДІАК України (Ф. 1235. — Оп. 1. — Спр. 532. — Арк. 30). 

...в казці “Рожа”, звісній нашим читачам... — цей твір публікувався 
в ЛНВ (1899. — Т. 7. — С. 6–17).

с. 141 ...в дуже малорозповсюдненій серед наших читачів газеті... — 
Тобто в “Буковині”, 1899 р.

...в збірнику на ювілей д-ра Франка... — йдеться про видання: Чудовище 
(казка народна) /Привіт д-ру Івану Франкові в 25-літній ювілей літературної 
його діяльності. Збірник. — Львів, 1898. — С. 38–46.

...“Весна”... “Осінь” (обидві недрук[овані) — ці оповідання не друкува-
лися дотепер. 

...в жіночім альманаху “Перший вінок”... — далі з деякими неточностями 
перераховані публіцистичні статті Н.Кобринської, вміщені в названому збірнику: 
“Про рух жіночий в новіших часах” (с. 5–23), “Руське жіноцтво в Галичині 
в наших часах” (с. 68–102), “Замужна жінка середньої верстви” (с. 406–416), 
“Про первісну ціль Товариства руських жінок у Станіславові, зав’язаного 1884 р.” 
(с. 457–463).

“Родина Бухгольців”, критика... — йдеться про рецензію на твір Юлія 
Стиндого “Родина Бухгольців, образки з родинного життя німців” (Товариш. — 
1888. — № 1. — С. 85–88).

Відповідь на критику... — Відповідь на критику жіночого альманаху 
в “Зорі” з р. 1887. — Чернівці, 1888. — 16 с.

Петиція до ради державної про вступ жінкам до університету... — 
ця публікація не зафіксована у вищеназваному бібліографічному покажчику. 
Очевидно, вона друкувалася без підписів як колективне подання, тому бібліографи 
не мали підстав приписувати її авторство Н.Кобринській.

Критика на повість М.Шеліґи... — Na przebój. Powieść współczesna przez 
Marya Szelige... /Dla głodnych. — Lwów, 1891. — S. 36–38.

В “Нашій долі” надруковано... — у збірнику “Наша доля” (Вип. 1. — 
Стрий, 1893), крім названої статті “Жіноча справа в Галичині”, ще були такі 
тексти Н.Кобринської: “Домашній жіночий промисел” (с. 64–65), “Звістки 
з заграниці і краю” (с. 79–93), Статут товариства “Охоронка” (с. 94), відозва 
“Посестри!” (додаток).

Промова на ювілею Драгоманова... — у кн.: Павлик М. Михайло Дра-
гоманов, 1841–1895, його ювілей, смерть, автобіографія і спис творів. — Львів, 
1896. — С. 97–99.

...Рух жіночих товариств — у збірнику “Наша доля” (Кн. 2. — Львів, 
1895), цей матеріал звався “Товариство руських жінок на Буковині” (с. 92–96).

с. 133 В ІІІ вип., 1896... — тобто в збірнику “Наша доля” (Кн. 3. — 
Львів, 1896).

Промова на ювілеї Франка... — промова Н.Кобринської з приводу 25-літ-
нього ювілею літературної діяльності І.Франка, який відзначався у Львові 30 жовтня 
1898 р., публікувалася в статті-репортажі з ювілейних заходів О.Маковея: 
ЛНВ. — 1898. — Т. 4. — Кн. 2. — С. 122–123.

Промова в академії під час ювілею Котляревського... — тобто промова 
на науковій академії (відбулася 31 жовтня–1 листопада) до 100-річчя відро-
дження української літератури — першого видання “Енеїди” І.Котляревського 
(Діло. — 1898. — 5 листопада. — № 238. — С. 2–3). У чеському часописі 
“Ženský Svět” друкувалася у 1899 р.
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...зісталися ненадрукованими й мають появитися в “Бібліотеці укр[а-
їнсько]-руської видавничої спілки” — до збірника Н.Кобринської “Ядзя 
і Катруся і інші оповідання”, виданого “Українсько-руською видавничою спілкою” 
у Львові 1904 р., крім титульного, увійшли також оповідання “Жидівська дитина”, 
“Перша вчителька”, “Янова”, “Liebesahnung”.

...автобіографічною запискою (недрукованою) про її писання першого 
періоду — можливо, йдеться про вищезгадані нотатки хронологічної послідовності 
написання творів Н.Кобринської та перелік непублікованих на той час її писань: 
ЦДІАК України. — Ф. 1235. — Оп. 1. — Спр. 532. — Арк. 30–31, 32.

с. 134 Критик сього оповідання проф. Цеглинський... — йдеться про 
рецензію Г.Цеглинського на альманах “Перший вінок”, де, зокрема, друкувалося 
оповідання Н.Кобринської “Пані Шуминська”. Рецензія була вміщена в “Зорі” 
(1887. — № 17. — С. 287–288; № 18. — С. 307–308).

с. 135 Д[окто]р Франко під безпосереднім вражінням [від] сього 
оповідання назвав його „штукою, якої досі не видала галицька літера-
тура” (Огоновський, С. 1290)... — М.Грушевський цитує захоплену оцінку 
І.Франка за працею О.Огоновського “Історія літератури руської. (Період новий. 
Проза)”. Це висловлювання — зі статті І.Франка “Z Czerwonej Rusi /Koniec 
roku i obrachunek życia narodowego rusinów galусijskich”(Prawda. — 1885. — 
Nr. 6. — S. 67. Підпис: Myron). У статті подана загальна характеристика 
літературно-наукового руху в Галичині у 1884 р., зокрема йдеться про жіноче 
товариство у Станіславові, організоване Н.Кобринською, також похвально оцінене 
її оповідання “Задля кусника хліба”.

с. 136 В першім виданні... в новім виданні... — тобто порівнюються окреме 
видання “Задля кусника хліба” (1884) і в збірці “Дух часу” (1898).

с. 138 ...він іде з цікавості на правибори, несподівано попадає 
на виборця... — у той час Австро-Угорщина мала двоступеневу систему виборів 
до парламенту. Перший етап, Т. зв. “правибори”, проходив на первинних виборчих 
дільницях — по селах, де обирали представників від громад. Ці представники 
на другому етапі виборів уже голосували безпосередньо за того чи іншого канди-
дата. Природно, що за голос кожного представника-виборця велася боротьба, яка 
часто супроводжувалась підкупом, погрозами, шантажем. Така політична система, 
не зважаючи на всі зловживання, виховувала в людей політичну свідомість, вчила 
орієнтуватися в суспільному житті. На цю тему галицькі письменники створили 
чимало талановитих творів.

с. 140 Про них в листі до мене вона пише... — далі цитується лист 
Н.Кобринської до М.Грушевського від 25 лютого 1899 р., який зберігається 
в ЦДІАК України (Ф. 1235. — Оп. 1. — Спр. 532. — Арк. 30). 

...в казці “Рожа”, звісній нашим читачам... — цей твір публікувався 
в ЛНВ (1899. — Т. 7. — С. 6–17).

с. 141 ...в дуже малорозповсюдненій серед наших читачів газеті... — 
Тобто в “Буковині”, 1899 р.

...в збірнику на ювілей д-ра Франка... — йдеться про видання: Чудовище 
(казка народна) /Привіт д-ру Івану Франкові в 25-літній ювілей літературної 
його діяльності. Збірник. — Львів, 1898. — С. 38–46.

...“Весна”... “Осінь” (обидві недрук[овані) — ці оповідання не друкува-
лися дотепер. 

...в жіночім альманаху “Перший вінок”... — далі з деякими неточностями 
перераховані публіцистичні статті Н.Кобринської, вміщені в названому збірнику: 
“Про рух жіночий в новіших часах” (с. 5–23), “Руське жіноцтво в Галичині 
в наших часах” (с. 68–102), “Замужна жінка середньої верстви” (с. 406–416), 
“Про первісну ціль Товариства руських жінок у Станіславові, зав’язаного 1884 р.” 
(с. 457–463).

“Родина Бухгольців”, критика... — йдеться про рецензію на твір Юлія 
Стиндого “Родина Бухгольців, образки з родинного життя німців” (Товариш. — 
1888. — № 1. — С. 85–88).

Відповідь на критику... — Відповідь на критику жіночого альманаху 
в “Зорі” з р. 1887. — Чернівці, 1888. — 16 с.

Петиція до ради державної про вступ жінкам до університету... — 
ця публікація не зафіксована у вищеназваному бібліографічному покажчику. 
Очевидно, вона друкувалася без підписів як колективне подання, тому бібліографи 
не мали підстав приписувати її авторство Н.Кобринській.

Критика на повість М.Шеліґи... — Na przebój. Powieść współczesna przez 
Marya Szelige... /Dla głodnych. — Lwów, 1891. — S. 36–38.

В “Нашій долі” надруковано... — у збірнику “Наша доля” (Вип. 1. — 
Стрий, 1893), крім названої статті “Жіноча справа в Галичині”, ще були такі 
тексти Н.Кобринської: “Домашній жіночий промисел” (с. 64–65), “Звістки 
з заграниці і краю” (с. 79–93), Статут товариства “Охоронка” (с. 94), відозва 
“Посестри!” (додаток).

Промова на ювілею Драгоманова... — у кн.: Павлик М. Михайло Дра-
гоманов, 1841–1895, його ювілей, смерть, автобіографія і спис творів. — Львів, 
1896. — С. 97–99.

...Рух жіночих товариств — у збірнику “Наша доля” (Кн. 2. — Львів, 
1895), цей матеріал звався “Товариство руських жінок на Буковині” (с. 92–96).

с. 133 В ІІІ вип., 1896... — тобто в збірнику “Наша доля” (Кн. 3. — 
Львів, 1896).

Промова на ювілеї Франка... — промова Н.Кобринської з приводу 25-літ-
нього ювілею літературної діяльності І.Франка, який відзначався у Львові 30 жовтня 
1898 р., публікувалася в статті-репортажі з ювілейних заходів О.Маковея: 
ЛНВ. — 1898. — Т. 4. — Кн. 2. — С. 122–123.

Промова в академії під час ювілею Котляревського... — тобто промова 
на науковій академії (відбулася 31 жовтня–1 листопада) до 100-річчя відро-
дження української літератури — першого видання “Енеїди” І.Котляревського 
(Діло. — 1898. — 5 листопада. — № 238. — С. 2–3). У чеському часописі 
“Ženský Svět” друкувалася у 1899 р.
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[Виступ на Шевченковому святі 1902 р. у Кракові]
Цей текст — виступ на Шевченковому святі в Кракові 7 березня 1902 р. 

Датується завдяки згадці в тексті про “сорок першу річницю смерті” Т.Шевченка 
та короткому звітові газети “Діло” про це зібрання: «Саля театральна битком 
набита, а коли по увертюрі “Чорноморців” виступив проф. Грушівський, щоби 
виголосити вступне слово, театр повитав його оплесками. Говорив про Шевченків-
ське свято, як про свято також молодежі. Опісля хори; наші хлопці виступають, 
а театр витає їх знов оплесками. Концерт закінчено відспіванням “Ще не вмерла”, 
під час чого повстав цілий театр. Польські часописі без винятку розписувалися про 
наш концерт, а польська суспільність на перегони купувала білєти...» (Діло. — 
1902. — № 45. — 25 лютого (10 березня). — С. 3).

Зберігся повний автограф виступу М.Грушевського: ЦДІАК України. — 
Ф. 1235. — Оп. 1. — Спр. 225. — Арк. 12–28.

Подається за автографом.

с. 150 ...святкує — хоч і серед незвичайних, сумних і грізних обста-
вин — на час, коли відбувалося це урочисте зібрання, в Галичині тривали виступи 
громадськості, насамперед молоді, за утворення українського університету і роз-
ширення прав української мови у Львівському університеті. Польські правлячі 
кола повністю ігнорували ці вимоги. Після низки конфліктів з університетською 
владою 1899–1901 рр. та дискримінаційного виключення кількох студентів у грудні 
1901 р. 583 студенти-українці на знак протесту залишили Львівський університет 
і перейшли на навчання в інші університети Австро-Угорщини: Віденський, Празь-
кий, Краківський. Цей вчинок викликав значний резонанс не лише в українських 
колах, але й серед прогресивної молоді інших національностей. Польський міністр 
освіти обіцяв виконати вимоги студентів, коли вони повернуться до Львова. Однак 
і після їхнього повернення влітку 1902 р. у сфері розширення прав української 
мови нічого не було зроблено. Очевидно, з огляду на таке політичне напруження 
М.Грушевський у виступі на Шевченковому святі звертався насамперед до молоді, 
висловлюючи підтримку її рішучих дій. Згодом він детально писав про ці резо-
нансні події у праці “К польско-украинским отношениям в Галиции” (1905 р., 
див. Т. 1 цього видання, С. 501–503). Див. також: Качмар В.М. Проблема 
українського університету у Львові в кінці ХІХ–на початку ХХ ст.: суспіль-
но-політичний аспект: Автореф. дис. ... к. і. н. — Львів, 1999.

...Свою Україну любіть, /Любіть її во время люте! — рядки з поезії 
Т.Шевченка “Чи ми ще зійдемося знову?..” (ХІІ поезія з циклу “В казематі”, 
1847 р.). В оригіналі синтаксична конструкція дещо ширша: “Свою Україну 
любіть, /Любіть її... Во время люте, /В остатню тяжкую минуту /За неї Господа 
моліть”.

с. 151 ...Розлізлися межи людьми, /Мов мишенята... — автор цитує 
поезію Т.Шевченка “Якби ви знали, паничі...” (1950).

...переходить дитина під лозу п’яного і темного дяка — коли Тарасові 
сповнилося вісім років, його віддали в науку до дяка-вчителя Павла Рубана (по-ву-

Із оповідань Гната Потапенка (біографія та характеристика творчості)
Перша публікація: ЛНВ. — 1900. — Т. 9. — Кн. 3. — С. 293–294. 

Зберігся автограф тексту: ЦДІАЛ України. — Ф. 401. — Оп. 1. — Спр. 47. — 
Арк. 21–22.

Подається за першодруком.
Це передмова до публікації в “Літературно-науковому вістнику” чотирьох 

оповідань російського письменника Г.Потапенка в перекладі Григорія Коваленка: 
“Шестеро” (т. 9, С. 294–343), “Октава” (т. 10, С. 72–86), “Тайна” (т. 10, 
с. 86–98), “Проклята слава” (т. 10, С. 99–120). 

с. 147 ...перекл[ад] в “Зорі” 1897... — переклад повісті Г.Потапенка “На 
справдешній службі” виконав О.Борковський (Зоря. — 1897. — Ч. 15–23).

Збірник його писань тепер рахує 12 томиків... — йдеться про видання: 
Потапенко И.Н. Повести и рассказы. — Т. 1–12. — СПб., 1891–1899, 
здійснене видавцем А.Марксом.

...причиною частих нападок на нього в критиці... — про неоднозначну 
оцінку творчості цього письменника свідчать навіть назви тогочасних критичних 
статей, наприклад: Скабичевский А. Не понимающий себя талант // Северный 
вестник. — 1891. — № 1. — С. 1–18; Протопопов М. Бодрый талант // 
Русская мысль. — 1898. — № 9. — С. 63–88; Богданович А. Талантлив 
ли Потапенко? // Неделя. — 1891. — № 4.

с. 148 ...часто малює він життя українське... — оповідання Г.По-
тапенка з українського народного побуту в основному публікувались у 1880-х 
роках у журналі “Дело”. Велика частина оповідань і нарисів на цю тему увійшла 
до збірки “У селі” (1887).

Із оповідань Франсуа Коппе
Перша публікація: ЛНВ. — 1900. — Т. 12. — С. 338, як передмова до пере-

кладу Марії Грушевської з французької мови трьох оповідань Ф.Копе: “Час 
спати”, “За столом”, “Ходаки малого Вольфа”. Підпис: М.Г. Зберігся автограф 
тексту: ЦДІАЛ України. — Ф. 401. — Оп 1. — Спр. 49. — Арк. 27, 31, 371.

Подається за першодруком.

с. 149 ...у “Вістнику” буде даний її переклад... — поема Ф.Коппе “Коваль-
ський страйк” у “Літературно-науковому вістнику” не публікувалася. Крім трьох 
вищеназваних, у 1905 р. (Т. 29. — С. 65–70) було надруковане ще одне опові-
дання цього автора також у перекладі Марії Грушевської — “Щедра запомога”.

...під час франко-прусської війни... — тобто в 1870–1871 рр., коли Пруссія 
розв’язала війну проти Франції і, зрештою, перемогла (Франкфуртський мир 
1871 р.).

...став членом Французької академії — Французька академія — наукова 
установа у Франції, мета якої — вивчення мови і літератури. Див. про цю уста-
нову коментар до статті “Літературна спадщина Альфонса Доде”. 
Членство в Академії вважається найвищою відзнакою діячів гуманітарної сфери.
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[Виступ на Шевченковому святі 1902 р. у Кракові]
Цей текст — виступ на Шевченковому святі в Кракові 7 березня 1902 р. 

Датується завдяки згадці в тексті про “сорок першу річницю смерті” Т.Шевченка 
та короткому звітові газети “Діло” про це зібрання: «Саля театральна битком 
набита, а коли по увертюрі “Чорноморців” виступив проф. Грушівський, щоби 
виголосити вступне слово, театр повитав його оплесками. Говорив про Шевченків-
ське свято, як про свято також молодежі. Опісля хори; наші хлопці виступають, 
а театр витає їх знов оплесками. Концерт закінчено відспіванням “Ще не вмерла”, 
під час чого повстав цілий театр. Польські часописі без винятку розписувалися про 
наш концерт, а польська суспільність на перегони купувала білєти...» (Діло. — 
1902. — № 45. — 25 лютого (10 березня). — С. 3).

Зберігся повний автограф виступу М.Грушевського: ЦДІАК України. — 
Ф. 1235. — Оп. 1. — Спр. 225. — Арк. 12–28.

Подається за автографом.

с. 150 ...святкує — хоч і серед незвичайних, сумних і грізних обста-
вин — на час, коли відбувалося це урочисте зібрання, в Галичині тривали виступи 
громадськості, насамперед молоді, за утворення українського університету і роз-
ширення прав української мови у Львівському університеті. Польські правлячі 
кола повністю ігнорували ці вимоги. Після низки конфліктів з університетською 
владою 1899–1901 рр. та дискримінаційного виключення кількох студентів у грудні 
1901 р. 583 студенти-українці на знак протесту залишили Львівський університет 
і перейшли на навчання в інші університети Австро-Угорщини: Віденський, Празь-
кий, Краківський. Цей вчинок викликав значний резонанс не лише в українських 
колах, але й серед прогресивної молоді інших національностей. Польський міністр 
освіти обіцяв виконати вимоги студентів, коли вони повернуться до Львова. Однак 
і після їхнього повернення влітку 1902 р. у сфері розширення прав української 
мови нічого не було зроблено. Очевидно, з огляду на таке політичне напруження 
М.Грушевський у виступі на Шевченковому святі звертався насамперед до молоді, 
висловлюючи підтримку її рішучих дій. Згодом він детально писав про ці резо-
нансні події у праці “К польско-украинским отношениям в Галиции” (1905 р., 
див. Т. 1 цього видання, С. 501–503). Див. також: Качмар В.М. Проблема 
українського університету у Львові в кінці ХІХ–на початку ХХ ст.: суспіль-
но-політичний аспект: Автореф. дис. ... к. і. н. — Львів, 1999.

...Свою Україну любіть, /Любіть її во время люте! — рядки з поезії 
Т.Шевченка “Чи ми ще зійдемося знову?..” (ХІІ поезія з циклу “В казематі”, 
1847 р.). В оригіналі синтаксична конструкція дещо ширша: “Свою Україну 
любіть, /Любіть її... Во время люте, /В остатню тяжкую минуту /За неї Господа 
моліть”.

с. 151 ...Розлізлися межи людьми, /Мов мишенята... — автор цитує 
поезію Т.Шевченка “Якби ви знали, паничі...” (1950).

...переходить дитина під лозу п’яного і темного дяка — коли Тарасові 
сповнилося вісім років, його віддали в науку до дяка-вчителя Павла Рубана (по-ву-

Із оповідань Гната Потапенка (біографія та характеристика творчості)
Перша публікація: ЛНВ. — 1900. — Т. 9. — Кн. 3. — С. 293–294. 

Зберігся автограф тексту: ЦДІАЛ України. — Ф. 401. — Оп. 1. — Спр. 47. — 
Арк. 21–22.

Подається за першодруком.
Це передмова до публікації в “Літературно-науковому вістнику” чотирьох 

оповідань російського письменника Г.Потапенка в перекладі Григорія Коваленка: 
“Шестеро” (т. 9, С. 294–343), “Октава” (т. 10, С. 72–86), “Тайна” (т. 10, 
с. 86–98), “Проклята слава” (т. 10, С. 99–120). 

с. 147 ...перекл[ад] в “Зорі” 1897... — переклад повісті Г.Потапенка “На 
справдешній службі” виконав О.Борковський (Зоря. — 1897. — Ч. 15–23).

Збірник його писань тепер рахує 12 томиків... — йдеться про видання: 
Потапенко И.Н. Повести и рассказы. — Т. 1–12. — СПб., 1891–1899, 
здійснене видавцем А.Марксом.

...причиною частих нападок на нього в критиці... — про неоднозначну 
оцінку творчості цього письменника свідчать навіть назви тогочасних критичних 
статей, наприклад: Скабичевский А. Не понимающий себя талант // Северный 
вестник. — 1891. — № 1. — С. 1–18; Протопопов М. Бодрый талант // 
Русская мысль. — 1898. — № 9. — С. 63–88; Богданович А. Талантлив 
ли Потапенко? // Неделя. — 1891. — № 4.

с. 148 ...часто малює він життя українське... — оповідання Г.По-
тапенка з українського народного побуту в основному публікувались у 1880-х 
роках у журналі “Дело”. Велика частина оповідань і нарисів на цю тему увійшла 
до збірки “У селі” (1887).

Із оповідань Франсуа Коппе
Перша публікація: ЛНВ. — 1900. — Т. 12. — С. 338, як передмова до пере-

кладу Марії Грушевської з французької мови трьох оповідань Ф.Копе: “Час 
спати”, “За столом”, “Ходаки малого Вольфа”. Підпис: М.Г. Зберігся автограф 
тексту: ЦДІАЛ України. — Ф. 401. — Оп 1. — Спр. 49. — Арк. 27, 31, 371.

Подається за першодруком.

с. 149 ...у “Вістнику” буде даний її переклад... — поема Ф.Коппе “Коваль-
ський страйк” у “Літературно-науковому вістнику” не публікувалася. Крім трьох 
вищеназваних, у 1905 р. (Т. 29. — С. 65–70) було надруковане ще одне опові-
дання цього автора також у перекладі Марії Грушевської — “Щедра запомога”.

...під час франко-прусської війни... — тобто в 1870–1871 рр., коли Пруссія 
розв’язала війну проти Франції і, зрештою, перемогла (Франкфуртський мир 
1871 р.).

...став членом Французької академії — Французька академія — наукова 
установа у Франції, мета якої — вивчення мови і літератури. Див. про цю уста-
нову коментар до статті “Літературна спадщина Альфонса Доде”. 
Членство в Академії вважається найвищою відзнакою діячів гуманітарної сфери.
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...його “за Україну замучили...” — ремінісценція з поезії “Мені однаково, 
чи буду...” (1847, третій твір циклу “В казематі”). В оригіналі: “Молися, сину, 
за Вкраїну /Його замучили колись”. (Рядки 15–16).

...То так утну, що аж заплачу — дещо змінені перші рядки з поезії 
Т.Шевченка “То так і я тепер пишу” (1847). В оригіналі: “То так і я тепер пишу, /
Папір тілько, чорнило трачу... /А перш! Єй-богу, не брешу! /Згадаю що чи 
що набачу, /То так утну, що аж заплачу”.

...На нашій — не своїй землі — неточна цитата з поезії “Мені однаково, 
чи буду...” (1847). В оригіналі: “В неволі виріс між чужими /І, неоплаканий сво-
їми, /В неволі, плачучи, умру. /І все з собою заберу, /Малого сліду не покину /
На нашій славній Україні, /На нашій — не своїй землі”. (Рядки 6–12).

...приятелям удалося випросити для Поета увільнення з заслання — 
упродовж періоду перебування Т.Шевченка на засланні його друзі намагалися 
полегшити його долю. Зокрема, з таким проханням зверталася В.Рєпніна до началь-
ника Третього відділу О.Орлова. Однак тоді про це не могло бути й мови, — 
у 1850 р. О.Орлов заборонив В.Рєпніній навіть листуватися з Т.Шевченком. 
З осені 1853 р. комендант Новопетровського укріплення І.Усков почав клопотатися 
про офіційний дозвіл Т.Шевченкові писати. У 1855 р. Т.Шевченко листовно 
звернувся до Ф.Толстого, на той час віце-президента Академії мистецтв, з яким 
він був особисто знайомий, з проханням поклопотатися про звільнення. Після 
енергійних заходів Ф.Толстого та його дружини у 1857 р. поет був звільнений 
з заслання, а в 1858 р. отримав дозвіл жити в Петербурзі. 

с. 153 ...коли для народу сходила так довго ним ждана зоря свободи... — 
йдеться про те, що царський маніфест про знесення кріпацтва в Російській імперії 
був виданий 19 лютого (ст. ст.) 1861 р., а Т.Шевченко помер через тиждень після 
цього, 26 лютого (ст. ст). 

...“Навіщо він на світ родився, /Свою Україну любив”... — дещо змінені 
рядки 112–113 з поеми Т.Шевченка “Чернець” (1847). В оригіналі: “Для чого 
я на світ родився, /Свою Україну любив?”

с. 154 ...Нікого в світі, нікому в світі, /Неначе по лісу ходив... — рядки 
99–105 з поезії Т.Шевченка “А.О.Козачковському” (1847).

...“щоб людям серце розтопило, /і по Украйні пронеслось!” — рядки 
85–86 з поеми Т.Шевченка “Неофіти” (1857). В оригіналі: “І на Украйні 
понеслось...”

Його ідеалом зістається титан... — тобто титан Прометей — як символ 
жертовного служіння людям. Його образ поет оспівав у поемі “Кавказ” (1845).

...прийми нашу мову немудру та щиру, прийми, привітай нас... — 
ремінісценція з поезії Т.Шевченка “На вічну пам’ять Котляревському” (1838). 
В оригіналі: “Праведная душе! прийми мою мову /Не мудру, та щиру. Прийми, 
привiтай”. (Рядки 85–86; 108–109).

Ми просто йшли, у нас нема /Зерна неправди за собою... — рядки 
12–14 з поезії Т.Шевченка “Доля” (1858, триптих “Доля”, “Муза”, “Слава”). 

личному Совгиря), який за найменшу провину учнів карав різками, а по суботах 
бив усіх без винятку. Там Тарас навчився читати.

...застають Тараса між панською челяддю, кухарчуком, потім льокай-
чуком... — змалку Т.Шевченко дуже любив малювати і робив кілька безуспішних 
спроб знайти собі вчителя. Нарешті маляр с.Хлипнівки упевнився, що в Тараса 
є хист до малювання, і погодився його вчити. Але для цього потрібен був панський 
дозвіл, оскільки на той час Шевченкові виповнилося 15 років і він, як кріпак, 
повинен був відбувати панщину. Панський управитель вчитися не дозволив, 
а забрав хлопця на панську кухню кухарчуком, а через якийсь час — козачком, 
тобто панським служкою. (Див.: Кирилюк Є.П. Т.Г.Шевченко. Життя і твор-
чість. — К., 1959. — С. 10–11).

Часи першого кохання... — найпершим, ще дитячим коханням Т.Шевченка 
була сільська дівчинка Оксана Коваленко. Їй він присвятив поему “Мар’яна-чер-
ниця” (1841), не раз згадував у інших творах. Однак тут М.Грушевський, говорячи 
про юнацькі роки, має на увазі Ядвігу (Дзуню) Гусиковську, польську швачку. 
З нею майбутній поет познайомився 1830 р. у Вільні, куди приїхав з челяддю 
пана П.Енгельгардта.

...увільнення з кріпацького ретязя... — Т.Шевченка викупили з кріпацтва 
22 квітня 1838 р. Для цієї мети був реалізований непростий план: К.Брюллов 
намалював портрет В.Жуковського, який розіграли в лотерею в царській родині. 
За отриманих 2500 рублів і був викуплений Т.Шевченко.

...свобідне віддання штуці й поезії... — після звільнення Т.Шевченко 
був офіційно зарахований слухачем Академії художеств. Раніше, з 1837 р., він 
відвідував рисувальні класи Академії у вільний від роботи час. Приблизно до цього 
часу належать і його перші поетичні проби.

...слово... “пламенем взялось, /І огненно заговорило...” — дещо змінені 
рядки зі вступу до поеми “Неофіти” (1857). В оригіналі: “...Подай душі убогій 
силу, /Щоб огненно заговорила, /Щоб слово пламенем взялось, /Щоб людям 
серце розтопило. /І на Украйні понеслось, /І на Україні святилось /Те слово...” 
(Рядки 81–87).

...нова неволя... — 5 (17) квітня 1847 р. Т.Шевченко був заарештований 
за участь у Кирило-Мефодіївському товаристві. Під час слідства долучилися також 
звинувачення за “вільнодумні” вірші (в поета під час обшуку знайшли рукопис-
ний альбом “Три літа”). Після ув’язнення Т.Шевченко був засланий солдатом 
в Окремий Оренбурзький корпус, за резолюцією Миколи І, “під найсуворіший 
нагляд із забороною писати і малювати”.

...повну залежність від гарнізонних “бурбонів”... — Бурбони — королівська 
династія, яка правила у Франції та Іспанії. В переносному значенні — брутальні, 
зарозумілі, неосвічені люди.

с. 152 ...розтрощена в степу здихає, /заходу сонця дожидає... — дещо 
змінені рядки поезії Т.Шевченка “Хіба самому написать” (1849). В оригіналі: 
“...Неначе лютая змія /Розтоптана в степу здихає, /Заходу сонця дожидає”. 
(Рядки 41–43).
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...його “за Україну замучили...” — ремінісценція з поезії “Мені однаково, 
чи буду...” (1847, третій твір циклу “В казематі”). В оригіналі: “Молися, сину, 
за Вкраїну /Його замучили колись”. (Рядки 15–16).

...То так утну, що аж заплачу — дещо змінені перші рядки з поезії 
Т.Шевченка “То так і я тепер пишу” (1847). В оригіналі: “То так і я тепер пишу, /
Папір тілько, чорнило трачу... /А перш! Єй-богу, не брешу! /Згадаю що чи 
що набачу, /То так утну, що аж заплачу”.

...На нашій — не своїй землі — неточна цитата з поезії “Мені однаково, 
чи буду...” (1847). В оригіналі: “В неволі виріс між чужими /І, неоплаканий сво-
їми, /В неволі, плачучи, умру. /І все з собою заберу, /Малого сліду не покину /
На нашій славній Україні, /На нашій — не своїй землі”. (Рядки 6–12).

...приятелям удалося випросити для Поета увільнення з заслання — 
упродовж періоду перебування Т.Шевченка на засланні його друзі намагалися 
полегшити його долю. Зокрема, з таким проханням зверталася В.Рєпніна до началь-
ника Третього відділу О.Орлова. Однак тоді про це не могло бути й мови, — 
у 1850 р. О.Орлов заборонив В.Рєпніній навіть листуватися з Т.Шевченком. 
З осені 1853 р. комендант Новопетровського укріплення І.Усков почав клопотатися 
про офіційний дозвіл Т.Шевченкові писати. У 1855 р. Т.Шевченко листовно 
звернувся до Ф.Толстого, на той час віце-президента Академії мистецтв, з яким 
він був особисто знайомий, з проханням поклопотатися про звільнення. Після 
енергійних заходів Ф.Толстого та його дружини у 1857 р. поет був звільнений 
з заслання, а в 1858 р. отримав дозвіл жити в Петербурзі. 

с. 153 ...коли для народу сходила так довго ним ждана зоря свободи... — 
йдеться про те, що царський маніфест про знесення кріпацтва в Російській імперії 
був виданий 19 лютого (ст. ст.) 1861 р., а Т.Шевченко помер через тиждень після 
цього, 26 лютого (ст. ст). 

...“Навіщо він на світ родився, /Свою Україну любив”... — дещо змінені 
рядки 112–113 з поеми Т.Шевченка “Чернець” (1847). В оригіналі: “Для чого 
я на світ родився, /Свою Україну любив?”

с. 154 ...Нікого в світі, нікому в світі, /Неначе по лісу ходив... — рядки 
99–105 з поезії Т.Шевченка “А.О.Козачковському” (1847).

...“щоб людям серце розтопило, /і по Украйні пронеслось!” — рядки 
85–86 з поеми Т.Шевченка “Неофіти” (1857). В оригіналі: “І на Украйні 
понеслось...”

Його ідеалом зістається титан... — тобто титан Прометей — як символ 
жертовного служіння людям. Його образ поет оспівав у поемі “Кавказ” (1845).

...прийми нашу мову немудру та щиру, прийми, привітай нас... — 
ремінісценція з поезії Т.Шевченка “На вічну пам’ять Котляревському” (1838). 
В оригіналі: “Праведная душе! прийми мою мову /Не мудру, та щиру. Прийми, 
привiтай”. (Рядки 85–86; 108–109).

Ми просто йшли, у нас нема /Зерна неправди за собою... — рядки 
12–14 з поезії Т.Шевченка “Доля” (1858, триптих “Доля”, “Муза”, “Слава”). 

личному Совгиря), який за найменшу провину учнів карав різками, а по суботах 
бив усіх без винятку. Там Тарас навчився читати.

...застають Тараса між панською челяддю, кухарчуком, потім льокай-
чуком... — змалку Т.Шевченко дуже любив малювати і робив кілька безуспішних 
спроб знайти собі вчителя. Нарешті маляр с.Хлипнівки упевнився, що в Тараса 
є хист до малювання, і погодився його вчити. Але для цього потрібен був панський 
дозвіл, оскільки на той час Шевченкові виповнилося 15 років і він, як кріпак, 
повинен був відбувати панщину. Панський управитель вчитися не дозволив, 
а забрав хлопця на панську кухню кухарчуком, а через якийсь час — козачком, 
тобто панським служкою. (Див.: Кирилюк Є.П. Т.Г.Шевченко. Життя і твор-
чість. — К., 1959. — С. 10–11).

Часи першого кохання... — найпершим, ще дитячим коханням Т.Шевченка 
була сільська дівчинка Оксана Коваленко. Їй він присвятив поему “Мар’яна-чер-
ниця” (1841), не раз згадував у інших творах. Однак тут М.Грушевський, говорячи 
про юнацькі роки, має на увазі Ядвігу (Дзуню) Гусиковську, польську швачку. 
З нею майбутній поет познайомився 1830 р. у Вільні, куди приїхав з челяддю 
пана П.Енгельгардта.

...увільнення з кріпацького ретязя... — Т.Шевченка викупили з кріпацтва 
22 квітня 1838 р. Для цієї мети був реалізований непростий план: К.Брюллов 
намалював портрет В.Жуковського, який розіграли в лотерею в царській родині. 
За отриманих 2500 рублів і був викуплений Т.Шевченко.

...свобідне віддання штуці й поезії... — після звільнення Т.Шевченко 
був офіційно зарахований слухачем Академії художеств. Раніше, з 1837 р., він 
відвідував рисувальні класи Академії у вільний від роботи час. Приблизно до цього 
часу належать і його перші поетичні проби.

...слово... “пламенем взялось, /І огненно заговорило...” — дещо змінені 
рядки зі вступу до поеми “Неофіти” (1857). В оригіналі: “...Подай душі убогій 
силу, /Щоб огненно заговорила, /Щоб слово пламенем взялось, /Щоб людям 
серце розтопило. /І на Украйні понеслось, /І на Україні святилось /Те слово...” 
(Рядки 81–87).

...нова неволя... — 5 (17) квітня 1847 р. Т.Шевченко був заарештований 
за участь у Кирило-Мефодіївському товаристві. Під час слідства долучилися також 
звинувачення за “вільнодумні” вірші (в поета під час обшуку знайшли рукопис-
ний альбом “Три літа”). Після ув’язнення Т.Шевченко був засланий солдатом 
в Окремий Оренбурзький корпус, за резолюцією Миколи І, “під найсуворіший 
нагляд із забороною писати і малювати”.

...повну залежність від гарнізонних “бурбонів”... — Бурбони — королівська 
династія, яка правила у Франції та Іспанії. В переносному значенні — брутальні, 
зарозумілі, неосвічені люди.

с. 152 ...розтрощена в степу здихає, /заходу сонця дожидає... — дещо 
змінені рядки поезії Т.Шевченка “Хіба самому написать” (1849). В оригіналі: 
“...Неначе лютая змія /Розтоптана в степу здихає, /Заходу сонця дожидає”. 
(Рядки 41–43).
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G. de Maupassant — Étude sur Gustave Flaubert, в т. VII видання писань 
Флобера, зробленого Кантеном (Edition ne varietur), 1885 — праця Гі де 
Мопассана “Етюди про Флобера” окремо була видана у 1884 р.

с. 157 ...повинний бути з часом присвоєний і нашою літературою — 
вперше роман Ґ.Флобера “Мадам Боварі” українською мовою з’явився як перший 
том зібрання творів письменника у 1930 р.

с. 158 ...“Витончене виховання”... — у сучасних перекладах цей роман 
зветься “Виховання почуттів”.

Bourget — Gustave Flaubert, в “Essais de psychologiе contemporaine” — 
йдеться про дослідження П.Бурже “Нариси сучасної психології” (1893), де значна 
увага приділена аналізові творчості Ґ.Флобера.

с. 159 ...поетів Александрійської школи — Александрійська філологічна 
школа — давньогрецька школа III–II ст. до н. е. Поети і вчені, які працювали 
в Александрійській бібліотеці, займалися текстологічним вивченням творів дав-
ньогрецьких письменників, поклавши початок науковій філології. Творчість пред-
ставників цієї школи характеризувалася ускладненням поетичної мови.

с. 160 ...на тлі євангельських подій — йдеться про онуку царя Ірода Іро-
діаду. З її іменем пов’язують історію смерті Іоанна Хрестителя. Її дочка Саломея 
так гарно танцювала перед правителем, що в нагороду він пообіцяв виконати будь-
яке бажання. За намовою матері Саломея попросила голову Іоанна Хрестителя, 
і його скарав кат.

...ґелертерською ерудицією... — від нім. Gelerter — учений-схоласт, людина, 
яка формально вчена, але відірвана від життя, практичної діяльності.

Варіанти до “Богданової могили” Шевченка
Перша публікація: ЗНТШ. — 1903. — Т. LIV. — С. 5–6. 
Подається за першодруком.

с. 161 ...копію Шевченкової “Богданової могили”... — йдеться про кін-
цевий фрагмент містерії “Великий льох” Т.Шевченка (рядки 500–547), який 
починається: “Стоїть в селі Суботові...” Автограф та список О.Маркевича, про 
які тут йдеться, на сьогодні невідомі. Вперше реконструкція повного тексту міс-
терії була здійснена у виданні: Шевченко Т. Повне зібрання творів: У 12 Т. — 
Т. 1. — К., 1989. — С. 221–233, коментар — С. 494–497. До того в усіх 
виданнях “Кобзаря” рядки 1–499 під назвою “Великий льох” та рядки 500–549 
під назвою “Стоїть в селі Суботові” помилково друкувались як окремі твори. 
Про належність останнього фрагмента до тексту містерії див.: Білецький О. 
Ідейно-художнє значення поеми “Великий льох” /Зібрання праць: У 5 т. — 
К. 1965. — Т. 2. — С. 245; Бородін в. “Великий льох” /Над текстами Т.Г.
Шевченка. — К., 1971. — С. 165–181. 

У сучасних академічних виданнях творів Т.Шевченка ця публікація врахову-
ється, однак через відсутність автографа і списку неможливо визначити точність 
відтворення тексту в усіх деталях.

Ґустав Флобер. Літературна характеристика
Вперше опублікована як післямова до видання: Ґ.Флобер. Іродіяда /Пере-

клад М.Грушевського. — Львів, 1902. — С. 57–70. Текст датований 17 (30). 
IX. 1902.

Подається за першодруком.

с. 155 ...в “Літературно-науковій бібліотеці” д-ра Франка... — видав-
ничий проект І.Франка, діяв у 1889–1897 рр. у Львові. Вийшло понад 40 кни-
жок: розвідки І.Франка про Шевченкового “Перебендю”, “Іван Вишенський 
і єго твори”, поема “Смерть Каїна”, М.Драгоманова “Австро-руські спомини”, 
“Чудацькі думки” та ін. У 1891 р. (на обкл. — 1890) як десята книжка цієї серії 
вийшла в перекладі В.Сави [В.Щурата] “Легенда про святого Юліяна Мило-
сердного” Ґ.Флобера.

...заінтересування натуралістичною школою... — натуралізм — літе-
ратурний і мистецький напрям, який виник в останній третині ХІХ ст. у Європі 
та США. Згодом — у Франції. Основні принципи сформулював Е.Золя: мис-
тецтво покликане служити засобом пізнання об’єктивної дійсності і людської 
особистості, матеріально-біологічні фактори проголошувалися визначальними. 
Натуралізм у літературі оцінюється неоднозначно. З одного боку — це демо-
кратизація тематики і проблематики, з другого — біологізація психологічних 
мотивацій, дегуманізація людської особистості. В Україні натуралізм став формою 
переходу від романтизму до реалізму і часто переймає функцію останнього. Перші 
теоретики українського реалізму (М.Драгоманов, І.Франко) ототожнювали 
ці поняття. Як бачимо з наступної фрази М.Грушевського, він також трактує 
натуралізм як фрагмент реалізму.

...в молодості прокинулася у нього епілепсія... — у біографічних джерелах 
про Флобера існує версія з дещо інакшим причинно-наслідковим зв’язком між 
наведеними фактами: виявивши у 21-річного Флобера схожу на епілепсію нервову 
хворобу, лікарі самі рекомендували йому малорухливий спосіб життя.

Maxime du Camp. Souvenirs littéraires — М.Грушевський посилається 
на перший том двотомної праці близького приятеля Ґ.Флобера М. дю Кампа 
“Літературні сувеніри” (т. 1 — 1882 р., Т. 2 — 1883 р.).

с. 156 ...на часи розвитку романтизму... — романтизм — художній 
метод, який сформувався в кінці ХVІІІ–ХІХ ст. у літературі й мистецтві Європи 
та США. Виникнення романтизму було пов’язане з піднесенням національно-ви-
звольних рухів. Романтики ставили на перший план духовне життя людини, 
вдавалися до зображення незвичайних явищ та обставин, виняткових героїв, 
наділених сильним характером і пристрастями.

...романом “Пані Боварі” (“Madame Bovary”)... — вперше цей роман був 
опублікований у 1856 р. у журналі “Revue de Paris”, а окремою книжкою виданий 
у 1857 р. вже після успішного судового процесу з приводу моральності роману, 
про який М.Грушевський пише далі.
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G. de Maupassant — Étude sur Gustave Flaubert, в т. VII видання писань 
Флобера, зробленого Кантеном (Edition ne varietur), 1885 — праця Гі де 
Мопассана “Етюди про Флобера” окремо була видана у 1884 р.

с. 157 ...повинний бути з часом присвоєний і нашою літературою — 
вперше роман Ґ.Флобера “Мадам Боварі” українською мовою з’явився як перший 
том зібрання творів письменника у 1930 р.

с. 158 ...“Витончене виховання”... — у сучасних перекладах цей роман 
зветься “Виховання почуттів”.

Bourget — Gustave Flaubert, в “Essais de psychologiе contemporaine” — 
йдеться про дослідження П.Бурже “Нариси сучасної психології” (1893), де значна 
увага приділена аналізові творчості Ґ.Флобера.

с. 159 ...поетів Александрійської школи — Александрійська філологічна 
школа — давньогрецька школа III–II ст. до н. е. Поети і вчені, які працювали 
в Александрійській бібліотеці, займалися текстологічним вивченням творів дав-
ньогрецьких письменників, поклавши початок науковій філології. Творчість пред-
ставників цієї школи характеризувалася ускладненням поетичної мови.

с. 160 ...на тлі євангельських подій — йдеться про онуку царя Ірода Іро-
діаду. З її іменем пов’язують історію смерті Іоанна Хрестителя. Її дочка Саломея 
так гарно танцювала перед правителем, що в нагороду він пообіцяв виконати будь-
яке бажання. За намовою матері Саломея попросила голову Іоанна Хрестителя, 
і його скарав кат.

...ґелертерською ерудицією... — від нім. Gelerter — учений-схоласт, людина, 
яка формально вчена, але відірвана від життя, практичної діяльності.

Варіанти до “Богданової могили” Шевченка
Перша публікація: ЗНТШ. — 1903. — Т. LIV. — С. 5–6. 
Подається за першодруком.

с. 161 ...копію Шевченкової “Богданової могили”... — йдеться про кін-
цевий фрагмент містерії “Великий льох” Т.Шевченка (рядки 500–547), який 
починається: “Стоїть в селі Суботові...” Автограф та список О.Маркевича, про 
які тут йдеться, на сьогодні невідомі. Вперше реконструкція повного тексту міс-
терії була здійснена у виданні: Шевченко Т. Повне зібрання творів: У 12 Т. — 
Т. 1. — К., 1989. — С. 221–233, коментар — С. 494–497. До того в усіх 
виданнях “Кобзаря” рядки 1–499 під назвою “Великий льох” та рядки 500–549 
під назвою “Стоїть в селі Суботові” помилково друкувались як окремі твори. 
Про належність останнього фрагмента до тексту містерії див.: Білецький О. 
Ідейно-художнє значення поеми “Великий льох” /Зібрання праць: У 5 т. — 
К. 1965. — Т. 2. — С. 245; Бородін в. “Великий льох” /Над текстами Т.Г.
Шевченка. — К., 1971. — С. 165–181. 

У сучасних академічних виданнях творів Т.Шевченка ця публікація врахову-
ється, однак через відсутність автографа і списку неможливо визначити точність 
відтворення тексту в усіх деталях.

Ґустав Флобер. Літературна характеристика
Вперше опублікована як післямова до видання: Ґ.Флобер. Іродіяда /Пере-

клад М.Грушевського. — Львів, 1902. — С. 57–70. Текст датований 17 (30). 
IX. 1902.

Подається за першодруком.

с. 155 ...в “Літературно-науковій бібліотеці” д-ра Франка... — видав-
ничий проект І.Франка, діяв у 1889–1897 рр. у Львові. Вийшло понад 40 кни-
жок: розвідки І.Франка про Шевченкового “Перебендю”, “Іван Вишенський 
і єго твори”, поема “Смерть Каїна”, М.Драгоманова “Австро-руські спомини”, 
“Чудацькі думки” та ін. У 1891 р. (на обкл. — 1890) як десята книжка цієї серії 
вийшла в перекладі В.Сави [В.Щурата] “Легенда про святого Юліяна Мило-
сердного” Ґ.Флобера.

...заінтересування натуралістичною школою... — натуралізм — літе-
ратурний і мистецький напрям, який виник в останній третині ХІХ ст. у Європі 
та США. Згодом — у Франції. Основні принципи сформулював Е.Золя: мис-
тецтво покликане служити засобом пізнання об’єктивної дійсності і людської 
особистості, матеріально-біологічні фактори проголошувалися визначальними. 
Натуралізм у літературі оцінюється неоднозначно. З одного боку — це демо-
кратизація тематики і проблематики, з другого — біологізація психологічних 
мотивацій, дегуманізація людської особистості. В Україні натуралізм став формою 
переходу від романтизму до реалізму і часто переймає функцію останнього. Перші 
теоретики українського реалізму (М.Драгоманов, І.Франко) ототожнювали 
ці поняття. Як бачимо з наступної фрази М.Грушевського, він також трактує 
натуралізм як фрагмент реалізму.

...в молодості прокинулася у нього епілепсія... — у біографічних джерелах 
про Флобера існує версія з дещо інакшим причинно-наслідковим зв’язком між 
наведеними фактами: виявивши у 21-річного Флобера схожу на епілепсію нервову 
хворобу, лікарі самі рекомендували йому малорухливий спосіб життя.

Maxime du Camp. Souvenirs littéraires — М.Грушевський посилається 
на перший том двотомної праці близького приятеля Ґ.Флобера М. дю Кампа 
“Літературні сувеніри” (т. 1 — 1882 р., Т. 2 — 1883 р.).

с. 156 ...на часи розвитку романтизму... — романтизм — художній 
метод, який сформувався в кінці ХVІІІ–ХІХ ст. у літературі й мистецтві Європи 
та США. Виникнення романтизму було пов’язане з піднесенням національно-ви-
звольних рухів. Романтики ставили на перший план духовне життя людини, 
вдавалися до зображення незвичайних явищ та обставин, виняткових героїв, 
наділених сильним характером і пристрастями.

...романом “Пані Боварі” (“Madame Bovary”)... — вперше цей роман був 
опублікований у 1856 р. у журналі “Revue de Paris”, а окремою книжкою виданий 
у 1857 р. вже після успішного судового процесу з приводу моральності роману, 
про який М.Грушевський пише далі.
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Як я був колись белетристом? /Грушевський М. Із літературної спадщини /Упор. 
Г.Бурлака, А.Шацька. — Нью-Йорк; К., 2000. — С. 127).

...при переході до четвертої гімназіальної... — тобто в 1881 р., коли 
М.Грушевський закінчив третій клас.

...в університетських моїх часах в 90-х рр. ... — студентом Київського 
університету ім. Св. Володимира М.Грушевський був у 1886–1890 рр., а в 
1891–1893 рр. — професорським стипендіатом. Магістерську роботу захистив 
у травні 1894 р.

с. 163 ...мати його була полька... — цю версію найбільше популяризував 
сам М.Некрасов. Однак, як з’ясували дослідники, його мати Олена Андріївна 
Закревська походила з українського роду. Її батько Андрій Семенович Закрев-
ський на момент одруження дочки був титулярним радником, заможним власником 
містечка Юзвин і кількох сіл на Вінниччині, православним. Олена та її три сестри 
навчалися у Вінницькому пансіоні, де, зокрема, викладали і польську мову. Чи не 
звідси — легенда про польське походження. Див.: Ашукин Н. Летопись жизни 
и творчества Н.А.Некрасова. — М.–Л., 1935. — С. 20.

...ложились грубыя черты — рядки з вірша “Подражание Лермонтову” 
(“В неведомой глуши, в деревне полудикой...”), створеного 1846 р.

...його таки й нагнали — юний Некрасов дуже часто пропускав гімназійні 
заняття через хворобу. Ймовірно, саме це стало причиною того, що він покинув 
гімназію у 1838 р. 

...той відмовив йому всякої помочі — це сталося 1838 року, до 1840 р. 
М.Некрасов був вільним слухачем університету у Санкт-Петербурзі.

Видана ним 1841 р. перша збірочка поезій... — перша збірка “Мечты 
и звуки” під криптонімом “Н.Н.” насправді вийшла 1840 р., а цензурний дозвіл 
датований 25 липня 1939 р.

...з кружком Бєлінського... — цей гурток утворився в 1840-х роках й отримав 
назву “западники”. Його члени представляли течію російської громадської думки, 
основними мотивами якої були боротьба з кріпосним ладом та обстоювання захід-
ного, тобто капіталістичного, шляху розвитку Росії. Сам М.Некрасов визнанав, 
що “поворот до правди” у його віршах відбувся під впливом праць В.Бєлінського, 
В.Боткіна, П.Анненкова.

...по кримській війні... — Кримська війна (1853–1856) — війна царської 
Росії проти коаліції держав у складі Великобританії, Франції, Туреччини і Сардинії 
за зміцнення позицій на Близькому Сході. Вирішальні бої відбувалися у Криму 
(Севастопольська оборона, Інкерманська битва). Фактично припинення воєн-
них дій відбулося у 1855 р. Поразка Росії у Кримській війні була зафіксована 
Паризьким мирним договором 1856 р.

с. 164 Історія сього збагачення не була чиста... — цю тезу знаходимо 
майже у всіх спогадах сучасників М.Некрасова. Він мав неабиякі фінансові здіб-
ності. Це врятувало його в молодості від голодної смерті, однак згодом переросло 
в баришництво, інші фінансові зловживання, і не раз викликало осуд оточення. 

...У п[ані] Орлової... — родичка В.М.Рєпніної, приятелька Т.Шевченка.

...хоч і звісна, але з прогалинами... — вперше цей фрагмент за нез’ясова-
ним джерелом був надрукований у львівській газеті “Dziennik Literacki” (1861. — 
№ 62. — С. 495–496).

...в празькім виданні... — йдеться про видання: Шевченко Т. Кобзар. — 
Прага, 1876. — Т. 1, 2. Кобзар вийшов коштом київської “Старої громади”, 
упорядники — Ф.Вовк і О.Русов. До першого тому, призначеного для поширення 
в Росії, увійшли підцензурні твори, до другого, призначеного для Галичини, Буко-
вини й Закарпаття, — твори, які не дозволяли друкувати в царській Росії, або 
друкували з купюрами. Тут уперше з’явилися 16 раніше неопублікованих творів 
поета (“Царі”, “Марія” та ін.), подано чимало варіантів Шевченкових текстів.

...львівського у мене нема — йдеться про видання: Поезії Тараса Шев-
ченка. — Львів, 1867. — Т. 1, 2. Сюди увійшло 216 творів, значну частину яких 
становили політичні вірші й поеми, які не друкувалися в Росії або були спотворені 
цензурою. Деякі твори помилково були приписані поетові.

...в порівнянні з виданням проф. Романчука... — Ю.Романчук редагував 
кілька видань творів Т.Шевченка: Кобзар. Вибір поезій для народу. — Львів, 
1894–1895. — Частини 1, 2; Поезії. — Львів, 1902; Твори. — Львів, 1907 і 1912.

Микола Некрасов
Перша публікація: ЛНВ. — 1903. — Т. 21. — С. 106–113.
Подається за першодруком.

с. 162 ...тодішньому настрою поступової суспільності... — М.Некрасов 
вважається виразником ідей народницького руху Росії середини ХІХ ст. Його 
вірші свого часу широко використовувались з агітаційною метою. Під безпо-
середнім впливом М.Некрасова формувалася російська демократична поезія 
1860–1880-х років.

...“муза мести и печали”... — вираз із вірша М.Некрасова “Замолкни, 
Муза мести и печали!..” (1855).

...но гражданином быть обязан... — фраза з твору “Поэт и гражданин” 
(1856) стала афоризмом, який вживається як нагадування про громадський 
обов’язок.

...модної тоді “горожанської поезії”... — тобто громадянської, народницької 
поезії революційно-демократичного спрямування.

...моїми шкільними літами... — М.Грушевський навчався у Тифліській 1-й 
класичній гімназії у 1880–1886 рр. Мавши добру домашню підготовку, він поступив 
одразу в третій клас. Щоправда, іспит успішно був складений до четвертого класу, 
однак, як згадував пізніше історик, “батько — педагог з професії і покликання, 
умисно оддав мене до школи пізно, до кляси значно нижчої, ніж яку я вмів, аби 
я не мав труднощів у науці; і вона справді не завдавала мені труду, хоч я вважався 
кращим учеником не тільки своєї кляси, але й цілої гімназії”. (Грушевський М. 
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Як я був колись белетристом? /Грушевський М. Із літературної спадщини /Упор. 
Г.Бурлака, А.Шацька. — Нью-Йорк; К., 2000. — С. 127).

...при переході до четвертої гімназіальної... — тобто в 1881 р., коли 
М.Грушевський закінчив третій клас.

...в університетських моїх часах в 90-х рр. ... — студентом Київського 
університету ім. Св. Володимира М.Грушевський був у 1886–1890 рр., а в 
1891–1893 рр. — професорським стипендіатом. Магістерську роботу захистив 
у травні 1894 р.

с. 163 ...мати його була полька... — цю версію найбільше популяризував 
сам М.Некрасов. Однак, як з’ясували дослідники, його мати Олена Андріївна 
Закревська походила з українського роду. Її батько Андрій Семенович Закрев-
ський на момент одруження дочки був титулярним радником, заможним власником 
містечка Юзвин і кількох сіл на Вінниччині, православним. Олена та її три сестри 
навчалися у Вінницькому пансіоні, де, зокрема, викладали і польську мову. Чи не 
звідси — легенда про польське походження. Див.: Ашукин Н. Летопись жизни 
и творчества Н.А.Некрасова. — М.–Л., 1935. — С. 20.

...ложились грубыя черты — рядки з вірша “Подражание Лермонтову” 
(“В неведомой глуши, в деревне полудикой...”), створеного 1846 р.

...його таки й нагнали — юний Некрасов дуже часто пропускав гімназійні 
заняття через хворобу. Ймовірно, саме це стало причиною того, що він покинув 
гімназію у 1838 р. 

...той відмовив йому всякої помочі — це сталося 1838 року, до 1840 р. 
М.Некрасов був вільним слухачем університету у Санкт-Петербурзі.

Видана ним 1841 р. перша збірочка поезій... — перша збірка “Мечты 
и звуки” під криптонімом “Н.Н.” насправді вийшла 1840 р., а цензурний дозвіл 
датований 25 липня 1939 р.

...з кружком Бєлінського... — цей гурток утворився в 1840-х роках й отримав 
назву “западники”. Його члени представляли течію російської громадської думки, 
основними мотивами якої були боротьба з кріпосним ладом та обстоювання захід-
ного, тобто капіталістичного, шляху розвитку Росії. Сам М.Некрасов визнанав, 
що “поворот до правди” у його віршах відбувся під впливом праць В.Бєлінського, 
В.Боткіна, П.Анненкова.

...по кримській війні... — Кримська війна (1853–1856) — війна царської 
Росії проти коаліції держав у складі Великобританії, Франції, Туреччини і Сардинії 
за зміцнення позицій на Близькому Сході. Вирішальні бої відбувалися у Криму 
(Севастопольська оборона, Інкерманська битва). Фактично припинення воєн-
них дій відбулося у 1855 р. Поразка Росії у Кримській війні була зафіксована 
Паризьким мирним договором 1856 р.

с. 164 Історія сього збагачення не була чиста... — цю тезу знаходимо 
майже у всіх спогадах сучасників М.Некрасова. Він мав неабиякі фінансові здіб-
ності. Це врятувало його в молодості від голодної смерті, однак згодом переросло 
в баришництво, інші фінансові зловживання, і не раз викликало осуд оточення. 

...У п[ані] Орлової... — родичка В.М.Рєпніної, приятелька Т.Шевченка.

...хоч і звісна, але з прогалинами... — вперше цей фрагмент за нез’ясова-
ним джерелом був надрукований у львівській газеті “Dziennik Literacki” (1861. — 
№ 62. — С. 495–496).

...в празькім виданні... — йдеться про видання: Шевченко Т. Кобзар. — 
Прага, 1876. — Т. 1, 2. Кобзар вийшов коштом київської “Старої громади”, 
упорядники — Ф.Вовк і О.Русов. До першого тому, призначеного для поширення 
в Росії, увійшли підцензурні твори, до другого, призначеного для Галичини, Буко-
вини й Закарпаття, — твори, які не дозволяли друкувати в царській Росії, або 
друкували з купюрами. Тут уперше з’явилися 16 раніше неопублікованих творів 
поета (“Царі”, “Марія” та ін.), подано чимало варіантів Шевченкових текстів.

...львівського у мене нема — йдеться про видання: Поезії Тараса Шев-
ченка. — Львів, 1867. — Т. 1, 2. Сюди увійшло 216 творів, значну частину яких 
становили політичні вірші й поеми, які не друкувалися в Росії або були спотворені 
цензурою. Деякі твори помилково були приписані поетові.

...в порівнянні з виданням проф. Романчука... — Ю.Романчук редагував 
кілька видань творів Т.Шевченка: Кобзар. Вибір поезій для народу. — Львів, 
1894–1895. — Частини 1, 2; Поезії. — Львів, 1902; Твори. — Львів, 1907 і 1912.

Микола Некрасов
Перша публікація: ЛНВ. — 1903. — Т. 21. — С. 106–113.
Подається за першодруком.

с. 162 ...тодішньому настрою поступової суспільності... — М.Некрасов 
вважається виразником ідей народницького руху Росії середини ХІХ ст. Його 
вірші свого часу широко використовувались з агітаційною метою. Під безпо-
середнім впливом М.Некрасова формувалася російська демократична поезія 
1860–1880-х років.

...“муза мести и печали”... — вираз із вірша М.Некрасова “Замолкни, 
Муза мести и печали!..” (1855).

...но гражданином быть обязан... — фраза з твору “Поэт и гражданин” 
(1856) стала афоризмом, який вживається як нагадування про громадський 
обов’язок.

...модної тоді “горожанської поезії”... — тобто громадянської, народницької 
поезії революційно-демократичного спрямування.

...моїми шкільними літами... — М.Грушевський навчався у Тифліській 1-й 
класичній гімназії у 1880–1886 рр. Мавши добру домашню підготовку, він поступив 
одразу в третій клас. Щоправда, іспит успішно був складений до четвертого класу, 
однак, як згадував пізніше історик, “батько — педагог з професії і покликання, 
умисно оддав мене до школи пізно, до кляси значно нижчої, ніж яку я вмів, аби 
я не мав труднощів у науці; і вона справді не завдавала мені труду, хоч я вважався 
кращим учеником не тільки своєї кляси, але й цілої гімназії”. (Грушевський М. 
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[Передмова до видання: Сельма Ляґерлєф. “Королеви Півночі”. 
Оповідання. В перекладах пп. Дніпрової Чайки, З.Левицької, Н.Ро-
манович. — К., 1911. — 195 с.]

Передмова М.Грушевського (перша публікація — назване видання, С. 3–4) 
подається за першодруком.

с. 171 ...поява роману “Сага про Йосту Берлінґа”... — цей перший великий 
твір письменниці був виданий у 1891 р. 

...надання нобелівської нагороди... — нобелівським лауреатом С.Лаґерлєф 
стала 1909 р.

...не її супротивникові Стріндберґові... — згідно з правилами при-
судження Нобелівської премії, прізвища кандидатів, яких розглядає комітет, 
не розголошуються. Відповідно громадськість, очікуючи офіційного оприлюднення 
імені чергового лауреата, висловлює свою оцінку того чи іншого письменника. 
Очевидно, на той час у літературному світі слава й авторитет А.Стріндберґа 
були такими значними, що багато хто вважав саме його реальним претендентом 
на Нобелівську премію з літератури. Тим часом, як свідчать розкриті тепер 
архіви комітету за перші 50 років його існування, імені Стріндберґа не було 
серед номінантів. (Марченко Т.В. Сто лет Нобелевской премии по литературе: 
слухи, факты, осмысление // Известия АН: Серия литературы и языка. — М., 
2003. — Т. 62. — № 6. — С. 25–37).

...свого часу “Л[ітературно]-н[ауковий] вістник” надрукував її “Чуда 
Антихриста”... — названий роман у перекладі М.Лозинського друкувався у ЛНВ, 
1904, Т. 26 (с. 65–112, 169–216, 274–320), Т. 27 (с. 60–104, 174–210). 
У 1903 р. той же журнал опублікував легенду “Скарбничка цісаревої” у перекладі 
І.Франка (т. 23, С. 64–72), сучасна публікація — Франко І. Зібрання творів: 
У 50 томах. — К., 1980. — Т. 25. — С. 479–486.

...сим разом... подали ми серію її менших оповідань... — до книжки 
увійшли оповідання авторських циклів “Королеви Кунґахелі” (6 творів), “Ель-
заліль (Скарб пана Арне)” (10 творів) та більша повість “Інґрід”. Більшість цих 
творів публікувалися у 48–52 томах ЛНВ (1909–1910).

с. 172 ...“Чудесна мандрівка малого Нільса Гольґерсона з дикими 
гусьми” — всесвітньовідома книга для дітей, видана у двох томах 1906–1907 рр.

...дорогу між нашу публіку й іншим, більшим творам сеї ж письмен-
ниці — крім вищеназваних, твори С.Ляґерлєф згодом публікувалися українською 
в журналах “Поступ” (1929, № 3, 4), “Нова хата” (1938, № 8), “Жіноча доля” 
(1938, № 6–7). Окремі видання — “Хустина Вероніки” (Львів, 1930), “Сага 
про Єсту Берлінга” (К., 1971), “Чудесна мандрівка Нільса Гольґерсона з дикими 
гусьми” (К., 1978).

Один з ніжинців
Перша публікація: ЗНТШ. — 1912. — Т. CIX. — С. 123–125.

Вперше про це спробував послідовно з’ясувати правду на підставі фактів і доку-
ментів К.Чуковський у дослідженні “Рассказы о Некрасове” (М., 1930). 

с. 166 ...переложене Старицьким в його “Думах і піснях”... — йдеться 
про збірку “Пісні та думи”, частини 1–2 вийшли у 1881 та 1883 роках. Названий 
переклад і ще близько 20 віршів М.Некрасова в перекладах М.Старицького були 
надруковані в другій частині цього двотомника.

с. 168 ...подає кілька перекладів з сеї серії д-р Франко — у ЛНВ, Т. 21, 
уміщені переклади І.Франка п’яти віршів М.Некрасова: “Ніч. Роскошів ми своїх 
скоштували”, “Зелений шум”, “З роботи”, “Невідомому другови”, “Забудь” 
(с. 158–161).

...догорая, теплится любовь... — рядки з вірша “Праздник жизни — 
молодости годы...” (1855).

...“некрасовський” склад вірша... — дослідники зазначають низку ори-
гінальних метричних, лексичних та синтаксичних рис поезії М.Некрасова. 
Насамперед, це народно-пісенна ритміка і соковита, взята з повсякденного 
життя, лексика, яка в некрасовському вірші несподівано набуває своєрідного 
поетичного звучання. Натомість науковці вказують на значну неоднорідність 
поетичної продукції М.Некрасова. (Див., зокрема: Чуковский К. Мастерство 
Некрасова. — М., 1981).

Ювілей Льва Толстого
Перша публікація: ЛНВ. — 1908. — Т. 43. — Кн. 9. — С. 535–537. 

Стаття присвячена 80-річчю Льва Толстого.
Подається за першодруком.

с. 169 ...довгої, сливе шістдесятилітньої творчої діяльності... — пер-
ший завершений літературний твір — повість “Дитинство” — Л.Толстой написав 
у 1851–1852 рр. (надрукований у 1852 р. у журналі “Современник”).

...віддав свої артистичні сили моральній проповіді... — у кінці 1870-х 
років відбувся ідейний перелом у світогляді Л.Толстого, який полягав у запе-
реченні всього укладу життя панівних класів, у проповіді ідей всепрощення, 
“непротивления злу насилием”. Ці світоглядні зміни відобразилися і на його 
художній творчості, громадській діяльності, зрештою, на самому характері 
й укладі його життя в останні три десятиліття. У 1880-ті роки Л.Толстой 
помітно збайдужів до художньої творчості і засуджував як “панську забавку” 
свої попередні романи і повісті. Публіцистичні трактати Л.Толстого давали різку 
критику вад сучасної цивілізації, але вихід автор бачив в утопічних закликах 
до морально-релігійного самовиховання. Власне художні твори цього періоду 
насичуються публіцистикою.

с. 170 Останні виступи Толстого... — йдеться про резонансну свого часу 
статтю Л.Толстого “Не могу молчать” (1908), де письменник-публіцист гостро 
протестував проти смертної кари.
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[Передмова до видання: Сельма Ляґерлєф. “Королеви Півночі”. 
Оповідання. В перекладах пп. Дніпрової Чайки, З.Левицької, Н.Ро-
манович. — К., 1911. — 195 с.]

Передмова М.Грушевського (перша публікація — назване видання, С. 3–4) 
подається за першодруком.

с. 171 ...поява роману “Сага про Йосту Берлінґа”... — цей перший великий 
твір письменниці був виданий у 1891 р. 

...надання нобелівської нагороди... — нобелівським лауреатом С.Лаґерлєф 
стала 1909 р.

...не її супротивникові Стріндберґові... — згідно з правилами при-
судження Нобелівської премії, прізвища кандидатів, яких розглядає комітет, 
не розголошуються. Відповідно громадськість, очікуючи офіційного оприлюднення 
імені чергового лауреата, висловлює свою оцінку того чи іншого письменника. 
Очевидно, на той час у літературному світі слава й авторитет А.Стріндберґа 
були такими значними, що багато хто вважав саме його реальним претендентом 
на Нобелівську премію з літератури. Тим часом, як свідчать розкриті тепер 
архіви комітету за перші 50 років його існування, імені Стріндберґа не було 
серед номінантів. (Марченко Т.В. Сто лет Нобелевской премии по литературе: 
слухи, факты, осмысление // Известия АН: Серия литературы и языка. — М., 
2003. — Т. 62. — № 6. — С. 25–37).

...свого часу “Л[ітературно]-н[ауковий] вістник” надрукував її “Чуда 
Антихриста”... — названий роман у перекладі М.Лозинського друкувався у ЛНВ, 
1904, Т. 26 (с. 65–112, 169–216, 274–320), Т. 27 (с. 60–104, 174–210). 
У 1903 р. той же журнал опублікував легенду “Скарбничка цісаревої” у перекладі 
І.Франка (т. 23, С. 64–72), сучасна публікація — Франко І. Зібрання творів: 
У 50 томах. — К., 1980. — Т. 25. — С. 479–486.

...сим разом... подали ми серію її менших оповідань... — до книжки 
увійшли оповідання авторських циклів “Королеви Кунґахелі” (6 творів), “Ель-
заліль (Скарб пана Арне)” (10 творів) та більша повість “Інґрід”. Більшість цих 
творів публікувалися у 48–52 томах ЛНВ (1909–1910).

с. 172 ...“Чудесна мандрівка малого Нільса Гольґерсона з дикими 
гусьми” — всесвітньовідома книга для дітей, видана у двох томах 1906–1907 рр.

...дорогу між нашу публіку й іншим, більшим творам сеї ж письмен-
ниці — крім вищеназваних, твори С.Ляґерлєф згодом публікувалися українською 
в журналах “Поступ” (1929, № 3, 4), “Нова хата” (1938, № 8), “Жіноча доля” 
(1938, № 6–7). Окремі видання — “Хустина Вероніки” (Львів, 1930), “Сага 
про Єсту Берлінга” (К., 1971), “Чудесна мандрівка Нільса Гольґерсона з дикими 
гусьми” (К., 1978).

Один з ніжинців
Перша публікація: ЗНТШ. — 1912. — Т. CIX. — С. 123–125.

Вперше про це спробував послідовно з’ясувати правду на підставі фактів і доку-
ментів К.Чуковський у дослідженні “Рассказы о Некрасове” (М., 1930). 

с. 166 ...переложене Старицьким в його “Думах і піснях”... — йдеться 
про збірку “Пісні та думи”, частини 1–2 вийшли у 1881 та 1883 роках. Названий 
переклад і ще близько 20 віршів М.Некрасова в перекладах М.Старицького були 
надруковані в другій частині цього двотомника.

с. 168 ...подає кілька перекладів з сеї серії д-р Франко — у ЛНВ, Т. 21, 
уміщені переклади І.Франка п’яти віршів М.Некрасова: “Ніч. Роскошів ми своїх 
скоштували”, “Зелений шум”, “З роботи”, “Невідомому другови”, “Забудь” 
(с. 158–161).

...догорая, теплится любовь... — рядки з вірша “Праздник жизни — 
молодости годы...” (1855).

...“некрасовський” склад вірша... — дослідники зазначають низку ори-
гінальних метричних, лексичних та синтаксичних рис поезії М.Некрасова. 
Насамперед, це народно-пісенна ритміка і соковита, взята з повсякденного 
життя, лексика, яка в некрасовському вірші несподівано набуває своєрідного 
поетичного звучання. Натомість науковці вказують на значну неоднорідність 
поетичної продукції М.Некрасова. (Див., зокрема: Чуковский К. Мастерство 
Некрасова. — М., 1981).

Ювілей Льва Толстого
Перша публікація: ЛНВ. — 1908. — Т. 43. — Кн. 9. — С. 535–537. 

Стаття присвячена 80-річчю Льва Толстого.
Подається за першодруком.

с. 169 ...довгої, сливе шістдесятилітньої творчої діяльності... — пер-
ший завершений літературний твір — повість “Дитинство” — Л.Толстой написав 
у 1851–1852 рр. (надрукований у 1852 р. у журналі “Современник”).

...віддав свої артистичні сили моральній проповіді... — у кінці 1870-х 
років відбувся ідейний перелом у світогляді Л.Толстого, який полягав у запе-
реченні всього укладу життя панівних класів, у проповіді ідей всепрощення, 
“непротивления злу насилием”. Ці світоглядні зміни відобразилися і на його 
художній творчості, громадській діяльності, зрештою, на самому характері 
й укладі його життя в останні три десятиліття. У 1880-ті роки Л.Толстой 
помітно збайдужів до художньої творчості і засуджував як “панську забавку” 
свої попередні романи і повісті. Публіцистичні трактати Л.Толстого давали різку 
критику вад сучасної цивілізації, але вихід автор бачив в утопічних закликах 
до морально-релігійного самовиховання. Власне художні твори цього періоду 
насичуються публіцистикою.

с. 170 Останні виступи Толстого... — йдеться про резонансну свого часу 
статтю Л.Толстого “Не могу молчать” (1908), де письменник-публіцист гостро 
протестував проти смертної кари.
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тровськ — Севськ — Есмань — Глухів — Кролевець — Батурин — Борзну — 
Комарівку — Ніжин — Носівку — Козелець — Омитівку — Бровари — 
Ланцюговий міст у Києві. 20 травня увечері прах поета прибув до Києва. Власті 
дозволили поставити труну в церкві Різдва Христового на Подолі, але з умовою, 
щоб там не влаштовували промов, а тільки відбулася церковна панахида. Тисячі 
людей прийшли попрощатися з Т.Шевченком. На другий день труну пованта-
жили на пароплав “Кременчук”, який вирушив по Дніпру до Канева. 22 травня 
1861 р. (за н. ст.) на Чернечій горі його перепоховали. Ця акція перетворилася 
в одну з перших масових національних маніфестацій.

...игравшая вместо похоронного марша — “Грыця”... — тобто мелодію 
української ліричної пісні-балади “Ой, не ходи, Грицю, та й на вечорниці”, автором 
якої традиція вважає легендарну народну поетесу Марусю Чурай.

...проследил процессию до заставы... — заставою в Росії XVII–XVIII ст. 
називали загорожу і варту на межі міста на основних шляхах. При в’їзді в місто 
стягували належні податки, перевіряли вантажі й пасажирів.

...Иван Матвеевич служил тогда в Орле... — І.М.Лазаревський, наймо-
лодший з братів Лазаревських, близький знайомий Т.Шевченка у 1858–1861 рр. 
У ці роки, навчаючись у Петербурзі, І.Лазаревський майже щодня зустрічався 
з поетом у свого брата Михайла; він виготовив рукописну збірку “Стихотворения 
Т.Шевченко”, до якої поет вніс власноручно низку виправлень і доповнень. Тепер 
ця збірка є авторитетним джерелом багатьох Шевченкових текстів. Після служби 
в Орлі І.Лазаревський служив чиновником у Польщі.

...роза, мох и листики розмарина — с гроба Шевченка... — під час 
перепоховання з вінків, які супроводжували процесію, люди брали по листочку 
і потім берегли їх як найбільшу святиню, родинну реліквію. Три таких листки 
дійшли до наших днів: два миртові, а один з папороті (зберігаються в Канівському 
музеї Т.Шевченка).

Переднє слово [до книжки: Оповідання Марка Вовчка: Видані по смерті 
письменниці з варіантами її рукописей. — Київ–Львів, 1913]

Цей текст без підпису вперше був опублікований як “Переднє слово” названого 
видання, С. І–ІІ. Про авторство М.Грушевського свідчить його чистовий автограф 
цієї передмови (ЦДІАК України. — Ф. 1235. — Оп. 1. — Спр. 242. — Арк. 
108–110). До видання увійшли такі твори Марка Вовчка: “Дяк”, “Пройдисвіт”, 
“Лист з Парижа”, “Як Хапко солоду відрікся”, “Гайдамаки”.

Подається за першодруком.

с. 175 ...відкрилася її літературна спадщина... — після смерті Марка 
Вовчка (за н. ст. 10 серпня 1907 р.) її син Б.Маркович довірив В.Доманицькому 
розібрати, впорядкувати й оцінити привезений з Нальчика архів. 

...Доманицький почав студіювати сю спадщину... — В.Доманицький 
з великим творчим запалом та на високому філологічному рівні працював над руко-
писами Марка Вовчка. Наслідком була низка першопублікацій творів письменниці 

Текст, поданий тут, — передмова М.Грушевського до публікації добірки творів 
І.Затиркевича, яка дотепер залишається єдиною. Зберігся автограф М.Грушев-
ського: ЦДІАЛ України. — Ф. 401. — Оп. 1. — Спр. 47. — Арк. 65–69.

Подається за першодруком.

с. 173 Столітній ювілей Є.Гребінки, відсвяткований недавно українським 
громадянством... — ювілей припадав на 21 січня (за н. ст. 2 лютого) 1912 р. 

...автор української байки “Калюжа”, надрукованої в “Основі” 1861 р. 
за місяць цвітень... — це єдина прижиттєва публікація І.Затиркевича.

...надіславши мені до поміщення... чотири недруковані поезії свого покій-
ного батька... — Д.І.Затиркевич проявив ініціативу та наполегливість у попу-
ляризації письменницької спадщини свого батька, і саме завдяки йому з’явилася 
коментована публікація в ЗНТШ. Перший лист, про який тут йдеться, зберіга-
ється у ІЛ. — Ф. 78. — Од. зб. 910. Окрім нього, у цьому ж фонді є ще п’ять 
кореспонденцій Д.Затиркевича (од. зб. 216, 217, 909, 911, 912) з біографічними 
відомостями про І.О.Затиркевича, його творами російською та українською 
мовами, а також двома прозовими творами Д.Затиркевича. Ще частина цього 
листування (5 листів Д.Затиркевича до М.Грушевського) зберігається у ЦДІАК 
України: Ф. 1235. — Оп. 1. — Спр. 487.

...віршик сей носить виразні сліди впливу приказок Гребінки, друкованих 
в 1830 рр. — М.Грушевський має на увазі байки Є.Гребінки, які склали збірку 
“Малороссийские приказки” (СПб., 1834).

...бажаючи взяти участь в Севастопольській війні — йдеться про війну 
1853–1856 рр., яка почалася як суперництво між Російською й Османською 
імперіями за панування на Близькому Сході та Балканах. Перші успіхи російських 
військ, а особливо розгром турецького флоту в Синопi в кінці 1853 р. спонукали 
Францію та Англію вступити у війну на боці Туреччини. У 1855 р. до воюючої 
коаліції приєдналося Сардинське королівство. У сучасній історіографії цю кам-
панію прийнято називати “Кримською війною”, оскільки основні дії проходили 
в Криму при обороні Севастополя від союзних військ. Військові дії також велися 
в Балтійському морі, на Кавказі, Камчатці, в Дунайських князівствах. Зрештою, 
коаліційні війська перемогли, поразка в Кримській війні прискорила реформи 
в Росії, що вже давно назріли. 

с. 174 ...почесну стрічу тіла Т. Гр. Шевченка, котрого тоді перевозили 
на Україну — Т.Шевченко помер у Петербурзі 10 березня (26 лютого за ст. ст.) 
1861 р. і був похований 12 березня (28 лютого) 1861 р. на Смоленському кладовищі. 
Друзі поета відразу ж почали клопотати, щоб виконати його заповіт і поховати 
в Україні. 26 квітня домовину з тілом поета поїздом повезли до Москви. Супро-
воджувати прах Шевченка на батьківщину громада доручила одному з шести 
братів Лазаревських — Олександрові, майбутньому видатному історикові Укра-
їни, та художнику Г.Честахівському. Оскільки від Москви до Києва залізниці 
ще не було, тіло поета везли кіньми поштовим трактом. Маршрут проліг через 
Серпухов — Тулу — Орел — Вологуєво — Кроми — Кошельовку — Дми-
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тровськ — Севськ — Есмань — Глухів — Кролевець — Батурин — Борзну — 
Комарівку — Ніжин — Носівку — Козелець — Омитівку — Бровари — 
Ланцюговий міст у Києві. 20 травня увечері прах поета прибув до Києва. Власті 
дозволили поставити труну в церкві Різдва Христового на Подолі, але з умовою, 
щоб там не влаштовували промов, а тільки відбулася церковна панахида. Тисячі 
людей прийшли попрощатися з Т.Шевченком. На другий день труну пованта-
жили на пароплав “Кременчук”, який вирушив по Дніпру до Канева. 22 травня 
1861 р. (за н. ст.) на Чернечій горі його перепоховали. Ця акція перетворилася 
в одну з перших масових національних маніфестацій.

...игравшая вместо похоронного марша — “Грыця”... — тобто мелодію 
української ліричної пісні-балади “Ой, не ходи, Грицю, та й на вечорниці”, автором 
якої традиція вважає легендарну народну поетесу Марусю Чурай.

...проследил процессию до заставы... — заставою в Росії XVII–XVIII ст. 
називали загорожу і варту на межі міста на основних шляхах. При в’їзді в місто 
стягували належні податки, перевіряли вантажі й пасажирів.

...Иван Матвеевич служил тогда в Орле... — І.М.Лазаревський, наймо-
лодший з братів Лазаревських, близький знайомий Т.Шевченка у 1858–1861 рр. 
У ці роки, навчаючись у Петербурзі, І.Лазаревський майже щодня зустрічався 
з поетом у свого брата Михайла; він виготовив рукописну збірку “Стихотворения 
Т.Шевченко”, до якої поет вніс власноручно низку виправлень і доповнень. Тепер 
ця збірка є авторитетним джерелом багатьох Шевченкових текстів. Після служби 
в Орлі І.Лазаревський служив чиновником у Польщі.

...роза, мох и листики розмарина — с гроба Шевченка... — під час 
перепоховання з вінків, які супроводжували процесію, люди брали по листочку 
і потім берегли їх як найбільшу святиню, родинну реліквію. Три таких листки 
дійшли до наших днів: два миртові, а один з папороті (зберігаються в Канівському 
музеї Т.Шевченка).

Переднє слово [до книжки: Оповідання Марка Вовчка: Видані по смерті 
письменниці з варіантами її рукописей. — Київ–Львів, 1913]

Цей текст без підпису вперше був опублікований як “Переднє слово” названого 
видання, С. І–ІІ. Про авторство М.Грушевського свідчить його чистовий автограф 
цієї передмови (ЦДІАК України. — Ф. 1235. — Оп. 1. — Спр. 242. — Арк. 
108–110). До видання увійшли такі твори Марка Вовчка: “Дяк”, “Пройдисвіт”, 
“Лист з Парижа”, “Як Хапко солоду відрікся”, “Гайдамаки”.

Подається за першодруком.

с. 175 ...відкрилася її літературна спадщина... — після смерті Марка 
Вовчка (за н. ст. 10 серпня 1907 р.) її син Б.Маркович довірив В.Доманицькому 
розібрати, впорядкувати й оцінити привезений з Нальчика архів. 

...Доманицький почав студіювати сю спадщину... — В.Доманицький 
з великим творчим запалом та на високому філологічному рівні працював над руко-
писами Марка Вовчка. Наслідком була низка першопублікацій творів письменниці 

Текст, поданий тут, — передмова М.Грушевського до публікації добірки творів 
І.Затиркевича, яка дотепер залишається єдиною. Зберігся автограф М.Грушев-
ського: ЦДІАЛ України. — Ф. 401. — Оп. 1. — Спр. 47. — Арк. 65–69.

Подається за першодруком.

с. 173 Столітній ювілей Є.Гребінки, відсвяткований недавно українським 
громадянством... — ювілей припадав на 21 січня (за н. ст. 2 лютого) 1912 р. 

...автор української байки “Калюжа”, надрукованої в “Основі” 1861 р. 
за місяць цвітень... — це єдина прижиттєва публікація І.Затиркевича.

...надіславши мені до поміщення... чотири недруковані поезії свого покій-
ного батька... — Д.І.Затиркевич проявив ініціативу та наполегливість у попу-
ляризації письменницької спадщини свого батька, і саме завдяки йому з’явилася 
коментована публікація в ЗНТШ. Перший лист, про який тут йдеться, зберіга-
ється у ІЛ. — Ф. 78. — Од. зб. 910. Окрім нього, у цьому ж фонді є ще п’ять 
кореспонденцій Д.Затиркевича (од. зб. 216, 217, 909, 911, 912) з біографічними 
відомостями про І.О.Затиркевича, його творами російською та українською 
мовами, а також двома прозовими творами Д.Затиркевича. Ще частина цього 
листування (5 листів Д.Затиркевича до М.Грушевського) зберігається у ЦДІАК 
України: Ф. 1235. — Оп. 1. — Спр. 487.

...віршик сей носить виразні сліди впливу приказок Гребінки, друкованих 
в 1830 рр. — М.Грушевський має на увазі байки Є.Гребінки, які склали збірку 
“Малороссийские приказки” (СПб., 1834).

...бажаючи взяти участь в Севастопольській війні — йдеться про війну 
1853–1856 рр., яка почалася як суперництво між Російською й Османською 
імперіями за панування на Близькому Сході та Балканах. Перші успіхи російських 
військ, а особливо розгром турецького флоту в Синопi в кінці 1853 р. спонукали 
Францію та Англію вступити у війну на боці Туреччини. У 1855 р. до воюючої 
коаліції приєдналося Сардинське королівство. У сучасній історіографії цю кам-
панію прийнято називати “Кримською війною”, оскільки основні дії проходили 
в Криму при обороні Севастополя від союзних військ. Військові дії також велися 
в Балтійському морі, на Кавказі, Камчатці, в Дунайських князівствах. Зрештою, 
коаліційні війська перемогли, поразка в Кримській війні прискорила реформи 
в Росії, що вже давно назріли. 

с. 174 ...почесну стрічу тіла Т. Гр. Шевченка, котрого тоді перевозили 
на Україну — Т.Шевченко помер у Петербурзі 10 березня (26 лютого за ст. ст.) 
1861 р. і був похований 12 березня (28 лютого) 1861 р. на Смоленському кладовищі. 
Друзі поета відразу ж почали клопотати, щоб виконати його заповіт і поховати 
в Україні. 26 квітня домовину з тілом поета поїздом повезли до Москви. Супро-
воджувати прах Шевченка на батьківщину громада доручила одному з шести 
братів Лазаревських — Олександрові, майбутньому видатному історикові Укра-
їни, та художнику Г.Честахівському. Оскільки від Москви до Києва залізниці 
ще не було, тіло поета везли кіньми поштовим трактом. Маршрут проліг через 
Серпухов — Тулу — Орел — Вологуєво — Кроми — Кошельовку — Дми-
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с. 177 ...Гнатюк пригадує сю історію в передмові — видання, про яке 
йдеться, супроводжене “Переднім словом” В.Гнатюка (датоване 26 вересня 1917 р.), 
де він описує складний шлях твору до читача.

...біда зі сходу — йдеться про першу тимчасову окупацію Галичини росій-
ськими військами внаслідок перемоги в Галицькій битві (18 серпня — 21 вересня 
1914 р.) у Першій світовій війні.

...з віддертим заголовком і половиною першої картки... — у рецензова-
ній книжці на звороті титульного аркуша подана фотокопія пошкодженої першої 
сторінки повісті.

с. 178 ...“popi i chłopi”, по польській термінології... — афоризм, який 
відображає зневажливий погляд шовіністичної шляхти на галицьких українців, 
більшість яких у першій пол. ХІХ ст. справді складалася “з хлопів і попів”.

с. 179 ...за державних українських часів... — тобто за часів Галицько-Во-
линського князівства у ХІІІ–ХІV ст. 

...під натиском католицтва й польщини — внаслідок угод між Польщею 
і Великим князівством Литовським Люблінська унія 1569 р. завершила процес 
створення федеративної польсько-литовської держави — Речі Посполитої. 
В результаті українські і білоруські землі, які до того входили до складу Литви, 
загарбали польські феодали. 

Запровадження унії... — йдеться про Брестську унію 1596 р. — об’єднання 
православної церкви України й Білорусії з католицькою. Свого часу служила 
засобом спольщення українців. 

...наново організувати (єзуїтськими руками!) в останній чверті 
минулого віку — після поділів Польщі в Російській імперії почалось пересліду-
вання греко-католицької церкви, зокрема, були ліквідовані василіянські монастирі. 
Чин василіян зберігся тільки під Австрією, але й там цісар Йосиф ІІ закрив усі 
монастирі, які не займалися суспільною працею. Це спричинило їх занепад. У 
1882 р. за дорученням Папи Лева ХІІІ почалася реформа Чину Святого Василія 
Великого під проводом єзуїтів. Зросла кількість ченців, василіяни відновили місійну 
працю. Хоча свого часу багато українців, серед них І.Франко (наприклад, його 
стаття “Реформа домініканів і реформа василіян”), виступали проти проведення цієї 
реформи, остерігаючись ідеологічної експансії католицизму, однак загалом зміни 
пішли на користь не лише конкретно василіянам, але й українському духовенству.

с. 180 ...культурне відновлення, завдяки заведенню вищих студій... — 
у 1783 р. у Львові була заснована греко-католицька духовна семінарія. Виховання, 
вивчення обрядів і співу відбувалися під проводом ректорату семінарії, теоретичні 
предмети вивчали на теологічному факультеті Львівського університету. Навчання 
тривало чотири роки.

...нове покоління “народовців”... — “народовці” — одна з провідних куль-
турно-політичних течій на західноукраїнських землях другої пол. ХІХ–початку 
ХХ ст. Виникла на поч. 1860-х років головним чином серед українського гре-
ко-католицького духівництва, учительства. Спираючись на демократичні традиції 

(здебільшого в ЗНТШ, 1908, Т. LXXXIV; ЛНВ, 1908, Т. 41, 44) та його 
новаторських статей. Зокрема: Марія Олександрівна Маркович — авторка 
“Народних оповідань”: на основі нових матеріалів // ЛНВ. — 1908. — Т. 41. — 
С. 48–75; Авторство Марка Вовчка // ЗНТШ. — 1908. — Т. LXXXIV. — 
С. 135–140; Марко Вовчок про Куліша // ЛНВ. — 1908. — Т. 44. — 
С. 50–52. В.Доманицький також підготував реферат про творчість Марка 
Вовчка, який від його імені був прочитаний на засіданні філологічної секції 
НТШ у грудні 1907 р. 

...задумала при участі Василя Миколайовича випустити критичне, 
наукове видання сих творів... — у цьому видавничому проекті В.Доманицький 
відігравав ключову роль. Його розуміння вартості письменницького архіву, увага 
не лише до чистових рукописів завершених творів, але й до чернеток, фольклорних 
записів та ін., текстологічна культура роботи з джерелами були для свого часу 
винятковими. На жаль, через важку хворобу В.Доманицький не зміг завершити 
заплановане.

Проф. М.С.Грушевський перевів в сій справі кореспонденцію з В.М.До-
маницьким... — їхнє взаємне листування майже все збереглося, опубліковане 
в першому (листи М.Грушевського) та третьому (листи В.Доманицького) томах 
серії “Епістолярні джерела грушевськознавства” (Листування Михайла Грушев-
ського... — Т. 1. — С. 203–213; Т. 3. — С. 317–392).

...що жив тоді в Закопанім... — Закопане — польський курорт у передгір’ї 
Високих Татр. Санаторії переважно для хворих на різні форми туберкульозу легенів.

...бо в копіях, виладжених під доглядом В.М.Доманицького, все-таки 
виявилися під час друку і пізніше деякі недокладності... — ось як поясню-
вав походження цих різночитань В.Доманицький у листі до М.Грушевського від 
18 (5) лютого 1908 р.: “Що ж до того, що копії не точні, то тут ... 50% припадає 
на друкарню і коректора, помилок же великих (пропусків слів або що) дуже неба-
гато. Копій з рукописами я не порівнював, а робилося так, що я держав в руках 
оригінал, а переписчик читав вголос, що в нього в рукописові. При швидкому 
читанні подекуди міг статися гріх, і уникнути цього всього можна тільки тим 
способом, що тепер от ми робимо: звірюванням слова в слово, буква в букву”. 
(Листування Михайла Грушевського... — Т. 3. — С. 376).

...випущена в 1909 році в серії видань Видавничої спілки... — у цьому 
випадку М.Грушевський помилився. Книжка Марка Вовчка “Посмертні опові-
дання” була видана 1910 р. у Києві друкарнею 1-ї Київської друкарської спілки. 
Обсяг — 148 с., наклад — 4000 примірників.

Світлотіні галицького життя. Лесь Мартович. “Забобон”. Повість. 
Львів, 1917. Накладом Видавничої спілки. Стор. 336. Ціна 6 кор.

Перша публікація: ЛНВ — 1918. — Т. 71. — Кн. 9. — С. 224–248.
Подається за першодруком.
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с. 177 ...Гнатюк пригадує сю історію в передмові — видання, про яке 
йдеться, супроводжене “Переднім словом” В.Гнатюка (датоване 26 вересня 1917 р.), 
де він описує складний шлях твору до читача.

...біда зі сходу — йдеться про першу тимчасову окупацію Галичини росій-
ськими військами внаслідок перемоги в Галицькій битві (18 серпня — 21 вересня 
1914 р.) у Першій світовій війні.

...з віддертим заголовком і половиною першої картки... — у рецензова-
ній книжці на звороті титульного аркуша подана фотокопія пошкодженої першої 
сторінки повісті.

с. 178 ...“popi i chłopi”, по польській термінології... — афоризм, який 
відображає зневажливий погляд шовіністичної шляхти на галицьких українців, 
більшість яких у першій пол. ХІХ ст. справді складалася “з хлопів і попів”.

с. 179 ...за державних українських часів... — тобто за часів Галицько-Во-
линського князівства у ХІІІ–ХІV ст. 

...під натиском католицтва й польщини — внаслідок угод між Польщею 
і Великим князівством Литовським Люблінська унія 1569 р. завершила процес 
створення федеративної польсько-литовської держави — Речі Посполитої. 
В результаті українські і білоруські землі, які до того входили до складу Литви, 
загарбали польські феодали. 

Запровадження унії... — йдеться про Брестську унію 1596 р. — об’єднання 
православної церкви України й Білорусії з католицькою. Свого часу служила 
засобом спольщення українців. 

...наново організувати (єзуїтськими руками!) в останній чверті 
минулого віку — після поділів Польщі в Російській імперії почалось пересліду-
вання греко-католицької церкви, зокрема, були ліквідовані василіянські монастирі. 
Чин василіян зберігся тільки під Австрією, але й там цісар Йосиф ІІ закрив усі 
монастирі, які не займалися суспільною працею. Це спричинило їх занепад. У 
1882 р. за дорученням Папи Лева ХІІІ почалася реформа Чину Святого Василія 
Великого під проводом єзуїтів. Зросла кількість ченців, василіяни відновили місійну 
працю. Хоча свого часу багато українців, серед них І.Франко (наприклад, його 
стаття “Реформа домініканів і реформа василіян”), виступали проти проведення цієї 
реформи, остерігаючись ідеологічної експансії католицизму, однак загалом зміни 
пішли на користь не лише конкретно василіянам, але й українському духовенству.

с. 180 ...культурне відновлення, завдяки заведенню вищих студій... — 
у 1783 р. у Львові була заснована греко-католицька духовна семінарія. Виховання, 
вивчення обрядів і співу відбувалися під проводом ректорату семінарії, теоретичні 
предмети вивчали на теологічному факультеті Львівського університету. Навчання 
тривало чотири роки.

...нове покоління “народовців”... — “народовці” — одна з провідних куль-
турно-політичних течій на західноукраїнських землях другої пол. ХІХ–початку 
ХХ ст. Виникла на поч. 1860-х років головним чином серед українського гре-
ко-католицького духівництва, учительства. Спираючись на демократичні традиції 

(здебільшого в ЗНТШ, 1908, Т. LXXXIV; ЛНВ, 1908, Т. 41, 44) та його 
новаторських статей. Зокрема: Марія Олександрівна Маркович — авторка 
“Народних оповідань”: на основі нових матеріалів // ЛНВ. — 1908. — Т. 41. — 
С. 48–75; Авторство Марка Вовчка // ЗНТШ. — 1908. — Т. LXXXIV. — 
С. 135–140; Марко Вовчок про Куліша // ЛНВ. — 1908. — Т. 44. — 
С. 50–52. В.Доманицький також підготував реферат про творчість Марка 
Вовчка, який від його імені був прочитаний на засіданні філологічної секції 
НТШ у грудні 1907 р. 

...задумала при участі Василя Миколайовича випустити критичне, 
наукове видання сих творів... — у цьому видавничому проекті В.Доманицький 
відігравав ключову роль. Його розуміння вартості письменницького архіву, увага 
не лише до чистових рукописів завершених творів, але й до чернеток, фольклорних 
записів та ін., текстологічна культура роботи з джерелами були для свого часу 
винятковими. На жаль, через важку хворобу В.Доманицький не зміг завершити 
заплановане.

Проф. М.С.Грушевський перевів в сій справі кореспонденцію з В.М.До-
маницьким... — їхнє взаємне листування майже все збереглося, опубліковане 
в першому (листи М.Грушевського) та третьому (листи В.Доманицького) томах 
серії “Епістолярні джерела грушевськознавства” (Листування Михайла Грушев-
ського... — Т. 1. — С. 203–213; Т. 3. — С. 317–392).

...що жив тоді в Закопанім... — Закопане — польський курорт у передгір’ї 
Високих Татр. Санаторії переважно для хворих на різні форми туберкульозу легенів.

...бо в копіях, виладжених під доглядом В.М.Доманицького, все-таки 
виявилися під час друку і пізніше деякі недокладності... — ось як поясню-
вав походження цих різночитань В.Доманицький у листі до М.Грушевського від 
18 (5) лютого 1908 р.: “Що ж до того, що копії не точні, то тут ... 50% припадає 
на друкарню і коректора, помилок же великих (пропусків слів або що) дуже неба-
гато. Копій з рукописами я не порівнював, а робилося так, що я держав в руках 
оригінал, а переписчик читав вголос, що в нього в рукописові. При швидкому 
читанні подекуди міг статися гріх, і уникнути цього всього можна тільки тим 
способом, що тепер от ми робимо: звірюванням слова в слово, буква в букву”. 
(Листування Михайла Грушевського... — Т. 3. — С. 376).

...випущена в 1909 році в серії видань Видавничої спілки... — у цьому 
випадку М.Грушевський помилився. Книжка Марка Вовчка “Посмертні опові-
дання” була видана 1910 р. у Києві друкарнею 1-ї Київської друкарської спілки. 
Обсяг — 148 с., наклад — 4000 примірників.

Світлотіні галицького життя. Лесь Мартович. “Забобон”. Повість. 
Львів, 1917. Накладом Видавничої спілки. Стор. 336. Ціна 6 кор.

Перша публікація: ЛНВ — 1918. — Т. 71. — Кн. 9. — С. 224–248.
Подається за першодруком.
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с. 200 Сам бувши довголітнім урядником такої інституції... — М.Яцків 
з 1897 до 1914 року працював рахівником страхово-кредитного товариства 
“Дністер” у Львові.

с. 207 ...прозиває його “льомброзівським типом”... — ломброзіанство — 
одна з назв антропологічної школи права, в основі якої лежить вчення її засновника 
італійського психіатра і криміналіста Ч.Ломброзо, який вважав злочин природним 
явищем з боку особливого типу “злочинної людини”. 

Українська література, її назва, розвій, періоди
Текст вперше надрукований французькою мовою як передмова до видання: 

Anthologie de la littérature ukrainienne jusqu’au milieu du XIX siècle /Аvec un avant-
propos de M.A.Meilet. Paris-Geneve-Prague, 1921. — С. VІ–ХХІ під назвою:“La 
littérature ukrainienne, son nom, son développement, ses époques”. Підпис: M.H. 
(латинкою). Зберігся неповний машинопис (без однієї сторінки) цієї передмови 
українською мовою (ЦДІАК України. — Ф. 1235. — Оп. 1. — Спр. 233). 
Оскільки, певна річ, первісний текст М.Грушевський писав по-українськи, вва-
жаємо за доцільне подавати його саме за цим архівним машинописом. Три абзаци, 
подані в тексті курсивом (фрагмент відсутній в архівному примірнику), — переклад 
Ярини Цимбал з французького першодруку. Також у її перекладі подаємо зміст 
антології, який увиразнює структуру й обсяг видання.

Передмова Антуана Мейє.............ІІІ–V
Українська література, її назва, розвій, періоди.............VI–ХХІ

Початки.............1–13
Старий київський літопис.............1
Митрополит Іларіон. Похвала князю нашому Володимиру.............3
Кирило Турівський. Слово в нову неділю після Пасхи (Фомину неділю)......4
“Слово о полку Ігоревім”.............6
Галицький літопис.............9
“Повість о Лазаревім воскресінню”.............10
Посланіє владики Мисаїла до Папи.............12

Перше відродження.............14–26
Герасим Смотрицький. Календар римський новий.............14
Іван Вишенський. Проти утисків селян (послання до єпископів).............17
Мелетій Смотрицький. Тренос, або плач єдиної святої вселенської апо-

стольської східної церкви.............19
Українські єпископи про політичну роль козаків (з меморандуму до польського 

сейму).............20
Купив кота в мішку. Інтермедія до драми 1619 року.............23
Кваша (бурлескний вірш).............26

Народна поезія.............28–46
Пісні річного циклу:

і культурне відродження українського народу, обстоювали викладання в школах 
і видання літератури народною мовою, заснування україномовної преси, широку 
культурно-просвітницьку діяльність, дослідження фольклору й етнографії. Про-
пагували ідею загальноукраїнської культурної спільності.

с. 181 ...я рецензував повість О.Маковея “Залісся” — див. у цьому томі.
с. 191 ...дами “бальзакових літ”... — тобто немолодої жінки. Вислів “жінка 

бальзаківського віку” з’явився у 1830-х роках після друку повісті О. де Бальзака 
“Тридцятилітня жінка” і вживається переважно з іронічним відтінком.

...особистого демона (в розумінні Сократа)... — Сократ, центральна 
постать у грецькій філософії, вірив в існування реальних невидимих істот, які були 
посередниками між людиною і Богом (Сократ був монотеїстом). Він стверджу-
вав, що мав свого демона, який стримував його від поганих вчинків і спонукав 
до добра. Ці переконання стали підставою для звинувачень у тому, що він вводить 
“нових демонів”.

с. 193 ...ледве чи хто прочитає її, як то кажуть, душком — тобто 
одним духом, захоплено, не відриваючись.

с. 198 ...коли ні наш журнал, ні українська преса тутешня не мала 
змоги... — у роки Першої світової війни з вересня 1914 до липня 1917 року 
“Літературно-науковий вістник” не виходив. Також не видавалися й інші часописи.

Світлотіні галицького життя. Михайло Яцків. “Танець тіней”. Роман 
з рідного побуту, Ч. І і ІI, 1916 і 1917

Перша публікація: ЛНВ. — 1918. — Т. 73. — Кн. ІХ. — С. 298–312. 
Aвтограф зберігається в: ІР НБУВ. — Ф. І. — Од. зб. 11192.

Подається за першодруком.

с. 199 ...я надписав свою статтю, присвячену повісті Мартовича... — 
йдеться про велику рецензію М.Грушевського, також під заголовком “Світлотіні 
галицького життя”, про повість Л.Мартовича “Забобон” (ЛНВ. – 1918. — 
Т. 71. — С. 224–248). Див. у цьому ж томі.

...визначну галицьку повість, чи роман, з останніх літ — Михайла 
Яцкова — авторське визначення жанру твору — “роман з рідного побуту”. 
Сучасні дослідники вважають цей твір повістю (див. статтю М.Ільницького 
про М. Яцкова у кн.: Історія української літератури ХХ століття. Книга перша: 
Перша половина ХХ століття. — К.,1998. — С. 262–267.

...взагалі письменські фізіономії сих двох письменників ріжняться між 
собою дуже сильно... — насамперед, ця різниця — у творчих стилях письмен-
ників. Коли стиль Л.Мартовича можна вважати більш традиційним, типовим для 
класичного періоду української літератури, то стиль М.Яцкова, і це зауважує далі 
критик, тяжіє до модернізму, новаторської форми викладу.

...коли саме писалась повість Яцкова... — над цим твором письменник 
працював кілька років. Уже у 1912 р. в його нотатках фігурує роман “Танець калік”. 
Значно пізніше, після публікації 1916–1917 рр. (з назвою “Танець тіней”), автор 
переробив текст, нова редакція мала назву “В лабетах” (1956).
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с. 200 Сам бувши довголітнім урядником такої інституції... — М.Яцків 
з 1897 до 1914 року працював рахівником страхово-кредитного товариства 
“Дністер” у Львові.

с. 207 ...прозиває його “льомброзівським типом”... — ломброзіанство — 
одна з назв антропологічної школи права, в основі якої лежить вчення її засновника 
італійського психіатра і криміналіста Ч.Ломброзо, який вважав злочин природним 
явищем з боку особливого типу “злочинної людини”. 

Українська література, її назва, розвій, періоди
Текст вперше надрукований французькою мовою як передмова до видання: 

Anthologie de la littérature ukrainienne jusqu’au milieu du XIX siècle /Аvec un avant-
propos de M.A.Meilet. Paris-Geneve-Prague, 1921. — С. VІ–ХХІ під назвою:“La 
littérature ukrainienne, son nom, son développement, ses époques”. Підпис: M.H. 
(латинкою). Зберігся неповний машинопис (без однієї сторінки) цієї передмови 
українською мовою (ЦДІАК України. — Ф. 1235. — Оп. 1. — Спр. 233). 
Оскільки, певна річ, первісний текст М.Грушевський писав по-українськи, вва-
жаємо за доцільне подавати його саме за цим архівним машинописом. Три абзаци, 
подані в тексті курсивом (фрагмент відсутній в архівному примірнику), — переклад 
Ярини Цимбал з французького першодруку. Також у її перекладі подаємо зміст 
антології, який увиразнює структуру й обсяг видання.

Передмова Антуана Мейє.............ІІІ–V
Українська література, її назва, розвій, періоди.............VI–ХХІ

Початки.............1–13
Старий київський літопис.............1
Митрополит Іларіон. Похвала князю нашому Володимиру.............3
Кирило Турівський. Слово в нову неділю після Пасхи (Фомину неділю)......4
“Слово о полку Ігоревім”.............6
Галицький літопис.............9
“Повість о Лазаревім воскресінню”.............10
Посланіє владики Мисаїла до Папи.............12

Перше відродження.............14–26
Герасим Смотрицький. Календар римський новий.............14
Іван Вишенський. Проти утисків селян (послання до єпископів).............17
Мелетій Смотрицький. Тренос, або плач єдиної святої вселенської апо-

стольської східної церкви.............19
Українські єпископи про політичну роль козаків (з меморандуму до польського 

сейму).............20
Купив кота в мішку. Інтермедія до драми 1619 року.............23
Кваша (бурлескний вірш).............26

Народна поезія.............28–46
Пісні річного циклу:

і культурне відродження українського народу, обстоювали викладання в школах 
і видання літератури народною мовою, заснування україномовної преси, широку 
культурно-просвітницьку діяльність, дослідження фольклору й етнографії. Про-
пагували ідею загальноукраїнської культурної спільності.

с. 181 ...я рецензував повість О.Маковея “Залісся” — див. у цьому томі.
с. 191 ...дами “бальзакових літ”... — тобто немолодої жінки. Вислів “жінка 

бальзаківського віку” з’явився у 1830-х роках після друку повісті О. де Бальзака 
“Тридцятилітня жінка” і вживається переважно з іронічним відтінком.

...особистого демона (в розумінні Сократа)... — Сократ, центральна 
постать у грецькій філософії, вірив в існування реальних невидимих істот, які були 
посередниками між людиною і Богом (Сократ був монотеїстом). Він стверджу-
вав, що мав свого демона, який стримував його від поганих вчинків і спонукав 
до добра. Ці переконання стали підставою для звинувачень у тому, що він вводить 
“нових демонів”.

с. 193 ...ледве чи хто прочитає її, як то кажуть, душком — тобто 
одним духом, захоплено, не відриваючись.

с. 198 ...коли ні наш журнал, ні українська преса тутешня не мала 
змоги... — у роки Першої світової війни з вересня 1914 до липня 1917 року 
“Літературно-науковий вістник” не виходив. Також не видавалися й інші часописи.

Світлотіні галицького життя. Михайло Яцків. “Танець тіней”. Роман 
з рідного побуту, Ч. І і ІI, 1916 і 1917

Перша публікація: ЛНВ. — 1918. — Т. 73. — Кн. ІХ. — С. 298–312. 
Aвтограф зберігається в: ІР НБУВ. — Ф. І. — Од. зб. 11192.

Подається за першодруком.

с. 199 ...я надписав свою статтю, присвячену повісті Мартовича... — 
йдеться про велику рецензію М.Грушевського, також під заголовком “Світлотіні 
галицького життя”, про повість Л.Мартовича “Забобон” (ЛНВ. – 1918. — 
Т. 71. — С. 224–248). Див. у цьому ж томі.

...визначну галицьку повість, чи роман, з останніх літ — Михайла 
Яцкова — авторське визначення жанру твору — “роман з рідного побуту”. 
Сучасні дослідники вважають цей твір повістю (див. статтю М.Ільницького 
про М. Яцкова у кн.: Історія української літератури ХХ століття. Книга перша: 
Перша половина ХХ століття. — К.,1998. — С. 262–267.

...взагалі письменські фізіономії сих двох письменників ріжняться між 
собою дуже сильно... — насамперед, ця різниця — у творчих стилях письмен-
ників. Коли стиль Л.Мартовича можна вважати більш традиційним, типовим для 
класичного періоду української літератури, то стиль М.Яцкова, і це зауважує далі 
критик, тяжіє до модернізму, новаторської форми викладу.

...коли саме писалась повість Яцкова... — над цим твором письменник 
працював кілька років. Уже у 1912 р. в його нотатках фігурує роман “Танець калік”. 
Значно пізніше, після публікації 1916–1917 рр. (з назвою “Танець тіней”), автор 
переробив текст, нова редакція мала назву “В лабетах” (1956).
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Різні вірші.............118
Заповіт...............122

Микола Костомаров. Книга буття українського народу.............123
Пантелеймон Куліш. У запорожців (“Чорна рада”).............131

Руський, рутенський, білоруський, малоруський, український (поясню-
вальна записка).............140–144

с. 213 ...спроби ознайомлення європейської публіки з творами найбіль-
шого з українських поетів, Т.Шевченка... — уже в 1860-х роках з’явилися 
переклади творів Т.Шевченка польською, болгарською, чеською, сербською, 
англійською мовами, у 1870-х — німецькою, італійською, французькою, іспан-
ською. На початку ХХ ст. серед європейських літератур не лише поширювалась 
інформація про геніального сина українського народу, але була видана в перекла-
дах значна частина його поетичної спадщини. Див.: Комаров М. Т.Шевченко 
в литературе и искусстве: Библиографический указатель материалов для изучения 
жизни и произведений Т.Шевченка. — Одесса, 1903.

с. 214 В короткій історії України, випущеній У[країнським] с[оціоло-
гічним] і[нститутом] кілька місяців тому... — на жаль, не вдалося знайти 
інформацію про назване видання.

c. 215 ...в систему старих володінь Татарської Орди, під властю 
котрої Москва зоставалась до кінця ХV в. — Татарська Орда (в сучасній 
історіографії більш поширений термін Золота Орда) — феодальна держава, яка 
існувала у XIII–XV ст. на території Середньої Азії та Східної Європи. Утво-
рилась внаслідок завойовницьких походів монголо-татар на чолі з ханом Батиєм 
на початку 40-х рр. ХІІІ ст. До складу Золотої Орди входили також руські кня-
зівства, які були поставлені у феодальну залежність і сплачували тяжку данину. 
Татарське іго дуже затримувало економічний і культурний розвиток руських земель, 
ослабляло їх політично. Московщину (Володимиро-Суздальське князівство) хан 
Батий завоював у 1237 р. У 1240 р. був здобутий і повністю зруйнований Київ. 
З другої половини XIV ст. внаслідок посилення визвольної боротьби підкорених 
і залежних народів, а також загострення внутрішніх суперечностей могутність 
Золотої Орди почала занепадати. У 1362 р. литовський князь Ольґерд розбив 
на р. Сині Води монголо-татарські війська і захопив частину українських земель 
(Чернігово-Сіверщину, Київщину, Поділля). З утворенням централізованої Росій-
ської держави у 1480 р. був покладений край монголо-татарському ігу на Русі. 
Поступове відокремлення самостійних ханств — Сибірського, Казанського, 
Кримського та ін. — привело наприкінці XV–на поч. XVІ ст. до остаточного 
розпаду Золотої Орди.

...коли Україна політично зв’язалась з Москвою в половині XVII в. ... — 
йдеться про союз з Росією, укладений Б.Хмельницьким у 1654 р. Політичне 
і правове становище України в цьому союзі визначали окремі договірні умови — 
так звані Березневі статті 1654 р., які надавали Україні досить широкі автономні 
права. Згодом царський уряд почав у односторонньому порядку порушувати 
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Стефан-воєвода.............33
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Два голуби.............42
Одруження козака.............43
Втрачені літа не повертаються.............44
Покинута.............44
Примусовий шлюб.............45
Безнадійне кохання.............45

Вісімнадцятий вік.............47–66
Вірш гетьмана Мазепи.............47
Самійло Величко. Предмова до чителника.............48
Митрофан Довгалевський. Інтермедія на чотири персони.............51
Вертеп.............55
Різдво в пеклі.............58
Григорій Сковорода. Пісня І–ІІ.............60
Промова Полуботка Петрові І.............62
Іван Котляревський. Перелицьована Енеїда. Пекло.............64

Друге відродження.............61–97
Іван Котляревський. Наталка Полтавка.............67
Петро Гулак-Артемовський. Пан та собака.............75
Григорій Квітка-Основ’яненко. Маруся.............80
Євген Гребінка. Так собі до земляків.............86
Маркіян Шашкевич. Побратимові, посилаючи йому пісні українські.......90
      Підлисся.............92
Яків Головацький. Розправа о язиці южноруськім і єго нарічіях.............93
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Різні вірші.............118
Заповіт...............122

Микола Костомаров. Книга буття українського народу.............123
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вальна записка).............140–144

с. 213 ...спроби ознайомлення європейської публіки з творами найбіль-
шого з українських поетів, Т.Шевченка... — уже в 1860-х роках з’явилися 
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і залежних народів, а також загострення внутрішніх суперечностей могутність 
Золотої Орди почала занепадати. У 1362 р. литовський князь Ольґерд розбив 
на р. Сині Води монголо-татарські війська і захопив частину українських земель 
(Чернігово-Сіверщину, Київщину, Поділля). З утворенням централізованої Росій-
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Поступове відокремлення самостійних ханств — Сибірського, Казанського, 
Кримського та ін. — привело наприкінці XV–на поч. XVІ ст. до остаточного 
розпаду Золотої Орди.
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і правове становище України в цьому союзі визначали окремі договірні умови — 
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твору: П.Скаррона — у Франції, А.Блюмауера — в Німеччині, М.Осипова 
й О.Котельницького — в Росії.

с. 219 Заснування першого університету на Україні, в Харкові... — 
розпорядження про заснування університету в Харкові було підписане в листопаді 
1804 р. Ініціатором і одним з організаторів цього вищого навчального закладу 
був В.Каразін, чиє ім’я носить зараз університет. 

Поезія Олеся
Вперше надрукована як передмова до збірки: Олесь О. Вибір поезій 1903–

1923 /Видання С.Лаврова. — Прага, 1923. — С. І–ХVI. Автограф статті 
зберігається у: ЦДІАК України. — Ф. 1235. — Оп. 1. — Спр. 228.

Подається за першодруком.

с. 225 ...стала Сандрільоною, призначеною сидіти в попелі спалених 
надій — тобто Попелюшкою. Мандрівний сюжет казок багатьох європейських 
народів про бідну пасербицю, яка після довгих поневірянь, зрештою, перетворю-
ється на принцесу. Автор першої літературної обробки — французький письменник 
Шарль Перро (ХVІІ ст.). Варіанти імені героїні французькою мовою — Cendrillon, 
англійською — Cinderellа, російською — Золушка.

...можливості безпосередньої політичної ініціативи відійшли від нас — 
тобто з поразкою українських визвольних змагань і перемогою більшовизму 
на початку 1920-х років.

с. 226 ...на святі Котляревського в Полтаві... — тобто на відкритті 
пам’ятника І.Котляревському (скульптор Л.Позен), яке відбулося 1903 р. у Полтаві 
і пройшло з небувалим піднесенням національного почуття. На святі були присутні 
багато представників українського письменства, культурних діячів, патріотично 
настроєної молоді. Про це див.: Єфремов С. На святі Котляревського (З згадок 
самовидця) /Публікація, коментарі О.Cупронюк // Київська старовина. — 
1998. — № 5. — С. 150–159. Про цю подію О.Олесь згодом так писав у листі 
до М.Грушевського: “В Полтаві познайомився з Іваном Липою, який на мене мав 
той вплив, що я став писати тільки по-українськи” (лист з кінця липня — початку 
серпня 1923 р. — у кн.: Листування Михайла Грушевського... — Т. 3. — 
С. 441–442). Цитований лист — відповідь О.Олеся на низку запитань про 
біографію та творчі моменти, які М.Грушевський поставив поетові, готуючись 
писати цю передмову.

Після мізерної і обридливої маломістечкової школи... — початкову школу 
майбутній поет закінчив у містечку Білопілля на Харківщині. Потім навчався 
у Харківському рільничому училищі (с.Деркачі під Харковом). У 1908 р. О.Олесь 
закінчив ветеринарний інститут. 

с. 227 ...далекі громи порт-артурських гармат... — згадка про росій-
сько-японську війну 1904–1905 рр., поразка Росії в якій фактично прискорила 
революцію 1905–1907 рр. Порт-Артур — російське місто на Далекому Сході, 
з нападу на яке японського флоту почалася ця війна.

і скасовувати Березневі статті, а в 1780-х роках остаточно ліквідував залишки 
автономного устрою України.

с. 216 ...в тісному зв’язку з церковною мовою, принесеною з Болгарії... — 
йдеться про так звану церковнослов’янську мову — мову церковно-богослужебної 
літератури в південних і східних слов’ян, яку створили на основі староболгарської 
мови два великі просвітники — Кирило і Мефодій. У 862–863 рр. вони переклали 
з грецької на церковнослов’янську мову основні богослужебні книги, а також ввели 
цю мову в літературне життя деяких слов’янських народів. До сьогодні церков-
нослов’янська мова частково зберігається як культова мова православної церкви. 

...прилучення західних українських земель до Польщі, а централь-
них — до Литви... — після занепаду Галицько-Волинської держави в середині 
XIV ст. Галичина, Холмщина і Західне Поділля перейшли під владу Польщі, 
а Східне Поділля, Волинь, Підляшшя, Полісся і Придніпрянщина — до Вели-
кого князівства Литовського. У складі Польщі західні землі утримали до 1430-х 
років деяку автономію, але згодом поширилася польська колонізація, а разом 
із нею — західні організаційні форми. До міст напливало німецьке й польське 
міщанство, і міста втрачали український характер. Грецька церква втратила своє 
привілейоване становище.

Велике князівство Литовське спочатку розвивалося під впливом україн-
сько-білоруської культури, користувалося старим українським правом, деякі 
литовські князі прийняли християнство в грецькому обряді, а “руська” мова була 
мовою великокняжого двору й урядів. На українських землях Литва не проводила 
жодних радикальних змін.

У 1569 р. була прийнята Люблінська унія — угода про об’єднання Королівства 
Польського та Великого князівства Литовського в єдину федеративну державу — Річ 
Посполиту. Люблінська унія провела новий поділ українських земель. При Литві 
залишилися тільки Полісся і Берестейщина, всі інші землі перейшли до Польщі. 
Через те шляхетський устрій і польські впливи почали доходити аж до Дніпра.

с. 217 Українські письменники сеї доби (XIV–XVI в.), однаково, 
чи православні, чи уніати... — уніатами називали українців і білорусів, які 
в Берестейській унії 1596 р. об’єдналися з Римською Церквою за умов підлеглості 
православної церкви Папі Римському, визнання основних католицьких догматів 
і збереження православної обрядовості. Цей термін у православно-католицькій 
полеміці кінця XVI–початку XVII ст. мав зневажливе значення, але в наукових 
працях європейських істориків він вживається як емоційно нейтральний. Згодом 
з’єднані східні католики в Австро-Угорщині прийняли назву греко-католиків.

с. 218 ...заманіфестувала себе першою друкованою книгою — травесто-
ваною “Енеїдою” І.Котляревського... — травестованою — тобто, “переодяг-
неною”. Йдеться про видання твору І.Котляревського “Енеїда” у 1798 р., сюжет 
та основні персонажі якої були запозичені з одноіменної поеми римського поета 
Вергілія, але перенесені в реалії українського життя XVIII ст. На той час ряд 
європейських літератур уже мав подібні національні переробки цього класичного 
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твору: П.Скаррона — у Франції, А.Блюмауера — в Німеччині, М.Осипова 
й О.Котельницького — в Росії.

с. 219 Заснування першого університету на Україні, в Харкові... — 
розпорядження про заснування університету в Харкові було підписане в листопаді 
1804 р. Ініціатором і одним з організаторів цього вищого навчального закладу 
був В.Каразін, чиє ім’я носить зараз університет. 

Поезія Олеся
Вперше надрукована як передмова до збірки: Олесь О. Вибір поезій 1903–

1923 /Видання С.Лаврова. — Прага, 1923. — С. І–ХVI. Автограф статті 
зберігається у: ЦДІАК України. — Ф. 1235. — Оп. 1. — Спр. 228.

Подається за першодруком.

с. 225 ...стала Сандрільоною, призначеною сидіти в попелі спалених 
надій — тобто Попелюшкою. Мандрівний сюжет казок багатьох європейських 
народів про бідну пасербицю, яка після довгих поневірянь, зрештою, перетворю-
ється на принцесу. Автор першої літературної обробки — французький письменник 
Шарль Перро (ХVІІ ст.). Варіанти імені героїні французькою мовою — Cendrillon, 
англійською — Cinderellа, російською — Золушка.

...можливості безпосередньої політичної ініціативи відійшли від нас — 
тобто з поразкою українських визвольних змагань і перемогою більшовизму 
на початку 1920-х років.

с. 226 ...на святі Котляревського в Полтаві... — тобто на відкритті 
пам’ятника І.Котляревському (скульптор Л.Позен), яке відбулося 1903 р. у Полтаві 
і пройшло з небувалим піднесенням національного почуття. На святі були присутні 
багато представників українського письменства, культурних діячів, патріотично 
настроєної молоді. Про це див.: Єфремов С. На святі Котляревського (З згадок 
самовидця) /Публікація, коментарі О.Cупронюк // Київська старовина. — 
1998. — № 5. — С. 150–159. Про цю подію О.Олесь згодом так писав у листі 
до М.Грушевського: “В Полтаві познайомився з Іваном Липою, який на мене мав 
той вплив, що я став писати тільки по-українськи” (лист з кінця липня — початку 
серпня 1923 р. — у кн.: Листування Михайла Грушевського... — Т. 3. — 
С. 441–442). Цитований лист — відповідь О.Олеся на низку запитань про 
біографію та творчі моменти, які М.Грушевський поставив поетові, готуючись 
писати цю передмову.

Після мізерної і обридливої маломістечкової школи... — початкову школу 
майбутній поет закінчив у містечку Білопілля на Харківщині. Потім навчався 
у Харківському рільничому училищі (с.Деркачі під Харковом). У 1908 р. О.Олесь 
закінчив ветеринарний інститут. 

с. 227 ...далекі громи порт-артурських гармат... — згадка про росій-
сько-японську війну 1904–1905 рр., поразка Росії в якій фактично прискорила 
революцію 1905–1907 рр. Порт-Артур — російське місто на Далекому Сході, 
з нападу на яке японського флоту почалася ця війна.

і скасовувати Березневі статті, а в 1780-х роках остаточно ліквідував залишки 
автономного устрою України.

с. 216 ...в тісному зв’язку з церковною мовою, принесеною з Болгарії... — 
йдеться про так звану церковнослов’янську мову — мову церковно-богослужебної 
літератури в південних і східних слов’ян, яку створили на основі староболгарської 
мови два великі просвітники — Кирило і Мефодій. У 862–863 рр. вони переклали 
з грецької на церковнослов’янську мову основні богослужебні книги, а також ввели 
цю мову в літературне життя деяких слов’янських народів. До сьогодні церков-
нослов’янська мова частково зберігається як культова мова православної церкви. 

...прилучення західних українських земель до Польщі, а централь-
них — до Литви... — після занепаду Галицько-Волинської держави в середині 
XIV ст. Галичина, Холмщина і Західне Поділля перейшли під владу Польщі, 
а Східне Поділля, Волинь, Підляшшя, Полісся і Придніпрянщина — до Вели-
кого князівства Литовського. У складі Польщі західні землі утримали до 1430-х 
років деяку автономію, але згодом поширилася польська колонізація, а разом 
із нею — західні організаційні форми. До міст напливало німецьке й польське 
міщанство, і міста втрачали український характер. Грецька церква втратила своє 
привілейоване становище.

Велике князівство Литовське спочатку розвивалося під впливом україн-
сько-білоруської культури, користувалося старим українським правом, деякі 
литовські князі прийняли християнство в грецькому обряді, а “руська” мова була 
мовою великокняжого двору й урядів. На українських землях Литва не проводила 
жодних радикальних змін.

У 1569 р. була прийнята Люблінська унія — угода про об’єднання Королівства 
Польського та Великого князівства Литовського в єдину федеративну державу — Річ 
Посполиту. Люблінська унія провела новий поділ українських земель. При Литві 
залишилися тільки Полісся і Берестейщина, всі інші землі перейшли до Польщі. 
Через те шляхетський устрій і польські впливи почали доходити аж до Дніпра.

с. 217 Українські письменники сеї доби (XIV–XVI в.), однаково, 
чи православні, чи уніати... — уніатами називали українців і білорусів, які 
в Берестейській унії 1596 р. об’єдналися з Римською Церквою за умов підлеглості 
православної церкви Папі Римському, визнання основних католицьких догматів 
і збереження православної обрядовості. Цей термін у православно-католицькій 
полеміці кінця XVI–початку XVII ст. мав зневажливе значення, але в наукових 
працях європейських істориків він вживається як емоційно нейтральний. Згодом 
з’єднані східні католики в Австро-Угорщині прийняли назву греко-католиків.

с. 218 ...заманіфестувала себе першою друкованою книгою — травесто-
ваною “Енеїдою” І.Котляревського... — травестованою — тобто, “переодяг-
неною”. Йдеться про видання твору І.Котляревського “Енеїда” у 1798 р., сюжет 
та основні персонажі якої були запозичені з одноіменної поеми римського поета 
Вергілія, але перенесені в реалії українського життя XVIII ст. На той час ряд 
європейських літератур уже мав подібні національні переробки цього класичного 
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Царська цензура заборонила в тому ж році постановку п’єси в театрі М.Садов-
ського. Аж через 12 років режисер О.Смирнов у тому ж театрі поставив цю виставу.

с. 231 ...образів парк, що прядуть нитку життя... — парками в древ-
ньоримській міфології називалися богині долі (грецький відповідник — мойри).

Збірка його поезій з 1917–1918 рр., що мала становити Т. VI його 
творів... — ця збірка називалась “На хвилях”, мала вийти на початку 1919 р., але 
не дійшла до читача. Кілька віршів з неї друкувалися у 1917–1918 рр. в українській 
періодиці. Вперше неповний текст цієї збірки з архівного примірника опублікований 
у виданні: Олесь О. Твори: В 2 Т. / Упорядник, автор передмови та приміток 
Р.Радишевський. — К., 1990. — Т. 1. — С. 793–812.

Дещо було випущено під псевдонімами... — на еміграції поет публікувався 
під псевдонімом В.Валентін. Саме так підписана його сатирична збірка “Перезва” 
(1921).

Перша редакція “Іродової мороки” Куліша 
Перша публікація: Україна. — 1927. — № 1–2. — С. 94–96. Машинопис 

з авторськими правками зберігається в: ІР НБУВ. — Ф. Х. — № 17610–17611. 
Це передмова до публікації першої редакції різдвяної містерії П.Куліша “Іродова 
морока” (с. 96–104). Вказане число журналу “Україна” значною мірою присвя-
чене П.Кулішеві. 

Подається за першодруком.

с. 233 Я вище згадав... — йдеться про велику аналітичну статтю М.Грушев-
ського: В тридцяті роковини Куліша. Соціально-традиційні підоснови Кулішевої 
творчості // Україна. — 1927. — № 1–2. — С. 9–38.

...в листуванні тодішнього редактора “Правди” Анатоля Вахнянина 
з Кулішем, що видав ак[адемік] Студинський — йдеться про видання: Вах-
нянин Ан. Листи до П.Куліша з р. 1869 /Видав К.Студинський. — Львів, 1908.

...“Двоєглава курка” і “Серпанкова мантія”... — як зазначає сучасний 
дослідник творчості П.Куліша О.Федорук, сліди цих творів втрачені. Див.: 
Федорук О. Маловідомий протимосковський твір Пантелеймона Куліша // 
Визвольний шлях. — Лондон, 2001. — Кн. 1. — С. 94–101. 

...видання своєї збірки “Хуторної філософії”... — збірка П.Куліша під 
назвою “Хуторская философия и удаленная от света поэзия” вийшла у Санкт-Пе-
тербурзі 1879 р., однак була конфіскована, і до читача не потрапила. 

...на обкладинці ІІ тому “Воссоединения”... — тобто другого тому тритом-
ного видання “История воссоединения Руси” П.Куліша. Два перші томи вийшли 
в Санкт-Петербурзі в 1874 р., третій — у 1877 р.

...Ю.Романчук передрукував її... — йдеться про шеститомне видання творів 
П.Куліша, здійснене львівською “Просвітою” у 1908–1910 рр. (серія “Руська 
письменність”. — Вип. VI).

...Сочинения, Т. ІV, 1910... — йдеться про видання: Кулиш П.А. Сочине-
ния и письма /Под ред. И.Каманина. — Тт. І–V. — Изд. А.М.Кулиш. — К., 
1908–1910. 

...Тиха і безжурна, ніжна і легка... — строфа з вірша О.Олеся “Десять 
літ” (1917), збірка “Поезії”, книга V.

с. 228 ...присвяті матері своєї другої книги... — друга збірка О.Олеся 
вийшла 1909 р. Присвята, яка тут згадується, — вірш “Моїй матері” (1908).

...пропадав в нім цілі дні на своїм конику... — у згаданому вище листі 
поет писав: “Коли мені було 8 років, бабуся купила мені коня, на якому я і зникав 
в сі степи на цілий день”.

...і розітнувсь мій перший спів... — рядки з поезії “В дитинстві ще... 
давно, давно колись...” (1904). Цей текст відкривав першу збірку О.Олеся “З 
журбою радість обнялась”.

...зламаного долею ліричного поета... — Іван Манжура (1851–1893) свого 
часу був виключений з Харківського ветеринарного інституту як “неблагонадійний” 
без права вступу до будь-якого іншого навчального закладу. Займав різні посади 
на Катеринославщині, потім пішов добровольцем на сербсько-турецьку війну, був 
поранений. Повернувшись, поселився в Катеринославі, працював у місцевій пресі.

с. 229 “Висловлена гадка єсть лож”... — рядок з поезії Ф.Тютчева 
“Silentium!”, в оригіналі: “Мысль изреченная есть ложь”. 

...лібрето “Над Дніпром”, написанім для здійсненої опери... — цей твір 
(друга назва “Весняна казка”) уперше був надрукований у журналі “Літератур-
но-науковий вістник” (1911. — Кн. 7–8. — С. 3–22). Того ж року твір вийшов 
окремим виданням у Києві, а також увійшов до складу збірки “Поезії. Кн. ІІІ”, 
виданої 1911 р.

с. 230 “О слово, будь мечем моїм”... — рядок з вірша “О слово рідне! 
Орле скутий!..” (1907).

...погрому конституційних надій громадянства... — внаслідок тривалих 
масових заворушень і Жовтневого всеросійського політичного страйку цар зму-
шений був видати маніфест 17(30).Х.1905, який проголошував конституційні 
свободи в Росії. Поступово загальний спад суспільного руху призвів до т. зв. 
Третьочервневого перевороту 1907 р., коли була розпущена 2-га Державна Дума, 
відмінений ряд проголошених раніше прав і свобод, контрреволюція взяла гору.

...в тодішніх цензурних умовах такий заголовок був неможливий — 
назва “Будь мечем моїм!” з’явилася у другому виданні збірки у 1918 р.

...“Три менти”... — поезія з першої збірки О.Олеся, написана 1906 р.

...“Яка крaca — відродження країни!”... — поезія 1908 р., увійшла до другої 
збірки О.Олеся.

...“стояв і безмолвствував”... — парафраз відомої ремарки з трагедії 
О.Пушкіна “Борис Годунов”, яка стала крилатим виразом. В оригіналі: “Народ 
безмолвствует”.

...вже цитованої поезії з нагоди десятиліття першої збірки... — йдеться 
про вірш О.Олеся “Десять літ” (1917), збірка “Поезії”, книга V.

...“По дорозі в казку”, найбільшім і, мабуть, чи не найкращім своїм 
творі, написанім р. 1912 — насправді цей драматичний етюд був написаний 
у 1910 р., вперше надрукований у журналі “Рідний край” (1910. — № 10, 41, 42). 
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Царська цензура заборонила в тому ж році постановку п’єси в театрі М.Садов-
ського. Аж через 12 років режисер О.Смирнов у тому ж театрі поставив цю виставу.

с. 231 ...образів парк, що прядуть нитку життя... — парками в древ-
ньоримській міфології називалися богині долі (грецький відповідник — мойри).

Збірка його поезій з 1917–1918 рр., що мала становити Т. VI його 
творів... — ця збірка називалась “На хвилях”, мала вийти на початку 1919 р., але 
не дійшла до читача. Кілька віршів з неї друкувалися у 1917–1918 рр. в українській 
періодиці. Вперше неповний текст цієї збірки з архівного примірника опублікований 
у виданні: Олесь О. Твори: В 2 Т. / Упорядник, автор передмови та приміток 
Р.Радишевський. — К., 1990. — Т. 1. — С. 793–812.

Дещо було випущено під псевдонімами... — на еміграції поет публікувався 
під псевдонімом В.Валентін. Саме так підписана його сатирична збірка “Перезва” 
(1921).

Перша редакція “Іродової мороки” Куліша 
Перша публікація: Україна. — 1927. — № 1–2. — С. 94–96. Машинопис 

з авторськими правками зберігається в: ІР НБУВ. — Ф. Х. — № 17610–17611. 
Це передмова до публікації першої редакції різдвяної містерії П.Куліша “Іродова 
морока” (с. 96–104). Вказане число журналу “Україна” значною мірою присвя-
чене П.Кулішеві. 

Подається за першодруком.

с. 233 Я вище згадав... — йдеться про велику аналітичну статтю М.Грушев-
ського: В тридцяті роковини Куліша. Соціально-традиційні підоснови Кулішевої 
творчості // Україна. — 1927. — № 1–2. — С. 9–38.

...в листуванні тодішнього редактора “Правди” Анатоля Вахнянина 
з Кулішем, що видав ак[адемік] Студинський — йдеться про видання: Вах-
нянин Ан. Листи до П.Куліша з р. 1869 /Видав К.Студинський. — Львів, 1908.
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дослідник творчості П.Куліша О.Федорук, сліди цих творів втрачені. Див.: 
Федорук О. Маловідомий протимосковський твір Пантелеймона Куліша // 
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...видання своєї збірки “Хуторної філософії”... — збірка П.Куліша під 
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в Санкт-Петербурзі в 1874 р., третій — у 1877 р.

...Ю.Романчук передрукував її... — йдеться про шеститомне видання творів 
П.Куліша, здійснене львівською “Просвітою” у 1908–1910 рр. (серія “Руська 
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...Сочинения, Т. ІV, 1910... — йдеться про видання: Кулиш П.А. Сочине-
ния и письма /Под ред. И.Каманина. — Тт. І–V. — Изд. А.М.Кулиш. — К., 
1908–1910. 

...Тиха і безжурна, ніжна і легка... — строфа з вірша О.Олеся “Десять 
літ” (1917), збірка “Поезії”, книга V.

с. 228 ...присвяті матері своєї другої книги... — друга збірка О.Олеся 
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творі, написанім р. 1912 — насправді цей драматичний етюд був написаний 
у 1910 р., вперше надрукований у журналі “Рідний край” (1910. — № 10, 41, 42). 
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Лобача-Жученка ця могила дочекалася кращих днів” (Марко Вовчок. Твори: 
У 4 т. — К.; Х., 1928. — Т. 4. — С. 236). У будинку письменниці відкрився 
літературно-меморіальний музей-бібліотека, а в 1957 р. у садибі встановлене 
погруддя письменниці.

В сімдесяті роковини смерті Шевченка на спомин його і людей, 
йому близьких

Цей текст повинен був відкривати другу книжку “України” за 1931 р. (на 
першій сторінці є позначка М.Грушевського олівцем “2 Кн. Укр.”). Однак у 1931 р. 
цей журнал, який у 1924–1930 рр. виходив під редагуванням М.Грушевського 
як провідний друкований орган Історичної секції УВАН, перестав видаватися. 
Кілька чисел вийшло у 1932 р. вже без участі вченого. 

Передмова датується нами 1931 роком. З архівних документів відомо, що друк 
“України” здійснювало державне видавництво “Пролетар” у Києві. Випуск 
кожного номера був надто тривалим, на що редакція не раз нарікала. Збереглася, 
наприклад, розписка видавництва про одержання від редакції журналу “Україна” 
на перегляд копій рукописів, призначених для Кн. І “України” за 1931 р., датована 
аж 12 березня 1931 р. (ІР НБУВ. — Ф. Х. — № 18598. — Арк. 3). На жаль, 
поки що не вдалося виявити документів для реконструкції змісту другої книги 
“України” за 1931 р. 

Публікується вперше за машинописом з авторськими правками, який збері-
гається в: ІР НБУВ. — Ф. Х. — № 17166 (архів УАН–ВУАН, розділ “Архів 
журналу “Україна”).

У сучасному шевченкознавстві, крім досліджень про окремих представників 
з оточення Т.Шевченка, є видання: Марахов Г.І. Т.Г.Шевченко в колі сучасників: 
Словник персоналій. — К., 1976.

с. 239 Минулого року редакція “України” присвятила березневу книжку 
Шевченкові... — тобто книжка за березень-квітень 1930 р. мала розділ 
“В 69 роковини смерті Т.Шевченка”, де на с. 66–137 були вміщені від-
повідні статті та публікації.

с. 235 ...за кілька років до його пізніших писань, де він доказував, 
що Козаччина була не більше як розбійнича банда... — вперше такі погляди 
П.Куліш висловив у названій вище “Истории воссоединения Руси”.

...з листа до Хильчевського, наведеного вище... — у статті “В тридцяті 
роковини Куліша. Соціально-традиційні підоснови Кулішевої творчості” М.Гру-
шевський цитував лист П.Куліша до І.Хильчевського (с. 30) за публікацією: 
[Чалый М.] Письма Кулиша к И.Ф.Хильчевскому. 1858–1875 // Киевская 
старина. — 1898. — Кн. 1. — С. 84–149. Зокрема, Куліш писав: “Дяка сего 
выставляю я Аристотелем и Софоклом безграмотного прихода, в котором бездна 
поэзии среди глубокого невежества” (с. 138–139). 

Невиконане побажання Марка Вовчка 
Перша публікація: Україна. — 1927. — № 3. — С. 143–144. Підпис: М.Гр. 

Зберігся чорновий автограф публікації: ІР НБУВ. — Ф. Х. — Од. зб. 17208.
Подається за першодруком.

с. 237 ...в маленькій садибці свого другого чоловіка під Нальчиком... — 
хутір Долинськ, який тепер входить у межі Нальчика, адміністративного центру 
Кабардино-Балкарії. Насправді власницею садиби була сама Марія Олександрівна.

...звернувся до українських культурних установ... — як свідчив сам 
М.Лобач-Жученко, передусім за порадою і допомогою він звернувся до В.Дома-
ницького, який на той час розбирав папери покійної письменниці. В.Доманицький 
надрукував статтю про цю справу (Рада. — 1908. — 26 серпня. — № 195) 
і скерував його до “Просвіти” в Києві. 11 травня 1909 р. М.Лобач-Жученко 
подав туди заяву з проханням про оформлення опіки Товариства над могилою 
і садибою Марка Вовчка. Через місяць загальні збори Товариства ухвалили при-
йняти цей дорогий дарунок. Однак на початку 1910 р. київська “Просвіта” була 
заборонена владою. У січні 1913 р. М.Лобач-Жученко листовно звернувся до 
М.Грушевського, просячи про допомогу, і той у березні повідомив, що ці обов’язки 
взяло на себе Українське наукове товариство в Києві. Див.: Листування Михайла 
Грушевського... — Т. 1. — С. 274; Т. 3. — С. 461–464.

...нинішнього редактора листів Марка Вовчка О.К.Дорошкевича... — 
у цей час Державне видавництво України (ДВУ) розпочало видання чотиритомника 
творів Марка Вовчка за редакцією О.Дорошкевича. Перші два томи з’явилися 
1926 р., третій — 1927 р., останній — 1928 р. (Київ–Харків). Четвертий том 
складався з ґрунтовної критико-біографічної розвідки О.Дорошкевича “Марко 
Вовчок” (с. 7–240), а також публікації значної кількості листів письменниці 
й до неї.

с. 238 ...без сповнення її останнього побажання... — Марко Вовчок так 
і не була перезахоронена в Україні, як вона того бажала. За свідченням О.Доро-
шкевича, “...могилу під час громадянської війни майже цілком занедбано, і тільки 
в дні двадцятиліття [з дня смерті] (1927) уряд Кабардино-Балкарської автономної 
області упорядкував цю могилу. Завдяки невтомній увазі Михайла Дем’яновича 
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шкевича, “...могилу під час громадянської війни майже цілком занедбано, і тільки 
в дні двадцятиліття [з дня смерті] (1927) уряд Кабардино-Балкарської автономної 
області упорядкував цю могилу. Завдяки невтомній увазі Михайла Дем’яновича 
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...чи то, може, вчинив він з цензурних обставин — байки Езопа про 
тварин, переважно повчально-моралізаторського характеру, в алегоричній формі 
відображають стосунки між людьми. В умовах царського режиму майже всі тра-
диційні сюжети байок виявлялися небезпечними з погляду цензури. 

Н.Дашкевич. Вопрос о литературном источнике украинской оперы 
И.П.Котляревского “Москаль-чаривнык” 
(відбитка з “Київської старини” — 1893, XII)

Перша публікація: ЗНТШ. — 1894. — Т. IV. — C. 184–188.
Подається за першодруком.

с. 244 ...розумію рецензію на книгу д. Петрова... — йдеться про об’ємну 
працю М.Дашкевича, написану у формі рецензії: Отзыв о сочинении г. Петрова 
“Очерки истории украинской литературы ХІХ в.” (1888). У цьому дослідженні 
М.Дашкевич подав низку оригінальних положень свого розуміння літературного 
процесу в Україні. Праця викликала широкий резонанс у культурних колах того 
часу і дотепер не втратила значення для літературознавства. 

В останній розправі... — тобто в рецензованій статті. Згодом М.Дашкевич 
написав ще одну велику компаративістичну розвідку, предметом дослідження 
якої також стала творчість І.Котляревського: Малорусская и другие бурлескные 
(шутливые) энеиды. — К., 1898.

...висловився й проф. Сумцов... — йдеться про публікацію М.Сумцова: 
Песни о госте Терентии и родственные им сказки: (К истории сказаний о невер-
ной жене) // Этнографическое обозрение. — 1892. — Т. 12. — № 1. — 
С. 106–119.

...подав д. Перетц грузинську казку... — йдеться про замітку В.Перетца: 
К исследованию о литературном источнике оперы И.П.Котляревского “Москаль 
чаривнык” // Киевская старина. — 1894. — Кн. 3. — C. 548–551. У цьому 
відгуку на працю М.Дашкевича автор звертає увагу на східні аналогії популярного 
сюжету, зокрема, на грузинський фольклор.

с. 245 ...відносини “Москаля-чарівника” до “Простака” Гоголя-батька... — 
Гоголь-батько — тобто український письменник В.П.Гоголь-Яновський, батько 
М.Гоголя. Сюжети і деталі в поведінці й мові персонажів цих двох водевілів 
настільки подібні, що після їх постановки розгорнулася полеміка про те, хто 
з авторів у кого запозичив ідею створення п’єси (дати їх написання не збереглися). 
М.Дашкевич схиляється до думки про першість В.Гоголя. М.Грушевський також 
обстоює таку позицію і детально її аргументує в цій рецензії.

с. 246 ...поставлені в наших дезидератах (“Записки”, Т. ІІ)... — згадка 
про статтю М.Грушевського “Для ювілею Івана Котляревського. Desiderata” 
(ЗНТШ. — 1893. — Т. II. — C. 147–161), у якій автор нагадує громадянству 
про майбутній ювілей — сторіччя “Енеїди”, гідним відзначенням якого мало 
б стати інтенсивне наукове вивчення його життя і творчості.

Цупкый. Байкы. Одесса, 1889, 40 стр., ц. 10 коп.
Перша публікація: Правда. — 1890. — Том ІІ. — Випуск V. — Лютий. — 

С. 168, у розділі “Бібліографічні звістки”.
Подається за першодруком.

с. 243 Цупкый... — псевдонім Трохима Зіньківського.
...половина їх узято з Езопа... — тобто зі збірки легендарного давньо-

грецького мудреця (VI–VII ст. до н.е.), який вважається родоначальником 
жанру байки. Власне, оригінальні езопові тексти не були зафіксовані на письмі, 
їх записували і впорядковували вже після смерті автора. Мотиви байок Езопа стали 
основою для творів багатьох письменників, у т. ч. українських. Але перекладати 
ці байки Т.Зіньківський почав одним із перших в Україні і, як свідчать його листи 
до Б.Грінченка, перекладав саме з грецької мови. Після ранньої смерті Т.Зінь-
ківського Б.Грінченко підготував і видав у двох томах усі його писання (Львів, 
1893). У примітці до байок Езопа, уміщених у першому томі, Б.Грінченко писав, 
що автор “хотів поперекладати усі байки, що звуться Езоповими, не минувши 
й одмінків, і дати таким побитом повний український переклад тих байок. Як він 
умер, то в паперах його знайдено тільки те, що подається тут” (цит. за кн.: “...
Віддати зумієм себе Україні”: Листування Трохима Зіньківського з Борисом 
Грінченком / Вст. стаття, археограф. передм., упорядк., коментарі, покажчики, 
додатки С.Кіраля. — К.; Нью-Йорк, 2004. — C. 263).

...за запомогою теж п. Косача... — очевидно, йдеться про Михайла Косача 
(літературний псевдонім Михайло Обачний), на той час студента Київського 
університету, учасника літературного гуртка “Плеяда”. У ті ж роки М.Косач 
перекладав “Євангеліє” з грецької мови, тому вважався її авторитетним знавцем 
у цій галузі. Взагалі у Київському університеті після студентських заворушень 
у вересні 1884 р. була так скоригована програма навчання, що переважала схо-
ластика. Дуже багато часу відводилось вивченню класичних мов.

...автор не добивався того, щоб дати певний переклад — тобто Т.Зінь-
ківський намагався дати не дослівний переклад, а творчо опрацьований.

...не завше з того байка стає кращою (9, 21, 31)... — йдеться про байки 
“Собака і його тин”, “Лев, Осел і Лисиця”, “Голова і хвіст Гадюки”.

...щоб ішлося до сучасних обставин (3, 10, 16, 21) — йдеться про тексти 
“Галка і Голуби”, “Журавель і Чорногуз”, “Комар і Лев”, “Лев, Осел і Лисиця”.

...другу половину байок вибрано з різних джерел... — у книжці дже-
рело творів не вказане. Тому ця детальна рецензія М.Грушевського дає підстави 
стверджувати, що він мав змогу спілкуватися з автором — Т.Зіньківським, і від 
нього одержав деяку інформацію щодо публікованих творів.

...не усі вони підходять під форму дидактичну, як 37, 38, 40, 50, 43... — 
тобто байки “Найсмачніші дулі”, “Наймичка і склянка”, “Сліпець і молоко”, 
“Хвіст Лисиці”, “Відкіля на світі лихо”.

Розділ ІІ. РЕЦЕНЗІЇ
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...чи то, може, вчинив він з цензурних обставин — байки Езопа про 
тварин, переважно повчально-моралізаторського характеру, в алегоричній формі 
відображають стосунки між людьми. В умовах царського режиму майже всі тра-
диційні сюжети байок виявлялися небезпечними з погляду цензури. 

Н.Дашкевич. Вопрос о литературном источнике украинской оперы 
И.П.Котляревского “Москаль-чаривнык” 
(відбитка з “Київської старини” — 1893, XII)

Перша публікація: ЗНТШ. — 1894. — Т. IV. — C. 184–188.
Подається за першодруком.

с. 244 ...розумію рецензію на книгу д. Петрова... — йдеться про об’ємну 
працю М.Дашкевича, написану у формі рецензії: Отзыв о сочинении г. Петрова 
“Очерки истории украинской литературы ХІХ в.” (1888). У цьому дослідженні 
М.Дашкевич подав низку оригінальних положень свого розуміння літературного 
процесу в Україні. Праця викликала широкий резонанс у культурних колах того 
часу і дотепер не втратила значення для літературознавства. 

В останній розправі... — тобто в рецензованій статті. Згодом М.Дашкевич 
написав ще одну велику компаративістичну розвідку, предметом дослідження 
якої також стала творчість І.Котляревського: Малорусская и другие бурлескные 
(шутливые) энеиды. — К., 1898.

...висловився й проф. Сумцов... — йдеться про публікацію М.Сумцова: 
Песни о госте Терентии и родственные им сказки: (К истории сказаний о невер-
ной жене) // Этнографическое обозрение. — 1892. — Т. 12. — № 1. — 
С. 106–119.

...подав д. Перетц грузинську казку... — йдеться про замітку В.Перетца: 
К исследованию о литературном источнике оперы И.П.Котляревского “Москаль 
чаривнык” // Киевская старина. — 1894. — Кн. 3. — C. 548–551. У цьому 
відгуку на працю М.Дашкевича автор звертає увагу на східні аналогії популярного 
сюжету, зокрема, на грузинський фольклор.

с. 245 ...відносини “Москаля-чарівника” до “Простака” Гоголя-батька... — 
Гоголь-батько — тобто український письменник В.П.Гоголь-Яновський, батько 
М.Гоголя. Сюжети і деталі в поведінці й мові персонажів цих двох водевілів 
настільки подібні, що після їх постановки розгорнулася полеміка про те, хто 
з авторів у кого запозичив ідею створення п’єси (дати їх написання не збереглися). 
М.Дашкевич схиляється до думки про першість В.Гоголя. М.Грушевський також 
обстоює таку позицію і детально її аргументує в цій рецензії.

с. 246 ...поставлені в наших дезидератах (“Записки”, Т. ІІ)... — згадка 
про статтю М.Грушевського “Для ювілею Івана Котляревського. Desiderata” 
(ЗНТШ. — 1893. — Т. II. — C. 147–161), у якій автор нагадує громадянству 
про майбутній ювілей — сторіччя “Енеїди”, гідним відзначенням якого мало 
б стати інтенсивне наукове вивчення його життя і творчості.

Цупкый. Байкы. Одесса, 1889, 40 стр., ц. 10 коп.
Перша публікація: Правда. — 1890. — Том ІІ. — Випуск V. — Лютий. — 

С. 168, у розділі “Бібліографічні звістки”.
Подається за першодруком.

с. 243 Цупкый... — псевдонім Трохима Зіньківського.
...половина їх узято з Езопа... — тобто зі збірки легендарного давньо-

грецького мудреця (VI–VII ст. до н.е.), який вважається родоначальником 
жанру байки. Власне, оригінальні езопові тексти не були зафіксовані на письмі, 
їх записували і впорядковували вже після смерті автора. Мотиви байок Езопа стали 
основою для творів багатьох письменників, у т. ч. українських. Але перекладати 
ці байки Т.Зіньківський почав одним із перших в Україні і, як свідчать його листи 
до Б.Грінченка, перекладав саме з грецької мови. Після ранньої смерті Т.Зінь-
ківського Б.Грінченко підготував і видав у двох томах усі його писання (Львів, 
1893). У примітці до байок Езопа, уміщених у першому томі, Б.Грінченко писав, 
що автор “хотів поперекладати усі байки, що звуться Езоповими, не минувши 
й одмінків, і дати таким побитом повний український переклад тих байок. Як він 
умер, то в паперах його знайдено тільки те, що подається тут” (цит. за кн.: “...
Віддати зумієм себе Україні”: Листування Трохима Зіньківського з Борисом 
Грінченком / Вст. стаття, археограф. передм., упорядк., коментарі, покажчики, 
додатки С.Кіраля. — К.; Нью-Йорк, 2004. — C. 263).

...за запомогою теж п. Косача... — очевидно, йдеться про Михайла Косача 
(літературний псевдонім Михайло Обачний), на той час студента Київського 
університету, учасника літературного гуртка “Плеяда”. У ті ж роки М.Косач 
перекладав “Євангеліє” з грецької мови, тому вважався її авторитетним знавцем 
у цій галузі. Взагалі у Київському університеті після студентських заворушень 
у вересні 1884 р. була так скоригована програма навчання, що переважала схо-
ластика. Дуже багато часу відводилось вивченню класичних мов.

...автор не добивався того, щоб дати певний переклад — тобто Т.Зінь-
ківський намагався дати не дослівний переклад, а творчо опрацьований.

...не завше з того байка стає кращою (9, 21, 31)... — йдеться про байки 
“Собака і його тин”, “Лев, Осел і Лисиця”, “Голова і хвіст Гадюки”.

...щоб ішлося до сучасних обставин (3, 10, 16, 21) — йдеться про тексти 
“Галка і Голуби”, “Журавель і Чорногуз”, “Комар і Лев”, “Лев, Осел і Лисиця”.

...другу половину байок вибрано з різних джерел... — у книжці дже-
рело творів не вказане. Тому ця детальна рецензія М.Грушевського дає підстави 
стверджувати, що він мав змогу спілкуватися з автором — Т.Зіньківським, і від 
нього одержав деяку інформацію щодо публікованих творів.

...не усі вони підходять під форму дидактичну, як 37, 38, 40, 50, 43... — 
тобто байки “Найсмачніші дулі”, “Наймичка і склянка”, “Сліпець і молоко”, 
“Хвіст Лисиці”, “Відкіля на світі лихо”.

Розділ ІІ. РЕЦЕНЗІЇ

634 КОМЕНТАРІ КОМЕНТАРІ 635



води і ясні зорі у веселім краю між хрещеним народом — се ідеали невільників 
не тілько у турецькій неволі, але і всяких невільників щоденного сірого життя” 
(Маковей О. Новини нашої літератури // ЛНВ. — 1898. — Т. 2. — Кн. 6. — 
С. 29).

...вчився в Київській академії... — тобто в Києво-Могилянській акаде-
мії — першому вищому навчальному закладі України. Створена 632 р. в резуль-
таті злиття Київської братської школи з Лаврською школою. Названа на честь 
свого протектора митрополита П.Могили, у ній навчалася молодь усіх станів. 
У 1701 р. одержала титул і права академії. Випускники її зробили значний вклад 
у розвиток освіти й культури не лише в Україні, але й у Росії, Білорусі, інших 
країнах. Існувала до 1817 р. Відроджена у 1992 р., тепер це Національний уні-
верситет “Києво-Могилянська академія”.

с. 251 ...комедія в IV діях “Нахмарило” — твір вийшов друком у Львові 
1897 р. Відомо, що Б.Грінченко згодом переробив текст цієї комедії, і в другому 
варіанті “Нахмарило” (паралельна назва “Дядькові примхи”), крім деяких тек-
стових фрагментів, змінені також імена дійових осіб: Левчуков — на Шевцов, 
Марта — на Марися, Юрченко — на Данченко тощо. П’єса була поставлена 
на сцені, однак уже в 1898 р. тогочасний режисер Руського народного театру 
у Львові Лев Лопатинський свідчив, що комедія ця не має особливого успіху і три-
мається в репертуарі “тілько силою новості”, як премійований твір (цит. за рецензією: 
Маковей О. Новини нашої літератури... — C. 34).

...спарцелювати... — поділити, роздати земельні наділи (від нім. parzelle — 
дрібна земельна ділянка).

с. 252 ...в “Дон-Карлосі”... — йдеться про соціально-філософську трагедію 
Ф.Шіллера “Дон Карлос”. Цей приклад, мабуть, видався М.Грушевському особ-
ливо виразним, позаяк події п’єси відбуваються в Іспанії, твір написаний німецькою 
мовою, а на українську його пробував перекладати саме Б.Грінченко (цей переклад 
він не завершив. Див.: Погрібний А. Борис Грінченко в літературному русі кінця 
ХІХ–початку ХХ ст. — К., 1990. — C. 196).

с. 253 ...роля Валєнрода... — вислів автор тут вжив в іронічному значенні. 
Йдеться про героя поеми А.Міцкевича “Конрад Валленрод” (1828), який, 
подібно до багатьох інших літературних персонажів великого польського поета, 
жертвує собою в ім’я шляхетної мети — свободи рідного народу. Однак, оскільки 
ворожа потуга значно переважає, цю боротьбу він не веде відкрито, а підступом 
проникає в табір ворогів, і таким чином завдає їм більшої шкоди. Звідси виник 
термін “валленродизм” на означення патріотичного подвигу шляхом підступу. Для 
поляків, які в кінці ХVІІІ ст. втратили державність, проблема моральності засобів 
боротьби відступала на другий план, а на першому все-таки було відродження 
власної держави. У творчості А.Міцкевича цей сюжетний хід у різних варіаціях 
досить часто повторюється, що й дало підстави І.Франкові у 1897 р. назвати 
його “поетом зради”. 

... провідна гадка комедії заслугує признання — зрештою, цей твір був 
удостоєний однієї з нагород конкурсу. Після появи друком цієї аналітичної статті 

Стеблін-Каменський в своїх спогадах про Котляревського... — М. Гру-
шевський цитує одне з найавторитетніших на той час джерел біографічної інформації 
про письменника: Стеблин-Каминский C. Воспоминания об И.П.Котляревском. 
(Из записок старожила). — Полтава, 1869.

с. 247 ...Куліш каже ще, що Гоголь змалював тут дійсних осіб... — 
М.Грушевський посилається на працю П.Куліша “Записки о жизни Н.В.Гоголя” 
(Т. 1, 2. — СПб., 1856), але за вторинним джерелом — вищеназваним дослі-
дженням М.Петрова.

...“Наталку” свою написав він, ображений глузуванням Шаховського — 
див. коментар до статті “Для ювілею Івана Котляревського”.

Українсько-руські драми на сьогорічнім конкурсі 
галицького Виділу краєвого

Перша публікація: Зоря. — 1896. — № 5. — С. 95–98. 
Подається за першодруком.
Цю рецензію М.Грушевський написав на замовлення “Зорі” як член кон-

курсної комісії. Часопис також опублікував враження іншого члена комісії — 
Євгена Олесницького (№ 8, C. 157–159), який повністю погодився з оцінкою 
відзначених М.Грушевським творів.

с. 249 ...конкурсі галицького Виділу краєвого... — 27 лютого 1895 р. “Виді-
лом краєвим Королівства Галичини і Володимерії з Великим князівством Кра-
ківським” був оголошений конкурс на “оригінальні руські твори сценічні”. Через 
рік, 27 лютого 1896 р., на засіданнi Виділу ухвалили першою премією в сумі 
250 золотих ринських нагородити драму Б.Грінченка “Ясні зорі”, другою (200 
злр.) — водевіль того ж автора “Нахмарило”, третьою (150 злр.) — комедію 
в 4-х діях Г.Цеглинського “Торговля жемчугами”, четвертою (150 злр.) — комедію 
Я.Невестюка “Кандидат”. Коротка звістка про це друкувалася в “Зорі” (№ 4, 
C. 80), офіційне детальніше повідомлення — у № 7, C. 140. Твори на конкурс 
подавали анонімно, а після ухвали Виділу було розкрите тільки авторство перемож-
ців. Статті М.Грушевського та Є.Олесницького з’явилися вже після оголошення 
результатів конкурсу, однак і в них назване авторство лише творів-переможців, 
решта п’єс у цих статтях аналізуються як анонімні.

...історична драма в п’яти діях “Ясні зорі” Б.Грінченка... — перший 
драматичний твір Б.Грінченка, створений 1894 р. Після перемоги на конкурсі, про 
який ідеться, п’єса була поставлена у Львові, а також видана у 1897 р. окремим 
виданням.

...турецького баші... — баша (паша) — титул цивільних і військових сановни-
ків у Османській імперії.

...за часи Многогрішного й Дорошенка... — тобто в другій пол. 1660-х–
першій пол. 1670-х років. Д.Многогрішний був гетьманом Лівобережної України 
у 1668–1672 рр., П.Дорошенко — гетьманом Правобережної України у 1665–
1676 рр. На умовність історизму п’єси вказував також О.Маковей: “Сі тихі 
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води і ясні зорі у веселім краю між хрещеним народом — се ідеали невільників 
не тілько у турецькій неволі, але і всяких невільників щоденного сірого життя” 
(Маковей О. Новини нашої літератури // ЛНВ. — 1898. — Т. 2. — Кн. 6. — 
С. 29).

...вчився в Київській академії... — тобто в Києво-Могилянській акаде-
мії — першому вищому навчальному закладі України. Створена 632 р. в резуль-
таті злиття Київської братської школи з Лаврською школою. Названа на честь 
свого протектора митрополита П.Могили, у ній навчалася молодь усіх станів. 
У 1701 р. одержала титул і права академії. Випускники її зробили значний вклад 
у розвиток освіти й культури не лише в Україні, але й у Росії, Білорусі, інших 
країнах. Існувала до 1817 р. Відроджена у 1992 р., тепер це Національний уні-
верситет “Києво-Могилянська академія”.

с. 251 ...комедія в IV діях “Нахмарило” — твір вийшов друком у Львові 
1897 р. Відомо, що Б.Грінченко згодом переробив текст цієї комедії, і в другому 
варіанті “Нахмарило” (паралельна назва “Дядькові примхи”), крім деяких тек-
стових фрагментів, змінені також імена дійових осіб: Левчуков — на Шевцов, 
Марта — на Марися, Юрченко — на Данченко тощо. П’єса була поставлена 
на сцені, однак уже в 1898 р. тогочасний режисер Руського народного театру 
у Львові Лев Лопатинський свідчив, що комедія ця не має особливого успіху і три-
мається в репертуарі “тілько силою новості”, як премійований твір (цит. за рецензією: 
Маковей О. Новини нашої літератури... — C. 34).

...спарцелювати... — поділити, роздати земельні наділи (від нім. parzelle — 
дрібна земельна ділянка).

с. 252 ...в “Дон-Карлосі”... — йдеться про соціально-філософську трагедію 
Ф.Шіллера “Дон Карлос”. Цей приклад, мабуть, видався М.Грушевському особ-
ливо виразним, позаяк події п’єси відбуваються в Іспанії, твір написаний німецькою 
мовою, а на українську його пробував перекладати саме Б.Грінченко (цей переклад 
він не завершив. Див.: Погрібний А. Борис Грінченко в літературному русі кінця 
ХІХ–початку ХХ ст. — К., 1990. — C. 196).

с. 253 ...роля Валєнрода... — вислів автор тут вжив в іронічному значенні. 
Йдеться про героя поеми А.Міцкевича “Конрад Валленрод” (1828), який, 
подібно до багатьох інших літературних персонажів великого польського поета, 
жертвує собою в ім’я шляхетної мети — свободи рідного народу. Однак, оскільки 
ворожа потуга значно переважає, цю боротьбу він не веде відкрито, а підступом 
проникає в табір ворогів, і таким чином завдає їм більшої шкоди. Звідси виник 
термін “валленродизм” на означення патріотичного подвигу шляхом підступу. Для 
поляків, які в кінці ХVІІІ ст. втратили державність, проблема моральності засобів 
боротьби відступала на другий план, а на першому все-таки було відродження 
власної держави. У творчості А.Міцкевича цей сюжетний хід у різних варіаціях 
досить часто повторюється, що й дало підстави І.Франкові у 1897 р. назвати 
його “поетом зради”. 

... провідна гадка комедії заслугує признання — зрештою, цей твір був 
удостоєний однієї з нагород конкурсу. Після появи друком цієї аналітичної статті 

Стеблін-Каменський в своїх спогадах про Котляревського... — М. Гру-
шевський цитує одне з найавторитетніших на той час джерел біографічної інформації 
про письменника: Стеблин-Каминский C. Воспоминания об И.П.Котляревском. 
(Из записок старожила). — Полтава, 1869.

с. 247 ...Куліш каже ще, що Гоголь змалював тут дійсних осіб... — 
М.Грушевський посилається на працю П.Куліша “Записки о жизни Н.В.Гоголя” 
(Т. 1, 2. — СПб., 1856), але за вторинним джерелом — вищеназваним дослі-
дженням М.Петрова.

...“Наталку” свою написав він, ображений глузуванням Шаховського — 
див. коментар до статті “Для ювілею Івана Котляревського”.

Українсько-руські драми на сьогорічнім конкурсі 
галицького Виділу краєвого

Перша публікація: Зоря. — 1896. — № 5. — С. 95–98. 
Подається за першодруком.
Цю рецензію М.Грушевський написав на замовлення “Зорі” як член кон-

курсної комісії. Часопис також опублікував враження іншого члена комісії — 
Євгена Олесницького (№ 8, C. 157–159), який повністю погодився з оцінкою 
відзначених М.Грушевським творів.

с. 249 ...конкурсі галицького Виділу краєвого... — 27 лютого 1895 р. “Виді-
лом краєвим Королівства Галичини і Володимерії з Великим князівством Кра-
ківським” був оголошений конкурс на “оригінальні руські твори сценічні”. Через 
рік, 27 лютого 1896 р., на засіданнi Виділу ухвалили першою премією в сумі 
250 золотих ринських нагородити драму Б.Грінченка “Ясні зорі”, другою (200 
злр.) — водевіль того ж автора “Нахмарило”, третьою (150 злр.) — комедію 
в 4-х діях Г.Цеглинського “Торговля жемчугами”, четвертою (150 злр.) — комедію 
Я.Невестюка “Кандидат”. Коротка звістка про це друкувалася в “Зорі” (№ 4, 
C. 80), офіційне детальніше повідомлення — у № 7, C. 140. Твори на конкурс 
подавали анонімно, а після ухвали Виділу було розкрите тільки авторство перемож-
ців. Статті М.Грушевського та Є.Олесницького з’явилися вже після оголошення 
результатів конкурсу, однак і в них назване авторство лише творів-переможців, 
решта п’єс у цих статтях аналізуються як анонімні.

...історична драма в п’яти діях “Ясні зорі” Б.Грінченка... — перший 
драматичний твір Б.Грінченка, створений 1894 р. Після перемоги на конкурсі, про 
який ідеться, п’єса була поставлена у Львові, а також видана у 1897 р. окремим 
виданням.

...турецького баші... — баша (паша) — титул цивільних і військових сановни-
ків у Османській імперії.

...за часи Многогрішного й Дорошенка... — тобто в другій пол. 1660-х–
першій пол. 1670-х років. Д.Многогрішний був гетьманом Лівобережної України 
у 1668–1672 рр., П.Дорошенко — гетьманом Правобережної України у 1665–
1676 рр. На умовність історизму п’єси вказував також О.Маковей: “Сі тихі 

636 КОМЕНТАРІ КОМЕНТАРІ 637



с. 254 ...звісну історію Гальшки Острозької — Ельжбета-Гальшка Остроз-
ька (1539–1582) — представниця князівського роду українських магнатів. Батько 
її помер ще до народження дочки, залишивши великі маєтності. Уже в 13 років 
Гальшка стала бажаною нареченою для представників багатьох феодальних родів. 
У інтригах навколо одруження Гальшки брали участь її дядько Василь-Конс-
тянтин Острозький, мати Беата Костелецька, король Сиґізмунд-Авґуст. Князь 
В.-К. Острозький підтримував кандидатуру родича князів Острозьких Дмитра 
Сангушка, що походив з роду Ольгердовичів та належав до адміністрації Великого 
князівства Литовського. У 1552 р. Д.Сангушко посватався до Гальшки. Її мати 
спочатку підтримувала цей шлюб, проте король Сиґізмунд-Авґуст був проти 
такого поєднання двох магнатських родів, і під його впливом Беата змінила свою 
думку. В.-К. Острозький разом із Д.Сангушком збройним чином зайняли Острог 
і, всупереч волі Беати, у вересні 1553-го Гальшка обвінчалася з молодим князем 
в Богоявленській церкві. Беата написала скаргу королю, і суд виніс суворий вирок: 
Дмитра присудили до позбавлення честі, маєтностей та життя, а дядько Гальшки 
втратив опікунські права над нею. Д.Сангушко з Гальшкою покинули Острог 
і рятувалися втечею в Чехію, прямуючи до Рудицького замку, який був у володінні 
тестя В.-К. Острозького Яна Тарнавського. За втікачами вирушив збройний загін 
на чолі з Мартином Зборовським, який також був претендентом на руку Гальшки. 
Сангушка захопили, в місті Яромір він був убитий. М.Зборовський відвіз молоду 
вдову до матері. Після цього з примусу короля Гальшку видали заміж за вдівця, 
старого графа Лукаша Гурку. Проте мати княгині не погодилася з вибором короля 
і видала дочку за князя Семена Слуцького, який разом з Гальшкою втік у львівський 
домініканський монастир, де відбулося їхнє вінчання. Але навіть після цього Гурка 
не відмовився від претензій на Гальшку, після збройної облоги монастиря захопив 
її та відвіз у свій замок у Шамотулах. Гальшка не підкорилася своєму чоловікові, 
за що була жорстоко покарана. Її замкнули в башті замку, де вона провела 14 років 
у повній ізоляції від зовнішнього світу. Люди називали Гальшку “чорною княги-
нею”, оскільки вона постійно носила жалобний одяг. Лише після смерті чоловіка 
Гальшка переїхала до Дубно, а потім до Острога, де й прожила до смерті.

...стільки раз обробленого сюжету... — драматична історія острозької 
князівни справді не раз була предметом і художніх творів, і історичних праць. 
Певним підсумком на тому етапі стало видання польського дослідника: Deiches E. 
Halszka z Ostroga w dramacie i historyi. — Kraków, 1891; з окремих найвідоміших 
на той час творів назвемо працю В.С.Соловйова “Княжна острожская” (М., 
1887); а також історичне оповідання І.Шараневича “Гальшка княгиня Острожска” 
(Львів, 1880)1.

с. 255 ...з старої повісті кн[язя] Шаховського: “Маруся, малороссі-
йская Сафо”... — йдеться про драму російського письменника і театрального 
діяча О.Шаховського про Марусю Чурай, легендарну українську народну поетесу. 
Їй приписують авторство пісень “Ой, не ходи, Грицю...”, “Засвіт встали коза-

1 За цю інформацію дякуємо п. Петрові Кралюку.

М.Грушевського в тому ж часописі незабаром була вміщена в скороченому вигляді 
відповідь директора руської гімназії в Перемишлі Г.Цеглинського, автора комедії 
“Торговля жемчугами”. Наводимо цей текст (Зоря. — 1896. — № 8. — C. 159).

Відповідь проф. М.Грушевському
...Заміт неприродност і  — надто сміливий. Я радо б повів д. рецензента 

в ту сферу життя, з котрої зображені мої дійові лиця, та показав йому моїх живих 
героїв, а він пізнав би, що зовсім природне те, що нині зове неприродним. То ж 
саме дотичить заміту щодо карикатурності та шаржу. Карикатурність можлива 
в житті, але неможлива в творі артистичнім. Вірним копіюванням життя, так 
як оно є, ріжновидне, буйне, густо-часто драстичне, погане, збудив би ся не інтерес 
до нього, але відраза; проте автор зачирає з багатого джерела лиш те, що згідне 
з його артистичним почуванням. Нераз аж важко опертися, а поминати треба для 
самої артистичної міри. До того приходить ще одна обставина, надто важна, щоб 
її поминати мовчки: комедіописатель пише о живих для живих, а як каже Вольтер, 
лиш мертвим належиться цілковита правда, — живим людям взгляди. Щодо 
заміту доктринерства, чи там провідного тону на тему ненормального становища 
наших жінок, то річ в моїм творі маєся так. Хто згодиться з моїми думками щодо 
нинішнього життя жіночого, — після мене і мого твору: невільного, закріпощеного 
від дитини до кінця життя (на се все наводить комедія відповідні типи: Марійка, 
Анночка, обі замужні жінки Юлія, Теодора), тому й моя віроісповідь в устах 
героїні Ольги не буде скучна або задовга; противно він відчує в ній душу і ціль 
автора, і певно, коли не одушевиться нею, то бодай яко найгарячішу і остаточну 
ціль його пісні пошанує. Хто ж не згідний, тому й половина її стане скучна та зайва. 
Се вже треба простити авторові, що річ становлячу грясть і ціль його душевних 
бажань зображатиме і освітлювати залюбки ясніше, чим річ, що становить лише 
фон та тінь його образу, котрі збуває нераз лиш кількома рисками. 

Вкінці ще одно слово щодо назви “жемчуги”, котре радить д. Грушевський 
змінити, бо оно перське та й до того в російськім уживане. Поминувши, що се 
слово, яко чуже, умисне дібране для цілей комедії, щоб більш віддаленим тропом1 
закрити драстичність “торговлі”, — але що за рація відкидати слово, маюче у нас 
горожанство літературне тільки тому, що оно в Росії уживане? Бо якби на те 
прийшло, то задля Росії мусили би ми позбуватися багато наших слів, а навіть 
самої назви “Русь”, бо також чуже і Росією загарбане.

Григорій Цеглинський

с. 253 ...піддається впливові панської Капуї — Капуя — древнє місто 
в Кампанії, на півдні Італії. За багатством і значенням посідало важливе місце 
в давньому світі. Жителі Капуї були відомі своєю розніженістю, тому назва міста 
стала загальником для означення зовнішніх умов розкоші, які поступово й непо-
мітно розслабляють дух.

1 Троп — слово чи вираз, вжиті в переносному значенні. При цьому ознаками одного 
явища користуються для яскравішого показу якоїсь суттєвої риси іншого явища.
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с. 254 ...звісну історію Гальшки Острозької — Ельжбета-Гальшка Остроз-
ька (1539–1582) — представниця князівського роду українських магнатів. Батько 
її помер ще до народження дочки, залишивши великі маєтності. Уже в 13 років 
Гальшка стала бажаною нареченою для представників багатьох феодальних родів. 
У інтригах навколо одруження Гальшки брали участь її дядько Василь-Конс-
тянтин Острозький, мати Беата Костелецька, король Сиґізмунд-Авґуст. Князь 
В.-К. Острозький підтримував кандидатуру родича князів Острозьких Дмитра 
Сангушка, що походив з роду Ольгердовичів та належав до адміністрації Великого 
князівства Литовського. У 1552 р. Д.Сангушко посватався до Гальшки. Її мати 
спочатку підтримувала цей шлюб, проте король Сиґізмунд-Авґуст був проти 
такого поєднання двох магнатських родів, і під його впливом Беата змінила свою 
думку. В.-К. Острозький разом із Д.Сангушком збройним чином зайняли Острог 
і, всупереч волі Беати, у вересні 1553-го Гальшка обвінчалася з молодим князем 
в Богоявленській церкві. Беата написала скаргу королю, і суд виніс суворий вирок: 
Дмитра присудили до позбавлення честі, маєтностей та життя, а дядько Гальшки 
втратив опікунські права над нею. Д.Сангушко з Гальшкою покинули Острог 
і рятувалися втечею в Чехію, прямуючи до Рудицького замку, який був у володінні 
тестя В.-К. Острозького Яна Тарнавського. За втікачами вирушив збройний загін 
на чолі з Мартином Зборовським, який також був претендентом на руку Гальшки. 
Сангушка захопили, в місті Яромір він був убитий. М.Зборовський відвіз молоду 
вдову до матері. Після цього з примусу короля Гальшку видали заміж за вдівця, 
старого графа Лукаша Гурку. Проте мати княгині не погодилася з вибором короля 
і видала дочку за князя Семена Слуцького, який разом з Гальшкою втік у львівський 
домініканський монастир, де відбулося їхнє вінчання. Але навіть після цього Гурка 
не відмовився від претензій на Гальшку, після збройної облоги монастиря захопив 
її та відвіз у свій замок у Шамотулах. Гальшка не підкорилася своєму чоловікові, 
за що була жорстоко покарана. Її замкнули в башті замку, де вона провела 14 років 
у повній ізоляції від зовнішнього світу. Люди називали Гальшку “чорною княги-
нею”, оскільки вона постійно носила жалобний одяг. Лише після смерті чоловіка 
Гальшка переїхала до Дубно, а потім до Острога, де й прожила до смерті.

...стільки раз обробленого сюжету... — драматична історія острозької 
князівни справді не раз була предметом і художніх творів, і історичних праць. 
Певним підсумком на тому етапі стало видання польського дослідника: Deiches E. 
Halszka z Ostroga w dramacie i historyi. — Kraków, 1891; з окремих найвідоміших 
на той час творів назвемо працю В.С.Соловйова “Княжна острожская” (М., 
1887); а також історичне оповідання І.Шараневича “Гальшка княгиня Острожска” 
(Львів, 1880)1.

с. 255 ...з старої повісті кн[язя] Шаховського: “Маруся, малороссі-
йская Сафо”... — йдеться про драму російського письменника і театрального 
діяча О.Шаховського про Марусю Чурай, легендарну українську народну поетесу. 
Їй приписують авторство пісень “Ой, не ходи, Грицю...”, “Засвіт встали коза-

1 За цю інформацію дякуємо п. Петрові Кралюку.

М.Грушевського в тому ж часописі незабаром була вміщена в скороченому вигляді 
відповідь директора руської гімназії в Перемишлі Г.Цеглинського, автора комедії 
“Торговля жемчугами”. Наводимо цей текст (Зоря. — 1896. — № 8. — C. 159).

Відповідь проф. М.Грушевському
...Заміт неприродност і  — надто сміливий. Я радо б повів д. рецензента 

в ту сферу життя, з котрої зображені мої дійові лиця, та показав йому моїх живих 
героїв, а він пізнав би, що зовсім природне те, що нині зове неприродним. То ж 
саме дотичить заміту щодо карикатурності та шаржу. Карикатурність можлива 
в житті, але неможлива в творі артистичнім. Вірним копіюванням життя, так 
як оно є, ріжновидне, буйне, густо-часто драстичне, погане, збудив би ся не інтерес 
до нього, але відраза; проте автор зачирає з багатого джерела лиш те, що згідне 
з його артистичним почуванням. Нераз аж важко опертися, а поминати треба для 
самої артистичної міри. До того приходить ще одна обставина, надто важна, щоб 
її поминати мовчки: комедіописатель пише о живих для живих, а як каже Вольтер, 
лиш мертвим належиться цілковита правда, — живим людям взгляди. Щодо 
заміту доктринерства, чи там провідного тону на тему ненормального становища 
наших жінок, то річ в моїм творі маєся так. Хто згодиться з моїми думками щодо 
нинішнього життя жіночого, — після мене і мого твору: невільного, закріпощеного 
від дитини до кінця життя (на се все наводить комедія відповідні типи: Марійка, 
Анночка, обі замужні жінки Юлія, Теодора), тому й моя віроісповідь в устах 
героїні Ольги не буде скучна або задовга; противно він відчує в ній душу і ціль 
автора, і певно, коли не одушевиться нею, то бодай яко найгарячішу і остаточну 
ціль його пісні пошанує. Хто ж не згідний, тому й половина її стане скучна та зайва. 
Се вже треба простити авторові, що річ становлячу грясть і ціль його душевних 
бажань зображатиме і освітлювати залюбки ясніше, чим річ, що становить лише 
фон та тінь його образу, котрі збуває нераз лиш кількома рисками. 

Вкінці ще одно слово щодо назви “жемчуги”, котре радить д. Грушевський 
змінити, бо оно перське та й до того в російськім уживане. Поминувши, що се 
слово, яко чуже, умисне дібране для цілей комедії, щоб більш віддаленим тропом1 
закрити драстичність “торговлі”, — але що за рація відкидати слово, маюче у нас 
горожанство літературне тільки тому, що оно в Росії уживане? Бо якби на те 
прийшло, то задля Росії мусили би ми позбуватися багато наших слів, а навіть 
самої назви “Русь”, бо також чуже і Росією загарбане.

Григорій Цеглинський

с. 253 ...піддається впливові панської Капуї — Капуя — древнє місто 
в Кампанії, на півдні Італії. За багатством і значенням посідало важливе місце 
в давньому світі. Жителі Капуї були відомі своєю розніженістю, тому назва міста 
стала загальником для означення зовнішніх умов розкоші, які поступово й непо-
мітно розслабляють дух.

1 Троп — слово чи вираз, вжиті в переносному значенні. При цьому ознаками одного 
явища користуються для яскравішого показу якоїсь суттєвої риси іншого явища.
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до ідеї жіночої емансипації, зокрема критикував Н.Кобринську за нібито непра-
вильне вживання наукових термінів та ін. У відповіді письменниця аргументовано 
доводить свою правоту, іронізує над такою однобокою, самовпевненою маскулінною 
позицією, узагальнюючи її галицькою приказкою “Що то кухті до патини”.

“Для домашнього огнища”. Повість Івана Франка
Перша публікація: ЛНВ. — 1898. — № 1. — C. 27–35. Зберігся автограф 

рецензії: ЦДІАК України. — Ф. 1235. — Оп. 1. — Спр. 242. — C. 145–157.
Подається за першодруком.

с. 259 Повість ся... написана ще 1892 р. ... — твір написаний по-польськи 
в листопаді 1892 р., коли І.Франко перебував у Відні на студіях у Слов’янському 
семінарі В.Яґіча і готувався до захисту докторської дисертації. Детально про історію 
написання цього твору див.: Тодчук Н. Роман Івана Франка “Для домашнього 
огнища”: простір і час. — Львів, 2002. — 204 C. Зокрема, дослідниця доводить, 
що жанр аналізованого твору — не повість, а роман. (Там само. — C. 32–57).

с. 261 ...д. Франко взяв фабулу своєї повісті з дійсності... — в основу 
повісті лягли реальні події — скандальні судові процеси 1883 і 1892 років у Львові 
про продаж дівчат до публічних домів. За ходом процесів стежили кореспон-
денти місцевих газет і подавали детальні репортажі із зали суду. Працюючи 
у 1883 р. у газеті “Діло”, а в 1892 р. — у “Kurjeri Lwowskim”, Франко, найімо-
вірніше, добре знав подробиці обох історій і використав їх у своєму художньому 
творі. Див. також: Мороз М. “Для домашнього огнища” (творча та видавнича 
історія повісті І.Франка) // Радянське літературознавство. — 1982. — № 4. — 
C. 29–35.

...уклад її незвичайно зручний, але заразом і дуже штучний — цей 
закид критика, на наш погляд, не враховує специфіки “кримінального” сюжету, 
коли автор скупчив події в часовому проміжку двох діб, фабула стрімко розвива-
ється з наростанням психологічного напруження. Тому повість читається з захо-
пленням, хоч і відчувається певна неприродність такого нагромадження фактів, 
збігу обставин. Треба враховувати, що цей твір І.Франко писав насамперед для 
заробітку, отже, свідомо намагався привернути увагу читача. Тому складний 
соціально-психологічний твір він закамуфлював під розважальне чтиво.

...штука все має виводити більш-менш типове, не виключно виїмкове — 
тут М.Грушевський виступає як адепт теорії реалістичного письма в літературі, 
де мають фігурувати “типові характери у типових обставинах”.

с. 264 ...не викликаючи огиди на саме оповідання — хоч як делікатно 
намагався автор обійти дражливі моральні моменти, однак польський, первісний 
варіант твору, пропонований свого часу кільком видавцям, не був надрукований саме 
через моральні застереження. “З двох торгівок живим товаром одну показуєте... 
як зіпсуту жінку, а до другої викликаєте жалість та співчуття замість того, щоб 
викликати відразу або презирство”, — писав авторові книгар і видавець Т.Па-
процький (Франко І. Зібрання творів: У 50 т. — К., 1979. — Т. 19. — C. 497).

ченьки...” Колізія, відображена в першій пісні (про отруєння дівчиною коханого 
парубка за його зраду), слугувала для багатьох письменників основою сюжету 
творів про Марусю Чурай.

с. 256 ...перед в’їздом Богдана у Київ... — тобто на початку січня 1649 р., 
коли Б.Хмельницький на чолі переможного війська прибув до Києва. Тут збу-
джений натовп і православне духовенство вітали його як героя, який звільнив свій 
народ від польського рабства.

“Жіноча бібліотека”. Видає Наталія Кобринська, книжка 3, 
“Наша доля”, збірник праць ріжних авторів, Львів, 1896, ст. 143, 12°

Перша публікація: ЗНТШ. — 1897. — Т. XVII. — C. 48–49. Зберігся 
фрагмент автографа (без початку): ЦДІАЛ України. — Ф. 401. — Оп. 1. — 
Спр. 49. — Арк. 163–164.

Подається за першодруком.

с. 257 “Жіноча бібліотека”... — видавництво, засноване в 1893 р. Н.
Кобринською і Є.Ярошинською, видало протягом 1893–1896 рр. у Стрию три 
збірники “Наша доля”.

Провідниця жіночого руху в Галичині... — у 1880–1890-х роках Н.Ко-
бринська була одним з організаторів феміністичного руху в Західній Україні. 
Зокрема, 1884 р. вона організувала в Станіславові “Товариство руських женщин”.

...в р. 1887 вийшов її “Перший вінок”... — жіночий альманах, вихід якого 
привітав І.Франко та ін.

...від р. 1894 почала виходити “Наша доля”... — перший випуск альма-
наху “Наша доля” вийшов у 1893 р. Загалом були видані три випуски.

...священством, де примусова рання женячка... — йдеться про одруження 
як обов’язкову умову висвячення православних та греко-католицьких священиків 
(на відміну від католицького духівництва, яке ще з ХІ ст. повинно було дотриму-
ватись целібату — обов’язкової безшлюбності). Як правило, це мало відбутися 
одразу після завершення духовної освіти претендентом на парафію. Найчастіше 
шлюби відбувалися таки між священицькими нащадками.

...організацією охоронок для сільських дітей — тобто “денних притулків”. 
Фактично, це був прообраз сучасних дитячих садків.

...пані К. ... — у збірнику вміщений віршований “переклад з жидівського 
Рахелі К.”. Про особу перекладачки немає відомостей.

...оборона охоронок д. Селянського... — йдеться про статтю Любомира 
Селянського (псевдонім Івана Петришина) “Нова напасть на нашу кишеню, або 
Чи треба нам охоронок?” (с. 67–87).

с. 258 ...поставлені одним критиком жадання... — йдеться про рецензію 
О.Макарушки на другий випуск збірки “Наша доля”: Зоря. — 1895. — № 14. — 
C. 278–279. У статті (“Фейлетоні”) Н.Кобринської, де були зачеплені кілька 
різних тем, багато місця присвячено полеміці з критиком, хоч прізвище його не наз-
ване. О.Макарушка, говорячи про вихід жіночого альманаху, зверхньо поставився 
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до ідеї жіночої емансипації, зокрема критикував Н.Кобринську за нібито непра-
вильне вживання наукових термінів та ін. У відповіді письменниця аргументовано 
доводить свою правоту, іронізує над такою однобокою, самовпевненою маскулінною 
позицією, узагальнюючи її галицькою приказкою “Що то кухті до патини”.

“Для домашнього огнища”. Повість Івана Франка
Перша публікація: ЛНВ. — 1898. — № 1. — C. 27–35. Зберігся автограф 

рецензії: ЦДІАК України. — Ф. 1235. — Оп. 1. — Спр. 242. — C. 145–157.
Подається за першодруком.

с. 259 Повість ся... написана ще 1892 р. ... — твір написаний по-польськи 
в листопаді 1892 р., коли І.Франко перебував у Відні на студіях у Слов’янському 
семінарі В.Яґіча і готувався до захисту докторської дисертації. Детально про історію 
написання цього твору див.: Тодчук Н. Роман Івана Франка “Для домашнього 
огнища”: простір і час. — Львів, 2002. — 204 C. Зокрема, дослідниця доводить, 
що жанр аналізованого твору — не повість, а роман. (Там само. — C. 32–57).

с. 261 ...д. Франко взяв фабулу своєї повісті з дійсності... — в основу 
повісті лягли реальні події — скандальні судові процеси 1883 і 1892 років у Львові 
про продаж дівчат до публічних домів. За ходом процесів стежили кореспон-
денти місцевих газет і подавали детальні репортажі із зали суду. Працюючи 
у 1883 р. у газеті “Діло”, а в 1892 р. — у “Kurjeri Lwowskim”, Франко, найімо-
вірніше, добре знав подробиці обох історій і використав їх у своєму художньому 
творі. Див. також: Мороз М. “Для домашнього огнища” (творча та видавнича 
історія повісті І.Франка) // Радянське літературознавство. — 1982. — № 4. — 
C. 29–35.

...уклад її незвичайно зручний, але заразом і дуже штучний — цей 
закид критика, на наш погляд, не враховує специфіки “кримінального” сюжету, 
коли автор скупчив події в часовому проміжку двох діб, фабула стрімко розвива-
ється з наростанням психологічного напруження. Тому повість читається з захо-
пленням, хоч і відчувається певна неприродність такого нагромадження фактів, 
збігу обставин. Треба враховувати, що цей твір І.Франко писав насамперед для 
заробітку, отже, свідомо намагався привернути увагу читача. Тому складний 
соціально-психологічний твір він закамуфлював під розважальне чтиво.

...штука все має виводити більш-менш типове, не виключно виїмкове — 
тут М.Грушевський виступає як адепт теорії реалістичного письма в літературі, 
де мають фігурувати “типові характери у типових обставинах”.

с. 264 ...не викликаючи огиди на саме оповідання — хоч як делікатно 
намагався автор обійти дражливі моральні моменти, однак польський, первісний 
варіант твору, пропонований свого часу кільком видавцям, не був надрукований саме 
через моральні застереження. “З двох торгівок живим товаром одну показуєте... 
як зіпсуту жінку, а до другої викликаєте жалість та співчуття замість того, щоб 
викликати відразу або презирство”, — писав авторові книгар і видавець Т.Па-
процький (Франко І. Зібрання творів: У 50 т. — К., 1979. — Т. 19. — C. 497).

ченьки...” Колізія, відображена в першій пісні (про отруєння дівчиною коханого 
парубка за його зраду), слугувала для багатьох письменників основою сюжету 
творів про Марусю Чурай.

с. 256 ...перед в’їздом Богдана у Київ... — тобто на початку січня 1649 р., 
коли Б.Хмельницький на чолі переможного війська прибув до Києва. Тут збу-
джений натовп і православне духовенство вітали його як героя, який звільнив свій 
народ від польського рабства.

“Жіноча бібліотека”. Видає Наталія Кобринська, книжка 3, 
“Наша доля”, збірник праць ріжних авторів, Львів, 1896, ст. 143, 12°

Перша публікація: ЗНТШ. — 1897. — Т. XVII. — C. 48–49. Зберігся 
фрагмент автографа (без початку): ЦДІАЛ України. — Ф. 401. — Оп. 1. — 
Спр. 49. — Арк. 163–164.

Подається за першодруком.

с. 257 “Жіноча бібліотека”... — видавництво, засноване в 1893 р. Н.
Кобринською і Є.Ярошинською, видало протягом 1893–1896 рр. у Стрию три 
збірники “Наша доля”.

Провідниця жіночого руху в Галичині... — у 1880–1890-х роках Н.Ко-
бринська була одним з організаторів феміністичного руху в Західній Україні. 
Зокрема, 1884 р. вона організувала в Станіславові “Товариство руських женщин”.

...в р. 1887 вийшов її “Перший вінок”... — жіночий альманах, вихід якого 
привітав І.Франко та ін.

...від р. 1894 почала виходити “Наша доля”... — перший випуск альма-
наху “Наша доля” вийшов у 1893 р. Загалом були видані три випуски.

...священством, де примусова рання женячка... — йдеться про одруження 
як обов’язкову умову висвячення православних та греко-католицьких священиків 
(на відміну від католицького духівництва, яке ще з ХІ ст. повинно було дотриму-
ватись целібату — обов’язкової безшлюбності). Як правило, це мало відбутися 
одразу після завершення духовної освіти претендентом на парафію. Найчастіше 
шлюби відбувалися таки між священицькими нащадками.

...організацією охоронок для сільських дітей — тобто “денних притулків”. 
Фактично, це був прообраз сучасних дитячих садків.

...пані К. ... — у збірнику вміщений віршований “переклад з жидівського 
Рахелі К.”. Про особу перекладачки немає відомостей.

...оборона охоронок д. Селянського... — йдеться про статтю Любомира 
Селянського (псевдонім Івана Петришина) “Нова напасть на нашу кишеню, або 
Чи треба нам охоронок?” (с. 67–87).

с. 258 ...поставлені одним критиком жадання... — йдеться про рецензію 
О.Макарушки на другий випуск збірки “Наша доля”: Зоря. — 1895. — № 14. — 
C. 278–279. У статті (“Фейлетоні”) Н.Кобринської, де були зачеплені кілька 
різних тем, багато місця присвячено полеміці з критиком, хоч прізвище його не наз-
ване. О.Макарушка, говорячи про вихід жіночого альманаху, зверхньо поставився 
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ці умови. Відійшовши ненадовго від громадського життя, він поринув у поетичну 
творчість. У згаданій вище передмові поет писав: “...Тяжка слабість, що зробила мене 
на пару місяців неспосібним до іншої праці, дала мені змогу понаписувати найбільшу 
часть того, що тут надруковано. Значна часть поміщених тут віршів — то правдиві 
Schmerzenkinder (діти страждання (нім.). — Г.Б.). Я писав їх в темній кімнаті, 
з зажмуреними, болючими очима”. (Там само. — Т. 2. — К., 1976. — C. 179).

...гномічна тема вложена в якийсь поетичний образ... — гнома — 
грецькою мовою — судження, висновок. У сучасній поезії — дуже стислий 
вірш, переважно на 2–4 рядки, який містить мудру думку, повчання. Традиція 
цієї форми йде від античної трагедії.

с. 271 ...вкажу ще на XIII–XIV, XXIV, ХХV, 13 — йдеться про такі 
твори з циклу “Паренетікон”: “Здоров, Степане!..”, “Не високо мудруй...”, “Хто 
в першій чвертині життя...”, а також строфу “Гість, дитя, і цар, і жінка...”

...зближаються до п’єс паренетікона — тобто до творів попереднього 
в збірці поетичного циклу. Характерними рисами їх також є афористичність, 
моралізаторське спрямування.

...Бернсову історію “Джона — Ячменного зерна” — названий твір відомого 
шотландського поета Роберта Бернса став для М.Грушевського прикладом поезії, 
перейнятої гуманізмом, теплими почуттями до простого народу.

...перші п’ять п’єс... — тобто вірші “Поет мовить”, “Україна мовить”, “Важке 
ярмо твоє, мій рідний краю...”, “Ти, брате, любиш Русь...”, “Якби само великеє 
страждання...” (пізніші авторські назви останніх трьох поезій — “Рефлексія”, 
“Сідоглавому”, “Якби”).

с. 272 ...нападки, яких зазнав автор торік... за свою заяву в перед-
мові до польського перекладу своїх оповідань... — у передмові “Nieco o sobie 
samym” до збірки “Obrazkі galicyjskie” (Львів, 1897) І.Франко заявив, що “не 
любить русинів”, “цю расу обважнілу, незграбну, сентиментальну, позбавлену 
гарту й сили волі, так мало здатну до політичного життя на власному смітнику, 
а таку плідну на перевертнів найрізнороднішого сорту...”, різко висловився проти 
поширеного типу “патентованого патріота”. Після друку цієї книжки І.Франка 
звинувачували в тому, що він “зрадив Русь”, “знеславив її перед усім світом”. 
Найбільш показовою в цих нападках була стаття Ю.Романчука “Смутна поява” 
(Діло. — 1897. — 13 травня. — № 97). Про те, що ці події мали значний 
розголос і багато важили не лише у Франковій біографії, свідчить також і такий 
факт: значно пізніше в статті “Апостолові праці” М.Грушевський, згадуючи цей 
непростий час, навів повністю тексти передмови І.Франка “Дещо про себе самого” 
(українською мовою в перекладі М.Возняка) і статті Ю.Романчука (Україна. — 
1926. — Кн. 6. — C. 10–13), а також зацитував вірші “Якби”, “Рефлексія”, 
“Сідоглавому” як найвлучніший коментар до ситуації.

...вірша “Декадент”, друкована вперше в “Зорі” 1897 р. ... — насправді цей 
вірш вперше був опублікований у 1896 р. (Зоря. — № 17. — C. 326) як відповідь 
В.Щуратові, який, аналізуючи Франкову ліричну драму “Зів’яле листя”, назвав 

с. 265 ...kЈ qarsij античної драми — наведене грецьке слово буквально 
означає “очищення”. Це термін давньогрецької філософії, естетики і медицини, 
яким позначали суть естетичного співпереживання глядача з стражданнями пер-
сонажів драми. Вживається також у “Поетиці” Арістотеля. У сучасній естетиці 
катарсис — це вища форма трагізму, яка облагороджує людські почуття, очищає 
від вад, просвітлює душу.

Осип Маковей. “Подорож до Києва”. Чернівці, 1897. Сторін 46
Перша публікація: ЛНВ. — 1898. — Т. 1. — Кн. 3. — C. 135–138.
Подається за першодруком.

с. 266 ...друкувались в часописі “Буковина”... — спочатку вірші цієї 
збірки О.Маковей планував надрукувати в перших числах “Літературно-нау-
кового вістника”. Він надіслав їх М.Грушевському, однак висловив побоювання 
з приводу того, яке враження справлять вони на читачів з Наддніпрянщини, 
адже у багатьох віршах автор дошкульно критикує їх, насамперед за недостатню 
національну свідомість. (Див.: Листування Михайла Грушевського / Серія 
“Епістолярні джерела грушевськознавства”. — К.; Нью-Йорк та ін., 2006. — 
Т. 3. — C. 248–252). М.Грушевський не прийняв до друку цей матеріал, але 
його аргументи нам не відомі, тому що письмова відповідь не збереглася. Деякі 
вірші друкувалися в “Буковині” (1897, № 251–256), а потім збірка вийшла 
окремою книжкою в Чернівцях.

“Мій Ізмарагд”. Поезії Івана Франка. Львів, 1898, ст. IX+174,16°
Перша публікація: ЛНВ. — 1898. — Т. 2. — C. 173–179. Автограф рецензії 

зберігся: ЦДІАК України. — Ф. 1235. — Оп. 1. — Спр. 242. — C. 158–164.
Подається за першодруком.

с. 269 ...автор на вступі пояснює титул своєї збірки... — йдеться 
про авторську “Передмову”, яка супроводжувала перше видання збірки (1898). 
У 1911 р. вийшла збірка І.Франка “Давнє і нове”, яка була фактично другим, 
значно доповненим виданням “Мого Ізмарагда”.

...в староруській літературі був “Ізмарагд”... — так називався літера-
турний збірник релігійно-повчального змісту, який склався на Русі у ХІІІ–ХІV 
ст. і поширювався серед східних слов’ян у численних списках до ХVІІІ ст. Існували 
три редакції “Ізмарагда”, кожна з яких містить близько 100 “Слів” і “Повчань”. 
Збірки є зводом церковних та морально-побутових норм, викладених афористично. 

...під часи хороби, в яку попав був літом минулого року — ще в травні 
1897 р. І.Франко писав М.Павликові: “Останні два дні болить права рука в кості 
вище ліктя, здається ревматизм, так що пишу, заціпивши зуби і щохвилі випускаючи 
перо. Надто на мене находить часто психічна неміч, якась дика тоска, що й жити 
не хочеться”. (Франко І. Зібрання творів: У 50 т. — К., 1986. — Т. 50. — C. 93). 
Згодом хвороба вразила очі, і довгий час письменникові довелось лікуватись. Хоч 
лікарі забороняли розумову працю, однак І.Франко не міг повністю виконати 
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ці умови. Відійшовши ненадовго від громадського життя, він поринув у поетичну 
творчість. У згаданій вище передмові поет писав: “...Тяжка слабість, що зробила мене 
на пару місяців неспосібним до іншої праці, дала мені змогу понаписувати найбільшу 
часть того, що тут надруковано. Значна часть поміщених тут віршів — то правдиві 
Schmerzenkinder (діти страждання (нім.). — Г.Б.). Я писав їх в темній кімнаті, 
з зажмуреними, болючими очима”. (Там само. — Т. 2. — К., 1976. — C. 179).

...гномічна тема вложена в якийсь поетичний образ... — гнома — 
грецькою мовою — судження, висновок. У сучасній поезії — дуже стислий 
вірш, переважно на 2–4 рядки, який містить мудру думку, повчання. Традиція 
цієї форми йде від античної трагедії.

с. 271 ...вкажу ще на XIII–XIV, XXIV, ХХV, 13 — йдеться про такі 
твори з циклу “Паренетікон”: “Здоров, Степане!..”, “Не високо мудруй...”, “Хто 
в першій чвертині життя...”, а також строфу “Гість, дитя, і цар, і жінка...”

...зближаються до п’єс паренетікона — тобто до творів попереднього 
в збірці поетичного циклу. Характерними рисами їх також є афористичність, 
моралізаторське спрямування.

...Бернсову історію “Джона — Ячменного зерна” — названий твір відомого 
шотландського поета Роберта Бернса став для М.Грушевського прикладом поезії, 
перейнятої гуманізмом, теплими почуттями до простого народу.

...перші п’ять п’єс... — тобто вірші “Поет мовить”, “Україна мовить”, “Важке 
ярмо твоє, мій рідний краю...”, “Ти, брате, любиш Русь...”, “Якби само великеє 
страждання...” (пізніші авторські назви останніх трьох поезій — “Рефлексія”, 
“Сідоглавому”, “Якби”).

с. 272 ...нападки, яких зазнав автор торік... за свою заяву в перед-
мові до польського перекладу своїх оповідань... — у передмові “Nieco o sobie 
samym” до збірки “Obrazkі galicyjskie” (Львів, 1897) І.Франко заявив, що “не 
любить русинів”, “цю расу обважнілу, незграбну, сентиментальну, позбавлену 
гарту й сили волі, так мало здатну до політичного життя на власному смітнику, 
а таку плідну на перевертнів найрізнороднішого сорту...”, різко висловився проти 
поширеного типу “патентованого патріота”. Після друку цієї книжки І.Франка 
звинувачували в тому, що він “зрадив Русь”, “знеславив її перед усім світом”. 
Найбільш показовою в цих нападках була стаття Ю.Романчука “Смутна поява” 
(Діло. — 1897. — 13 травня. — № 97). Про те, що ці події мали значний 
розголос і багато важили не лише у Франковій біографії, свідчить також і такий 
факт: значно пізніше в статті “Апостолові праці” М.Грушевський, згадуючи цей 
непростий час, навів повністю тексти передмови І.Франка “Дещо про себе самого” 
(українською мовою в перекладі М.Возняка) і статті Ю.Романчука (Україна. — 
1926. — Кн. 6. — C. 10–13), а також зацитував вірші “Якби”, “Рефлексія”, 
“Сідоглавому” як найвлучніший коментар до ситуації.

...вірша “Декадент”, друкована вперше в “Зорі” 1897 р. ... — насправді цей 
вірш вперше був опублікований у 1896 р. (Зоря. — № 17. — C. 326) як відповідь 
В.Щуратові, який, аналізуючи Франкову ліричну драму “Зів’яле листя”, назвав 

с. 265 ...kЈ qarsij античної драми — наведене грецьке слово буквально 
означає “очищення”. Це термін давньогрецької філософії, естетики і медицини, 
яким позначали суть естетичного співпереживання глядача з стражданнями пер-
сонажів драми. Вживається також у “Поетиці” Арістотеля. У сучасній естетиці 
катарсис — це вища форма трагізму, яка облагороджує людські почуття, очищає 
від вад, просвітлює душу.

Осип Маковей. “Подорож до Києва”. Чернівці, 1897. Сторін 46
Перша публікація: ЛНВ. — 1898. — Т. 1. — Кн. 3. — C. 135–138.
Подається за першодруком.

с. 266 ...друкувались в часописі “Буковина”... — спочатку вірші цієї 
збірки О.Маковей планував надрукувати в перших числах “Літературно-нау-
кового вістника”. Він надіслав їх М.Грушевському, однак висловив побоювання 
з приводу того, яке враження справлять вони на читачів з Наддніпрянщини, 
адже у багатьох віршах автор дошкульно критикує їх, насамперед за недостатню 
національну свідомість. (Див.: Листування Михайла Грушевського / Серія 
“Епістолярні джерела грушевськознавства”. — К.; Нью-Йорк та ін., 2006. — 
Т. 3. — C. 248–252). М.Грушевський не прийняв до друку цей матеріал, але 
його аргументи нам не відомі, тому що письмова відповідь не збереглася. Деякі 
вірші друкувалися в “Буковині” (1897, № 251–256), а потім збірка вийшла 
окремою книжкою в Чернівцях.

“Мій Ізмарагд”. Поезії Івана Франка. Львів, 1898, ст. IX+174,16°
Перша публікація: ЛНВ. — 1898. — Т. 2. — C. 173–179. Автограф рецензії 

зберігся: ЦДІАК України. — Ф. 1235. — Оп. 1. — Спр. 242. — C. 158–164.
Подається за першодруком.

с. 269 ...автор на вступі пояснює титул своєї збірки... — йдеться 
про авторську “Передмову”, яка супроводжувала перше видання збірки (1898). 
У 1911 р. вийшла збірка І.Франка “Давнє і нове”, яка була фактично другим, 
значно доповненим виданням “Мого Ізмарагда”.

...в староруській літературі був “Ізмарагд”... — так називався літера-
турний збірник релігійно-повчального змісту, який склався на Русі у ХІІІ–ХІV 
ст. і поширювався серед східних слов’ян у численних списках до ХVІІІ ст. Існували 
три редакції “Ізмарагда”, кожна з яких містить близько 100 “Слів” і “Повчань”. 
Збірки є зводом церковних та морально-побутових норм, викладених афористично. 

...під часи хороби, в яку попав був літом минулого року — ще в травні 
1897 р. І.Франко писав М.Павликові: “Останні два дні болить права рука в кості 
вище ліктя, здається ревматизм, так що пишу, заціпивши зуби і щохвилі випускаючи 
перо. Надто на мене находить часто психічна неміч, якась дика тоска, що й жити 
не хочеться”. (Франко І. Зібрання творів: У 50 т. — К., 1986. — Т. 50. — C. 93). 
Згодом хвороба вразила очі, і довгий час письменникові довелось лікуватись. Хоч 
лікарі забороняли розумову працю, однак І.Франко не міг повністю виконати 
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с. 277 “Царівна”.Оповідання Ольги Кобилянської... ст. 424 — цей твір 
О.Кобилянської вперше був надрукований у газеті “Буковина” у травні-серпні 
1896 р. У серпні того ж року “Царівна” вийшла окремою книжкою як відбитка 
з “Буковини”.

Зміст “оповідання”... — за жанром “Царівна” визначається як повість.
с. 279 З короткої біографії авторки, доданої (на вступі) до повісті... — 

перша публікація повісті “Царівна” відкривалася статтею О.Маковея (на той час 
редактора “Буковини”) “Ольга Кобилянська” (Буковина. — 1896. — 7 травня). 
Цей фактично перший друкований відгук про творчість О.Кобилянської увійшов 
як “Переднє слово” до окремого видання повісті 1896 р., а також до її другого 
видання (Венцляр, 1919). У 1895–1905 рр. О.Кобилянська підтримувала тісні 
творчі та особисті взаємини з О.Маковеєм, про що свідчить збережене листування 
між письменниками, тому біографічна інформація у статті О.Маковея викликає 
повну довіру. На основі цієї статті О.Маковей у 1899 р. написав літературно- 
критичний нарис “Ольга Кобилянська” (ЛНВ. — 1899. — Т. 5. — Кн. 1. — 
С. 28–51), залучивши у сферу свого дослідження й нові твори письменниці.

...вироставши в тіснім обрію малого буковинського містечка — О.Ко-
билянська народилася у м.Гура-Гумора (тепер Гура-Гуморулуй, Румунія). Згодом 
родина мешкала в містечках Сучава і Кімполунг (тепер Кімполунг-Молдовенеск, 
Румунія). З 1891 р. сім’я оселилася в Чернівцях.

с. 281 Щодо мови... — на той час українська літературна мова, особливо 
в Західній Україні, була невироблена. Редагуючи ЛНВ та ЗНТШ, М.Грушев-
ський приділяв велику увагу питанням мови цих часописів. У рецензії він делікатно 
згладив мовні зауваження до О.Кобилянської, однак тоді вона сама визнавала, 
що її українська мова потребує вдосконалення. Перші літературні проби вона 
писала німецькою мовою, якою досконало володіла, і вплив німецької граматики 
згодом нерідко дуже відчутний в українських текстах письменниці. Ось як про 
це писала О.Кобилянська у листі до М.Грушевського 30 січня 1909 р.: “Щодо 
поправок редакції, то розумію під тим виключно кореґованє ортографічних похи-
бок, тут і там складні речень, де б они “заносились” ґерманістикою, проти чого 
(признаюсь) не можу заасекуруватись, образовуючись переважно на німецькій 
мові” (Листування Михайла Грушевського... — Т. 3. — C. 397).

...не зражаючись неудачами й неприхильними оцінками... — перше 
коротке оповідання українською мовою “Вона вийшла заміж”, написане 1886 р., 
О.Кобилянська подала до альманаху “Перший вінок”, але І.Франко, редагуючи 
альманах, відхилив цей твір, що дуже вразило молоду авторку. Переробивши 
і розвинувши той самий сюжет німецькою мовою, письменниця надіслала твір 
до німецького часопису “An der schönen blauen Donau”. Там його також не при-
йняли, але редактор Мамрот відповів прихильним листом, давши фахові поради 
і заохочуючи надалі до творчості. У 1888 р. ще раз перероблений текст під назвою 
“Людина” О.Кобилянська надсилає до редакції “Правди”. Цього разу причиною 
відхилення твору було недостатнє знання авторкою української мови. “Огірчена 

автора декадентом. Надсилаючи текст вірша В.Лукичеві для публікації, І.Франко 
писав: “В тім його (Щурата. — Упор.) мудруванню, що він випотрошив із себе 
по поводу моєї особи, маса дурниць і помилок, та ніяк не зберуся їх направляти, 
та й ніяково якось самому се чинити. А отсей один пункт я скристалізував у вірш...” 
(Франко І. Зібрання творів: У 50 т. — К., 1986. — Т. 50. — C. 79–80).

с. 273 ...Я є мужик, пролог, не епілог — цей рядок у збірці 1911 р. “Давнє 
і нове” автор змінив на: “Я хлопський син, пролог, не епілог”.

c. 274 ... перед тим в І книжці нашого журналу — йдеться про вірші 
І.Франка “Лист до Стефанії”, “До Бразилії”, “Лист із Бразилії” (ЛНВ. — 
1898. — Т. 1. — C. 27–33). 

...до збірника увійшли п’єси, писані іншими часами... — найраніші твори 
зі збірки були надруковані ще в 1883 р. (Зоря. — № 23. — C. 356–357) під 
спільним заголовком “Приказки”. Кілька віршів публікувалось також у журналі 
“Житє і слово” 1895 р. та ін.

М.Чернявськый. “Донецьки сонеты”. Бахмут, 1898. 
Сторін 31. Ціна 10 коп.

Перша публікація: ЛНВ. — 1898. — Т. 2. — C. 179–180. 
Подається за першодруком.

с. 275 ...навіяна безпосередньо Донецькою околицею... — поет писав про 
свої рідні краї, він народився у с.Торська Олексіївка Донецької обл.

Автор добре володіє формою... — у цьому випадку поблажливість оцінки 
М.Грушевського аж надто впадає у вічі. І форма, і зміст аналізованої збірки досить 
убогі. Зокрема, варто сказати про форму віршів, названих автором сонетами. Ця кано-
нічна віршова строфа, яка виникла в Італії у ХІІІ ст., має чітко задані вимоги щодо 
побудови: 14 рядків п’ятистопного ямба поділяються на два катрени (чотирирядкові 
строфи) і два терцети (трирядкові строфи). Перша частина об’єднана двома римами, 
розташованими в певний спосіб, друга — трьома новими римами. Є певні норми 
і щодо композиції та змісту класичного сонета. Всі ці вимоги у М.Чернявського або 
не враховані, або спримітизовані, дотримана лише кількість рядків — 14. Цього 
вкрай недостатньо, щоб вважати такі твори сонетами, і ця назва, як бачимо, лише 
увиразнює безпідставність авторських претензій, посередність форми і змісту. 

с. 276 ...репутацію поетичної здібності автора... — у 1912 р. М.Чер-
нявський видав також збірку прозових оповідань “Богові невідомому”.

...залишив теперішні макаронізми — тобто перестав писати сумішшю 
російських та українських слів, а освоював чисту українську мову.

“Царівна”. Оповідання Ольги Кобилянської. Чернівці, 1896, 
накладом редакції “Буковини”, ст. 424

Перша публікація: ЛНВ. — 1898. — № 3. — C. 174–180, у рубриці 
“Новини нашої літератури”.

Подається за першодруком.
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с. 277 “Царівна”.Оповідання Ольги Кобилянської... ст. 424 — цей твір 
О.Кобилянської вперше був надрукований у газеті “Буковина” у травні-серпні 
1896 р. У серпні того ж року “Царівна” вийшла окремою книжкою як відбитка 
з “Буковини”.

Зміст “оповідання”... — за жанром “Царівна” визначається як повість.
с. 279 З короткої біографії авторки, доданої (на вступі) до повісті... — 

перша публікація повісті “Царівна” відкривалася статтею О.Маковея (на той час 
редактора “Буковини”) “Ольга Кобилянська” (Буковина. — 1896. — 7 травня). 
Цей фактично перший друкований відгук про творчість О.Кобилянської увійшов 
як “Переднє слово” до окремого видання повісті 1896 р., а також до її другого 
видання (Венцляр, 1919). У 1895–1905 рр. О.Кобилянська підтримувала тісні 
творчі та особисті взаємини з О.Маковеєм, про що свідчить збережене листування 
між письменниками, тому біографічна інформація у статті О.Маковея викликає 
повну довіру. На основі цієї статті О.Маковей у 1899 р. написав літературно- 
критичний нарис “Ольга Кобилянська” (ЛНВ. — 1899. — Т. 5. — Кн. 1. — 
С. 28–51), залучивши у сферу свого дослідження й нові твори письменниці.

...вироставши в тіснім обрію малого буковинського містечка — О.Ко-
билянська народилася у м.Гура-Гумора (тепер Гура-Гуморулуй, Румунія). Згодом 
родина мешкала в містечках Сучава і Кімполунг (тепер Кімполунг-Молдовенеск, 
Румунія). З 1891 р. сім’я оселилася в Чернівцях.

с. 281 Щодо мови... — на той час українська літературна мова, особливо 
в Західній Україні, була невироблена. Редагуючи ЛНВ та ЗНТШ, М.Грушев-
ський приділяв велику увагу питанням мови цих часописів. У рецензії він делікатно 
згладив мовні зауваження до О.Кобилянської, однак тоді вона сама визнавала, 
що її українська мова потребує вдосконалення. Перші літературні проби вона 
писала німецькою мовою, якою досконало володіла, і вплив німецької граматики 
згодом нерідко дуже відчутний в українських текстах письменниці. Ось як про 
це писала О.Кобилянська у листі до М.Грушевського 30 січня 1909 р.: “Щодо 
поправок редакції, то розумію під тим виключно кореґованє ортографічних похи-
бок, тут і там складні речень, де б они “заносились” ґерманістикою, проти чого 
(признаюсь) не можу заасекуруватись, образовуючись переважно на німецькій 
мові” (Листування Михайла Грушевського... — Т. 3. — C. 397).

...не зражаючись неудачами й неприхильними оцінками... — перше 
коротке оповідання українською мовою “Вона вийшла заміж”, написане 1886 р., 
О.Кобилянська подала до альманаху “Перший вінок”, але І.Франко, редагуючи 
альманах, відхилив цей твір, що дуже вразило молоду авторку. Переробивши 
і розвинувши той самий сюжет німецькою мовою, письменниця надіслала твір 
до німецького часопису “An der schönen blauen Donau”. Там його також не при-
йняли, але редактор Мамрот відповів прихильним листом, давши фахові поради 
і заохочуючи надалі до творчості. У 1888 р. ще раз перероблений текст під назвою 
“Людина” О.Кобилянська надсилає до редакції “Правди”. Цього разу причиною 
відхилення твору було недостатнє знання авторкою української мови. “Огірчена 

автора декадентом. Надсилаючи текст вірша В.Лукичеві для публікації, І.Франко 
писав: “В тім його (Щурата. — Упор.) мудруванню, що він випотрошив із себе 
по поводу моєї особи, маса дурниць і помилок, та ніяк не зберуся їх направляти, 
та й ніяково якось самому се чинити. А отсей один пункт я скристалізував у вірш...” 
(Франко І. Зібрання творів: У 50 т. — К., 1986. — Т. 50. — C. 79–80).

с. 273 ...Я є мужик, пролог, не епілог — цей рядок у збірці 1911 р. “Давнє 
і нове” автор змінив на: “Я хлопський син, пролог, не епілог”.

c. 274 ... перед тим в І книжці нашого журналу — йдеться про вірші 
І.Франка “Лист до Стефанії”, “До Бразилії”, “Лист із Бразилії” (ЛНВ. — 
1898. — Т. 1. — C. 27–33). 

...до збірника увійшли п’єси, писані іншими часами... — найраніші твори 
зі збірки були надруковані ще в 1883 р. (Зоря. — № 23. — C. 356–357) під 
спільним заголовком “Приказки”. Кілька віршів публікувалось також у журналі 
“Житє і слово” 1895 р. та ін.

М.Чернявськый. “Донецьки сонеты”. Бахмут, 1898. 
Сторін 31. Ціна 10 коп.

Перша публікація: ЛНВ. — 1898. — Т. 2. — C. 179–180. 
Подається за першодруком.

с. 275 ...навіяна безпосередньо Донецькою околицею... — поет писав про 
свої рідні краї, він народився у с.Торська Олексіївка Донецької обл.

Автор добре володіє формою... — у цьому випадку поблажливість оцінки 
М.Грушевського аж надто впадає у вічі. І форма, і зміст аналізованої збірки досить 
убогі. Зокрема, варто сказати про форму віршів, названих автором сонетами. Ця кано-
нічна віршова строфа, яка виникла в Італії у ХІІІ ст., має чітко задані вимоги щодо 
побудови: 14 рядків п’ятистопного ямба поділяються на два катрени (чотирирядкові 
строфи) і два терцети (трирядкові строфи). Перша частина об’єднана двома римами, 
розташованими в певний спосіб, друга — трьома новими римами. Є певні норми 
і щодо композиції та змісту класичного сонета. Всі ці вимоги у М.Чернявського або 
не враховані, або спримітизовані, дотримана лише кількість рядків — 14. Цього 
вкрай недостатньо, щоб вважати такі твори сонетами, і ця назва, як бачимо, лише 
увиразнює безпідставність авторських претензій, посередність форми і змісту. 

с. 276 ...репутацію поетичної здібності автора... — у 1912 р. М.Чер-
нявський видав також збірку прозових оповідань “Богові невідомому”.

...залишив теперішні макаронізми — тобто перестав писати сумішшю 
російських та українських слів, а освоював чисту українську мову.

“Царівна”. Оповідання Ольги Кобилянської. Чернівці, 1896, 
накладом редакції “Буковини”, ст. 424

Перша публікація: ЛНВ. — 1898. — № 3. — C. 174–180, у рубриці 
“Новини нашої літератури”.

Подається за першодруком.
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Миколай у гарті” (1899. — Т. 6. — С. 172–176), “Хіба даруймо воду” (Там 
само. — С. 176–183), “Злодія зловили” (1900. — Т. 9. — С. 121–126), “Раз 
мати родила!” (Там само. — С. 126–137), “Основини” (1900. — Т. 11. — 
С. 36–45), “Більмо” (1901. — Т. 13. — С. 52–64). Також часто цей автор 
публікувався у ЛНВ у 1920-х роках.

...оповіданням “Керманич”, не повтореним у сій збірці... — цей твір 
уперше був опублікований у газеті “Буковина” (1896. — № 73, 74).

...часи розвою нашої галицької модерни... — галицькою модерною тут 
названа нова творча генерація, яка з кінця 1890-х років заявила про себе в художній 
літературі, образотворчому мистецтві, музиці. Панівна до цього часу філософія 
позитивізму поступалася інтуїтивним, сугестивним моделям, виникав новий тип 
естетичної свідомості. Відбувалися помітні зміни й у формі творів, у родово-жан-
рових структурах. Згодом у теорії літератури для означення цього явища усталився 
термін “модернізм”. В Україні поява модернізму не була обмеженою регіонально, 
однак, через певні причини в Галичині він виявився особливо виразно і мав свою 
специфіку. Фактично першим кроком у напрямі модернізму була Франкова збірка 
“Зів’яле листя” (1896). У прозі, крім Марка Черемшини, модерними віяннями 
характеризувалися твори О.Кобилянської, В.Стефаника, М.Яцкова, у поезії — 
твори Б.Лепкого, П.Карманського, В.Пачовського та ін. Найпомітнішим яви-
щем галицького модернізму було функціонування творчої групи “Молода муза” 
(1906–1914).

с. 291 Автор виріс сам у селянській, гуцульській сфері... — І.Семанюк 
народився 1874 р. у с.Кобаки (тепер Косівський р-н Івано-Франківської обл.) 
у сім’ї селянина. Батько його був обдарованою людиною: виявляв нахил до малю-
вання, добре співав, любив літературу, був знайомий з Ю.Федьковичем, привчав 
сина змалку до читання.

с. 292 ...і читачі його, певно, добре ще пам’ятають — оповідання Марка 
Черемшини “Більмо” публікувалося в ЛНВ (1901. — Т. 13. — C. 52–64). 

с. 293 ...передруковане в “Віку” для характеристики автора... — йдеться 
про тритомну антологію нової української літератури “Вік”, видання якої присвячу-
валося 100-річчю з часу опублікування поеми І.Котляревського “Енеїда”. Другий 
і третій томи, видані в 1902 р., репрезентували українську прозу 1798–1898 рр. 
Новели Марка Черемшини “Святий Миколай у гарті” та “Хіба даруймо воду” 
надрукований у третьому томі антології “Вік” (с. 495–500, 501–507).

И.Стешенко. Иван Петрович Котляревский. Историко-литературный 
очерк (“Науч[ное] обозрение”, 1901, № VІІІ–Х) 
— Иван Петрович Котляревский, автор укр[аинской] “Энеиды”. 
Крит[ическая] биография. К., 1902

Перша публікація: ЗНТШ. — 1903. — Т. 51. — C. 50–55. Фрагмент 
автографа (без початку) зберігся в: ЦДІАЛ України. — Ф. 401. — Оп. 1. — 
Спр. 49. — Арк. 171–172.

до крайності, кинула Кобилянська “Людину” у столик і стала писати “Царівну”. 
Аж восени 1892 р. послала вона “Людину” в редакцію “Зорі”, котра й видруку-
вала се оповідання, правда, не зараз, бо аж в р. 1894-му. Редакція мала справді 
клопіт з руською мовою авторки і тому так довго отягалася з друком”, — писав 
О.Маковей (цит. за вид.: Ольга Кобилянська в критиці та спогадах. — К., 
1963. — C. 47).

“Залісся”. Повість Осипа Маковея. Чернівці, 1897 р., 
420 стор., 12° (Передрук з фейлетонів газети “Буковина”)

Перша публікація: ЛНВ. — 1898. — Т. 3. — Кн. 2.– C. 108–117, під 
рубрикою “Новини нашої літератури”.

Подається за першодруком.

Серед листів О.Маковея до М.Грушевського зберігся цікавий документ під 
заголовком “Про “Залісся” — відповідь письменника на закиди рецензента 
(публікований у коментарі до листів О.Маковея М.Грушевському: Листування 
Михайла Грушевського / Серія “Епістолярні джерела грушевськознавства”. — 
К.; Нью-Йорк та ін., 2006. — Т. 3. — C. 555–556). О.Маковей погоджується 
з основними зауваженнями щодо недоліків композиції та характерів головних 
персонажів, однак наголошує, що мав на меті не показати еволюцію галицького 
села чи радити рецепти його соціального піднесення, а дати “діагноз” його того-
часного становища.

с. 282 (Передрук з фейлетонів газети “Буковина”) — вперше повість 
О.Маковея публікувалася в “Буковині” (1897, № 33–37, 41–53, 55–62, 64–67, 
69–78, 88–103, 105–106, 108–110).

...син гімназист, що провалився з матурою... — тобто, не склав випус-
кних іспитів.

...висвятитись безженним — православні та уніатські священики мали право 
на висвячення лише після одруження. Однак, на той час у Галичині, насамперед, 
під впливом католицизму, набувала поширення й інша позиція, про яку йдеться 
в рецензованій повісті. Висвятившись неодруженим, священик таким чином брав 
на себе обітницю целібату, тобто не мав права одружуватися.

Йван Семанюк (Марко Черемшина). “Карби”. 
Новели з гуцульського життя. Чернівці, 1901, ст. 141

Перша публікація: ЛНВ. — 1902. — Т. 19. — C. 128–134, у рубриці 
“Новини нашої літератури”. 

Подається за першодруком.

с. 290 ...читавши кілька прекрасних оповідань сього автора... — на той 
час у різних числах ЛНВ вийшло шість новел Марка Черемшини: “Святий 
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Миколай у гарті” (1899. — Т. 6. — С. 172–176), “Хіба даруймо воду” (Там 
само. — С. 176–183), “Злодія зловили” (1900. — Т. 9. — С. 121–126), “Раз 
мати родила!” (Там само. — С. 126–137), “Основини” (1900. — Т. 11. — 
С. 36–45), “Більмо” (1901. — Т. 13. — С. 52–64). Також часто цей автор 
публікувався у ЛНВ у 1920-х роках.

...оповіданням “Керманич”, не повтореним у сій збірці... — цей твір 
уперше був опублікований у газеті “Буковина” (1896. — № 73, 74).

...часи розвою нашої галицької модерни... — галицькою модерною тут 
названа нова творча генерація, яка з кінця 1890-х років заявила про себе в художній 
літературі, образотворчому мистецтві, музиці. Панівна до цього часу філософія 
позитивізму поступалася інтуїтивним, сугестивним моделям, виникав новий тип 
естетичної свідомості. Відбувалися помітні зміни й у формі творів, у родово-жан-
рових структурах. Згодом у теорії літератури для означення цього явища усталився 
термін “модернізм”. В Україні поява модернізму не була обмеженою регіонально, 
однак, через певні причини в Галичині він виявився особливо виразно і мав свою 
специфіку. Фактично першим кроком у напрямі модернізму була Франкова збірка 
“Зів’яле листя” (1896). У прозі, крім Марка Черемшини, модерними віяннями 
характеризувалися твори О.Кобилянської, В.Стефаника, М.Яцкова, у поезії — 
твори Б.Лепкого, П.Карманського, В.Пачовського та ін. Найпомітнішим яви-
щем галицького модернізму було функціонування творчої групи “Молода муза” 
(1906–1914).

с. 291 Автор виріс сам у селянській, гуцульській сфері... — І.Семанюк 
народився 1874 р. у с.Кобаки (тепер Косівський р-н Івано-Франківської обл.) 
у сім’ї селянина. Батько його був обдарованою людиною: виявляв нахил до малю-
вання, добре співав, любив літературу, був знайомий з Ю.Федьковичем, привчав 
сина змалку до читання.

с. 292 ...і читачі його, певно, добре ще пам’ятають — оповідання Марка 
Черемшини “Більмо” публікувалося в ЛНВ (1901. — Т. 13. — C. 52–64). 

с. 293 ...передруковане в “Віку” для характеристики автора... — йдеться 
про тритомну антологію нової української літератури “Вік”, видання якої присвячу-
валося 100-річчю з часу опублікування поеми І.Котляревського “Енеїда”. Другий 
і третій томи, видані в 1902 р., репрезентували українську прозу 1798–1898 рр. 
Новели Марка Черемшини “Святий Миколай у гарті” та “Хіба даруймо воду” 
надрукований у третьому томі антології “Вік” (с. 495–500, 501–507).

И.Стешенко. Иван Петрович Котляревский. Историко-литературный 
очерк (“Науч[ное] обозрение”, 1901, № VІІІ–Х) 
— Иван Петрович Котляревский, автор укр[аинской] “Энеиды”. 
Крит[ическая] биография. К., 1902

Перша публікація: ЗНТШ. — 1903. — Т. 51. — C. 50–55. Фрагмент 
автографа (без початку) зберігся в: ЦДІАЛ України. — Ф. 401. — Оп. 1. — 
Спр. 49. — Арк. 171–172.

до крайності, кинула Кобилянська “Людину” у столик і стала писати “Царівну”. 
Аж восени 1892 р. послала вона “Людину” в редакцію “Зорі”, котра й видруку-
вала се оповідання, правда, не зараз, бо аж в р. 1894-му. Редакція мала справді 
клопіт з руською мовою авторки і тому так довго отягалася з друком”, — писав 
О.Маковей (цит. за вид.: Ольга Кобилянська в критиці та спогадах. — К., 
1963. — C. 47).

“Залісся”. Повість Осипа Маковея. Чернівці, 1897 р., 
420 стор., 12° (Передрук з фейлетонів газети “Буковина”)

Перша публікація: ЛНВ. — 1898. — Т. 3. — Кн. 2.– C. 108–117, під 
рубрикою “Новини нашої літератури”.

Подається за першодруком.

Серед листів О.Маковея до М.Грушевського зберігся цікавий документ під 
заголовком “Про “Залісся” — відповідь письменника на закиди рецензента 
(публікований у коментарі до листів О.Маковея М.Грушевському: Листування 
Михайла Грушевського / Серія “Епістолярні джерела грушевськознавства”. — 
К.; Нью-Йорк та ін., 2006. — Т. 3. — C. 555–556). О.Маковей погоджується 
з основними зауваженнями щодо недоліків композиції та характерів головних 
персонажів, однак наголошує, що мав на меті не показати еволюцію галицького 
села чи радити рецепти його соціального піднесення, а дати “діагноз” його того-
часного становища.

с. 282 (Передрук з фейлетонів газети “Буковина”) — вперше повість 
О.Маковея публікувалася в “Буковині” (1897, № 33–37, 41–53, 55–62, 64–67, 
69–78, 88–103, 105–106, 108–110).

...син гімназист, що провалився з матурою... — тобто, не склав випус-
кних іспитів.

...висвятитись безженним — православні та уніатські священики мали право 
на висвячення лише після одруження. Однак, на той час у Галичині, насамперед, 
під впливом католицизму, набувала поширення й інша позиція, про яку йдеться 
в рецензованій повісті. Висвятившись неодруженим, священик таким чином брав 
на себе обітницю целібату, тобто не мав права одружуватися.

Йван Семанюк (Марко Черемшина). “Карби”. 
Новели з гуцульського життя. Чернівці, 1901, ст. 141

Перша публікація: ЛНВ. — 1902. — Т. 19. — C. 128–134, у рубриці 
“Новини нашої літератури”. 

Подається за першодруком.

с. 290 ...читавши кілька прекрасних оповідань сього автора... — на той 
час у різних числах ЛНВ вийшло шість новел Марка Черемшини: “Святий 
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ляревский — ученик екатеринославской семинарии // Киевская старина. — 
1905. — Т. 90. — Кн. 7–8. Згідно з уміщеними там документами, І.Котля-
ревський навчався у Полтавській духовній семінарії (офіційно вона називалася 
Катеринославською, тому що належала до тієї єпархії) у 1780–1789 рр. (Див.: 
Яценко М.Т. Котляревський Іван Петрович / Українська літературна енцикло-
педія. — Т. 3. — К., 1995. — C. 24).

с. 298 При читанні пародії Осіпова... — у багатьох літературах світу 
відомі травестійні переробки епічної поеми “Енеїда” римського поета Вергілія 
(створена в 29–19 рр. до н.е.), зокрема, в російській літературі — М.Осипова 
і О.Котельницького. Переважна більшість дослідників вважає, що публікація 
в 1791–1794 рр. перших трьох частин поеми М.Осипова «Вергилиева “Энеида”, 
вывороченная наизнанку», послужила імпульсом для І.Котляревського, який 
у 1794–1795 рр. написав три частини своєї поеми. У 1796 р. М.Осипов видав 
четверту частину і невдовзі помер. Переробку останніх 5 і 6 частин російською 
мовою закінчив О.Котельницький (видані у 1802 і 1808 рр.).

...зваблений гадкою “Кошового”... — йдеться про статтю О.Кониського 
“Відчити з історії русько-українського письменства ХІХ віку. Поезія” (Світ. — 
1881. — № 1, 2), де під псевдонімом “Кошовий” дослідник говорить і про 
Котляревського (у № 2).

...виходу Котляревського з служби... — у 1789–1793 рр. письменник 
служив чиновником у полтавській канцелярії. Після цього до 1796 р. він — 
домашній учитель у поміщицьких маєтках Золотоніського повіту.

...в “Наталці”, в “Чарівнику”... — тобто в п’єсах “Наталка Полтавка” 
та “Москаль-чарівник” (обидві створені в 1818 р.).

с. 299 ...Котляревський “Енеїди” до друку сам не призначав — перше 
видання трьох частин поеми здійснив 1798 р. у Петербурзі без відома автора 
колезький асесор М.Парпура (за походженням заможний конотопський поміщик). 
Вдруге твір був виданий у 1808 р. також без участі автора. І лише в 1809 р. І.
Котляревський опубліковує перше авторське видання “Енеїди”, виправлене 
і доповнене четвертою частиною.

...звісток І.Срезневского про його стрічу з Котляревським... — див.: 
Срезневский Вс. Знакомство И.И.Срезневского с И.П.Котляревским // 
Киевская старина. — 1899. — Т. 64. — Кн. 1. — C. 1–8.

...невизисканим лишився його “Журнал”... — йдеться про “Журнал военных 
действий 2-го корпуса войск...”, який І.Котляревський, перебуваючи на військовій 
службі, вів у 1806 р. Публікація: Срезневский В.И. Записи И.П.Котляревс-
кого о первых действиях русских войск в турецкую войну 1806 г. // Киевская 
старина. — 1900. — Т. 71. — Кн. 12. — C. 333–346.

с. 300 ...вплив української літературної традиції на творчість Кот-
ляревського... — про це див.: Кирилюк Є. Живі традиції: Іван Котляревський 
та українська література. — К., 1969; Яценко М. На рубежі літературних епох: 
“Енеїда” Котляревського і художній прогрес в українській літературі. — К., 

Подається за першодруком.

с. 296 ...постійного нашого співробітника й трудящого робітника 
на ниві новішої української літератури... — І.Стешенко з середини 1890-х 
років активно публікувався у львівських виданнях, зокрема, у “Правді”, подаючи 
літературознавчі матеріали, оригінальні художні твори, переклади. Це було постав-
лено йому за провину при арешті й ув’язненні 1897 р. Рецензовані праці І.Сте-
шенка — не перше його звернення до постаті І.Котляревського. Ще 1898 р. вийшла 
друком його розвідка “Поэзия Ивана Котляревского”, за яку І.Стешенкові була 
присуджена премія Петербурзької академії наук. 

...“з ласкавим видом і без сварки”... — цитата з четвертої частини “Енеїди” 
І.Котляревського (з промови троянського посланця до царя Латина).

...займають поважне місце старші біографії його — на той час уже 
існувала значна кількість досліджень життя і творчості письменника, зокрема, 
такі основні видання його біографії: Стеблин-Каминский С.П. Биография поэта 
Котляревского // Северная пчела. — 1839. — № 146; Його ж. Биографический 
очерк жизни Ивана Петровича Котляревского // Полтавские губернские ведомо-
сти. — 1866. — № 45–47; [Терещенко А.В.]. Иван Петрович Котляревский // 
Основа. — 1861. — Кн. 2; Горленко В. Из бумаг И.П.Котляревского // Киевская 
старина. — 1883. — Т. 6. — Кн. 5; [Гринченко Б.Д.]. Иван Котляревский. 
Описание его жизни. — Полтава, 1898; Коваленко Гр. Иван Котляревский. 
Биографический очерк. — Чернигов, 1898; також статті в численних довідкових 
виданнях та ін. Вичерпну інформацію див.: Іван Котляревський: Бібліографічний 
покажчик 1798–1968 / Склав М.Мороз. — К., 1969. — 290 с.

с. 297 ...зі звісткою про масонство К[отляревськ]ого... — у 1818 р. І.
Котляревський у Полтаві вступив до масонської ложі “Любов до істини”, якою 
керував М.Новиков, один з діяльних учасників декабристського руху. Вперше 
про цей факт на підставі документів говорить О.Пипін у праці: Общественное 
движение в России при Александре І / Изд. 2-е, пересмотр. и доп. — СПб., 
1885. — C. 321.

...повісті Шевченка “Близнецы”... — у сюжет цієї повісті Т.Шевченко 
майстерно вплів низку реальних подій та осіб, у тому числі й згадану тут зустріч 
літературного героя з І.Котляревським. Однак, звичайно, це не можна всерйоз 
розглядати як історичний факт і вводити до наукової біографії.

...оповідання “пана Страви”... — йдеться про публікацію: Савинов в. 
Первая любовь И.Котляревского // Северная пчела. — 1863. — № 80. Її автор 
переказує спогади якогось Страви про його спілкування в молоді роки з Котлярев-
ським. Більша частина цих спогадів уміщена в рецензованій книжці І.Стешенка 
(с. 14–19). Сучасний передрук — у монографії Є.Кирилюка “Живі традиції: 
Іван Котляревський та українська література”. — К., 1969. — C. 32–36.

...восьмилітній побут Котляревського в семінарії... — сучасні дослід-
ники в цьому питанні спираються на публікацію: П[архомен]ко Вл. И.П.Кот-
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ляревский — ученик екатеринославской семинарии // Киевская старина. — 
1905. — Т. 90. — Кн. 7–8. Згідно з уміщеними там документами, І.Котля-
ревський навчався у Полтавській духовній семінарії (офіційно вона називалася 
Катеринославською, тому що належала до тієї єпархії) у 1780–1789 рр. (Див.: 
Яценко М.Т. Котляревський Іван Петрович / Українська літературна енцикло-
педія. — Т. 3. — К., 1995. — C. 24).

с. 298 При читанні пародії Осіпова... — у багатьох літературах світу 
відомі травестійні переробки епічної поеми “Енеїда” римського поета Вергілія 
(створена в 29–19 рр. до н.е.), зокрема, в російській літературі — М.Осипова 
і О.Котельницького. Переважна більшість дослідників вважає, що публікація 
в 1791–1794 рр. перших трьох частин поеми М.Осипова «Вергилиева “Энеида”, 
вывороченная наизнанку», послужила імпульсом для І.Котляревського, який 
у 1794–1795 рр. написав три частини своєї поеми. У 1796 р. М.Осипов видав 
четверту частину і невдовзі помер. Переробку останніх 5 і 6 частин російською 
мовою закінчив О.Котельницький (видані у 1802 і 1808 рр.).

...зваблений гадкою “Кошового”... — йдеться про статтю О.Кониського 
“Відчити з історії русько-українського письменства ХІХ віку. Поезія” (Світ. — 
1881. — № 1, 2), де під псевдонімом “Кошовий” дослідник говорить і про 
Котляревського (у № 2).

...виходу Котляревського з служби... — у 1789–1793 рр. письменник 
служив чиновником у полтавській канцелярії. Після цього до 1796 р. він — 
домашній учитель у поміщицьких маєтках Золотоніського повіту.

...в “Наталці”, в “Чарівнику”... — тобто в п’єсах “Наталка Полтавка” 
та “Москаль-чарівник” (обидві створені в 1818 р.).

с. 299 ...Котляревський “Енеїди” до друку сам не призначав — перше 
видання трьох частин поеми здійснив 1798 р. у Петербурзі без відома автора 
колезький асесор М.Парпура (за походженням заможний конотопський поміщик). 
Вдруге твір був виданий у 1808 р. також без участі автора. І лише в 1809 р. І.
Котляревський опубліковує перше авторське видання “Енеїди”, виправлене 
і доповнене четвертою частиною.

...звісток І.Срезневского про його стрічу з Котляревським... — див.: 
Срезневский Вс. Знакомство И.И.Срезневского с И.П.Котляревским // 
Киевская старина. — 1899. — Т. 64. — Кн. 1. — C. 1–8.

...невизисканим лишився його “Журнал”... — йдеться про “Журнал военных 
действий 2-го корпуса войск...”, який І.Котляревський, перебуваючи на військовій 
службі, вів у 1806 р. Публікація: Срезневский В.И. Записи И.П.Котляревс-
кого о первых действиях русских войск в турецкую войну 1806 г. // Киевская 
старина. — 1900. — Т. 71. — Кн. 12. — C. 333–346.

с. 300 ...вплив української літературної традиції на творчість Кот-
ляревського... — про це див.: Кирилюк Є. Живі традиції: Іван Котляревський 
та українська література. — К., 1969; Яценко М. На рубежі літературних епох: 
“Енеїда” Котляревського і художній прогрес в українській літературі. — К., 

Подається за першодруком.

с. 296 ...постійного нашого співробітника й трудящого робітника 
на ниві новішої української літератури... — І.Стешенко з середини 1890-х 
років активно публікувався у львівських виданнях, зокрема, у “Правді”, подаючи 
літературознавчі матеріали, оригінальні художні твори, переклади. Це було постав-
лено йому за провину при арешті й ув’язненні 1897 р. Рецензовані праці І.Сте-
шенка — не перше його звернення до постаті І.Котляревського. Ще 1898 р. вийшла 
друком його розвідка “Поэзия Ивана Котляревского”, за яку І.Стешенкові була 
присуджена премія Петербурзької академії наук. 

...“з ласкавим видом і без сварки”... — цитата з четвертої частини “Енеїди” 
І.Котляревського (з промови троянського посланця до царя Латина).

...займають поважне місце старші біографії його — на той час уже 
існувала значна кількість досліджень життя і творчості письменника, зокрема, 
такі основні видання його біографії: Стеблин-Каминский С.П. Биография поэта 
Котляревского // Северная пчела. — 1839. — № 146; Його ж. Биографический 
очерк жизни Ивана Петровича Котляревского // Полтавские губернские ведомо-
сти. — 1866. — № 45–47; [Терещенко А.В.]. Иван Петрович Котляревский // 
Основа. — 1861. — Кн. 2; Горленко В. Из бумаг И.П.Котляревского // Киевская 
старина. — 1883. — Т. 6. — Кн. 5; [Гринченко Б.Д.]. Иван Котляревский. 
Описание его жизни. — Полтава, 1898; Коваленко Гр. Иван Котляревский. 
Биографический очерк. — Чернигов, 1898; також статті в численних довідкових 
виданнях та ін. Вичерпну інформацію див.: Іван Котляревський: Бібліографічний 
покажчик 1798–1968 / Склав М.Мороз. — К., 1969. — 290 с.

с. 297 ...зі звісткою про масонство К[отляревськ]ого... — у 1818 р. І.
Котляревський у Полтаві вступив до масонської ложі “Любов до істини”, якою 
керував М.Новиков, один з діяльних учасників декабристського руху. Вперше 
про цей факт на підставі документів говорить О.Пипін у праці: Общественное 
движение в России при Александре І / Изд. 2-е, пересмотр. и доп. — СПб., 
1885. — C. 321.

...повісті Шевченка “Близнецы”... — у сюжет цієї повісті Т.Шевченко 
майстерно вплів низку реальних подій та осіб, у тому числі й згадану тут зустріч 
літературного героя з І.Котляревським. Однак, звичайно, це не можна всерйоз 
розглядати як історичний факт і вводити до наукової біографії.

...оповідання “пана Страви”... — йдеться про публікацію: Савинов в. 
Первая любовь И.Котляревского // Северная пчела. — 1863. — № 80. Її автор 
переказує спогади якогось Страви про його спілкування в молоді роки з Котлярев-
ським. Більша частина цих спогадів уміщена в рецензованій книжці І.Стешенка 
(с. 14–19). Сучасний передрук — у монографії Є.Кирилюка “Живі традиції: 
Іван Котляревський та українська література”. — К., 1969. — C. 32–36.

...восьмилітній побут Котляревського в семінарії... — сучасні дослід-
ники в цьому питанні спираються на публікацію: П[архомен]ко Вл. И.П.Кот-
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сборник документов, относящихся к истории Северо-Западной Руси. — Т. ІІ. — 
Вильна. — 1867. — C. 147.

...представляє себе як автора буколік “в малороссійскій кобеняк перео-
дягнених”... — О.Лобисевич переробив українською мовою в бурлескно-траве-
стійному стилі частину “Буколік” Вергілія: “Вергилиевы пастухи, в малороссийский 
кобеняк переодетые”, і надіслав їх Г.Кониському. Твір не зберігся.

...до сучасних російських літературних кругів (Сумарокова), де панувала 
тоді псевдокласична течія... — сучасне літературознавство відносить О.Су-
марокова до основних діячів російського класицизму. Вжитий М.Грушевським 
термін “псевдокласицизм”, можливо, мав означати, що в О.Сумарокова та його 
послідовників національно-історична тематика переважала над античною, тоді 
як класицизм починався саме з культу античності. У другій половині ХVІІІ ст. 
в європейських країнах уже назрівала криза класицизму.

...зв’язати ті буколіки з уподобаннями останнього гетьмана... — 
М.Петров доволі прямолінійно мотивує вибір О.Лобисевичем античних творів 
для перекладу бажанням догодити К.Розумовському. У розкішному кабінеті 
вельможі в окремій шафі зберігались сопілка і “простонародний кобеняк”, які 
він охоче демонстрував своїм гостям. «Нет сомнения, — пише Петров, — что 
выбор “Вергилиевых пастухов” для перевода или перелицовки у Аф. Лобысевича 
определялся этими реликвиями из прошлого пастушеского быта графа К.Г.Ра-
зумовского» (с. 6–7).

...інтермедій Кониського і Танського... — йдеться про невеличкі комічні 
п’єси або сцени, які виконувалися між актами основної вистави. У Європі набули 
поширення в середні віки, в Україні — у ХVII–XVIII ст. Як правило, інтермедії 
писали мовою, близькою до народної. До драм Г.Кониського відомо чимало інтер-
медій, хоч про їхнє авторство існують різні версії. Щодо “славного Танського”, 
якого з пієтетом згадує в листі О.Лобисевич, то це єдина інформація про пись-
менника, яка дійшла до нас. Не знаємо його імені, його творів. Історики давньої 
української літератури не оминають згадки про нього, однак доповнити опис 
не можуть. Див., напр.: Історія української літератури. Том 1: Давня література 
(ХІ–перша половина ХVIII ст.). — К., 1967. — C. 503.

...не був одиноким звісний Парпура — тобто, меценат, який власним коштом 
видав у 1798 р. перші три частини “Енеїди” І.Котляревського.

[“Шершень”]
Перша публікація: ЛНВ. — 1906. — Т. 33. — С. 596–597.
Подається за першодруком.

с. 303 [“Шершень”] — “Український гумористично-сатиричний тижневик 
з малюнками і карикатурами на громадські і політичні теми”. Виходив у Києві 
в січні-липні 1906 р. Видано 25 чисел. Редактор-видавець — В.Лозинський.

...кружок українських артистів... — на титулці видання був поданий 
великий перелік письменників і художників, які нібито співпрацюють з виданням, 

1977. Певний підсумок великого етапу досліджень цієї теми підведений у розвідці: 
Нахлік Є. Творчість Івана Котляревського: Замовчувані інтерпретації, дискусійні 
проблеми, спроба нового прочитання (з погляду літературних напрямів і течій). — 
Львів, 1994.

В.Лесевич. Евгений Павлович Гребенка. Опыт характеристики 
(“Русская мысль”, 1904, I, стр. 131–156, II, стр. 29–43)

Перша публікація: ЗНТШ. — 1905. — Т. LXIII. — C. 29.
Подається за першодруком.

с. 301 ...у своїх українських творах ранніх літ... — початок літературної 
творчості Є.Гребінки припадає на роки навчання в Ніжинській гімназії вищих наук 
(закінчив у 1831 р.), де він брав участь у рукописних журналах та альманахах. 
У гімназії написана єдина його п’єса “В чужие сани не садись”, чимало прозо-
вих та поетичних творів, перші байки, розпочатий переклад поеми О.Пушкіна 
“Полтава”. До від’їзду в Петербург Є.Гребінка написав більшість байок (перше 
видання 1834 р.), які принесли йому найбільшу славу.

...в петербурзький період своєї діяльності... — у Петербурзі Є.Гребінка 
жив з 1834 р., працював на чиновницькій, а згодом — на викладацькій службах. 
Спілкувався з видатними літераторами, був співробітником літературної преси, 
створив гурток, який об’єднував українську мистецьку і літературну інтелі-
генцію. У 1836 р. познайомився з Т.Шевченком, сприяв виданню “Кобзаря” 
1840 р. Випустив альманах “Ластівка” (1841). З цього переліку бачимо, що діяль-
ність Є.Гребінки в Петербурзі не варто оцінювати так однозначно негативно, 
як це пропонує В.Лесевич.

...як земляк Гребінки й петербурзький вихованець... — В.Лесевич родом 
з с.Денисівка (тепер Оржицького р-ну Полтавської обл.), Є.Гребінка — з хутора 
Убіжище (тепер с.Мар’янівка Гребінківського р-ну Полтавської обл.). Після 
київської гімназії В.Лесевич закінчив у Петербурзі Військово-інженерне училище 
та Академію Генштабу. 

Н.Петров. Один из предшественников Ив. Петр. Котляревского 
в украинской литературе XVIII века: Афанасий Кириллович 
Лобысевич (“Статьи по славяноведению”, I, ст. 57–63)

Перша публікація: ЗНТШ. — 1905. –Т. LXVI. — C. 32–33.
Подається за першодруком.
с. 302 ...в своїм звіснім листі до Г.Кониського... — йдеться про лист від 30 

вересня 1794 р., де Опанас Лобисевич формулював мотиви свого україномовного 
письменства: “...для чести нации, матери нашей, всегда у себя природою и ученостью 
великих людей имевшей”. Цит. за: Нудьга Г. Лобисевич Опанас Кирилович / 
Українська літературна енциклопедія. — К., 1995. — Т. 3. — C. 220. Текст 
листа М.Грушевському був раніше відомий з публікації в кн.: Археографический 
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сборник документов, относящихся к истории Северо-Западной Руси. — Т. ІІ. — 
Вильна. — 1867. — C. 147.

...представляє себе як автора буколік “в малороссійскій кобеняк перео-
дягнених”... — О.Лобисевич переробив українською мовою в бурлескно-траве-
стійному стилі частину “Буколік” Вергілія: “Вергилиевы пастухи, в малороссийский 
кобеняк переодетые”, і надіслав їх Г.Кониському. Твір не зберігся.

...до сучасних російських літературних кругів (Сумарокова), де панувала 
тоді псевдокласична течія... — сучасне літературознавство відносить О.Су-
марокова до основних діячів російського класицизму. Вжитий М.Грушевським 
термін “псевдокласицизм”, можливо, мав означати, що в О.Сумарокова та його 
послідовників національно-історична тематика переважала над античною, тоді 
як класицизм починався саме з культу античності. У другій половині ХVІІІ ст. 
в європейських країнах уже назрівала криза класицизму.

...зв’язати ті буколіки з уподобаннями останнього гетьмана... — 
М.Петров доволі прямолінійно мотивує вибір О.Лобисевичем античних творів 
для перекладу бажанням догодити К.Розумовському. У розкішному кабінеті 
вельможі в окремій шафі зберігались сопілка і “простонародний кобеняк”, які 
він охоче демонстрував своїм гостям. «Нет сомнения, — пише Петров, — что 
выбор “Вергилиевых пастухов” для перевода или перелицовки у Аф. Лобысевича 
определялся этими реликвиями из прошлого пастушеского быта графа К.Г.Ра-
зумовского» (с. 6–7).

...інтермедій Кониського і Танського... — йдеться про невеличкі комічні 
п’єси або сцени, які виконувалися між актами основної вистави. У Європі набули 
поширення в середні віки, в Україні — у ХVII–XVIII ст. Як правило, інтермедії 
писали мовою, близькою до народної. До драм Г.Кониського відомо чимало інтер-
медій, хоч про їхнє авторство існують різні версії. Щодо “славного Танського”, 
якого з пієтетом згадує в листі О.Лобисевич, то це єдина інформація про пись-
менника, яка дійшла до нас. Не знаємо його імені, його творів. Історики давньої 
української літератури не оминають згадки про нього, однак доповнити опис 
не можуть. Див., напр.: Історія української літератури. Том 1: Давня література 
(ХІ–перша половина ХVIII ст.). — К., 1967. — C. 503.

...не був одиноким звісний Парпура — тобто, меценат, який власним коштом 
видав у 1798 р. перші три частини “Енеїди” І.Котляревського.

[“Шершень”]
Перша публікація: ЛНВ. — 1906. — Т. 33. — С. 596–597.
Подається за першодруком.

с. 303 [“Шершень”] — “Український гумористично-сатиричний тижневик 
з малюнками і карикатурами на громадські і політичні теми”. Виходив у Києві 
в січні-липні 1906 р. Видано 25 чисел. Редактор-видавець — В.Лозинський.

...кружок українських артистів... — на титулці видання був поданий 
великий перелік письменників і художників, які нібито співпрацюють з виданням, 

1977. Певний підсумок великого етапу досліджень цієї теми підведений у розвідці: 
Нахлік Є. Творчість Івана Котляревського: Замовчувані інтерпретації, дискусійні 
проблеми, спроба нового прочитання (з погляду літературних напрямів і течій). — 
Львів, 1994.

В.Лесевич. Евгений Павлович Гребенка. Опыт характеристики 
(“Русская мысль”, 1904, I, стр. 131–156, II, стр. 29–43)

Перша публікація: ЗНТШ. — 1905. — Т. LXIII. — C. 29.
Подається за першодруком.

с. 301 ...у своїх українських творах ранніх літ... — початок літературної 
творчості Є.Гребінки припадає на роки навчання в Ніжинській гімназії вищих наук 
(закінчив у 1831 р.), де він брав участь у рукописних журналах та альманахах. 
У гімназії написана єдина його п’єса “В чужие сани не садись”, чимало прозо-
вих та поетичних творів, перші байки, розпочатий переклад поеми О.Пушкіна 
“Полтава”. До від’їзду в Петербург Є.Гребінка написав більшість байок (перше 
видання 1834 р.), які принесли йому найбільшу славу.

...в петербурзький період своєї діяльності... — у Петербурзі Є.Гребінка 
жив з 1834 р., працював на чиновницькій, а згодом — на викладацькій службах. 
Спілкувався з видатними літераторами, був співробітником літературної преси, 
створив гурток, який об’єднував українську мистецьку і літературну інтелі-
генцію. У 1836 р. познайомився з Т.Шевченком, сприяв виданню “Кобзаря” 
1840 р. Випустив альманах “Ластівка” (1841). З цього переліку бачимо, що діяль-
ність Є.Гребінки в Петербурзі не варто оцінювати так однозначно негативно, 
як це пропонує В.Лесевич.

...як земляк Гребінки й петербурзький вихованець... — В.Лесевич родом 
з с.Денисівка (тепер Оржицького р-ну Полтавської обл.), Є.Гребінка — з хутора 
Убіжище (тепер с.Мар’янівка Гребінківського р-ну Полтавської обл.). Після 
київської гімназії В.Лесевич закінчив у Петербурзі Військово-інженерне училище 
та Академію Генштабу. 

Н.Петров. Один из предшественников Ив. Петр. Котляревского 
в украинской литературе XVIII века: Афанасий Кириллович 
Лобысевич (“Статьи по славяноведению”, I, ст. 57–63)

Перша публікація: ЗНТШ. — 1905. –Т. LXVI. — C. 32–33.
Подається за першодруком.
с. 302 ...в своїм звіснім листі до Г.Кониського... — йдеться про лист від 30 

вересня 1794 р., де Опанас Лобисевич формулював мотиви свого україномовного 
письменства: “...для чести нации, матери нашей, всегда у себя природою и ученостью 
великих людей имевшей”. Цит. за: Нудьга Г. Лобисевич Опанас Кирилович / 
Українська літературна енциклопедія. — К., 1995. — Т. 3. — C. 220. Текст 
листа М.Грушевському був раніше відомий з публікації в кн.: Археографический 
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Матеріали до історії Кирило-Методіївського брацтва. Признання кирило-мето-
діївців / Приладив до друку М.Грушевський. — К., 1915.

...деякі перед тим незвісні поезії... — у виданні 1907 р. В.Доманицький 
вперше включив до “Кобзаря” твори, раніше заборонені в Росії: “Юродивий”, 
“Марія”, “Саул”, “І Архімед, і Галілей”, повні тексти поем “Сон”, “Кавказ”, 
“Єретик”, “І мертвим, і живим...”, “Заповіт” (вперше за текстом автографа) 
та ін.

Як довідуємося з передмови його... — крім передмови “Од видавців” 
(с. III–IV), видання супроводжувала передмова “Од редактора” (с. V–IX), 
де В.Доманицький коротко схарактеризував основні принципи своєї роботи над 
“Кобзарем” та джерела, якими він скористався для звіряння текстів. Крім цього, 
в кінці книжки є “Примітки” (с. 609–635), також укладені В.Доманицьким, 
де подана інформація про текстові різночитання, хронологію написання творів, 
пояснення до Шевченкового тексту. 

...осібні статті, які друкуються в “Кіевскій старині”... — у цьому 
журналі за 1906 р., № 9–12, публікувалися частини розвідки В.Доманицького 
«Критичний розслід над текстом “Кобзаря”», яка у 1907 р. вийшла окремою 
книжкою.

...від останнього львівського видання — йдеться про видання: Шевченко 
Т. Поезії / Упорядкування Ю.Романчука. — Львів, 1902.

...як давніше київське... — йдеться про видання: ШевченкоТ. Кобзар. — 
К., 1899.

А.И.Лотоцкий. “Демократическая литература. 
(Сто лет развития новой украинской литературы)”. 
“Русская мысль”, 1907, V, C. 1–25.

Перша публікація: ЛНВ. — 1908. — Т. 48. — C. 238.
Подається за першодруком.

с. 305 ...справою знесення заборон українського слова — з часу виходу 
Валуєвського циркуляра 1863 р., Емського указу 1876 р. та його своєрідного 
доповнення — постанови 1881 р. у Російській імперії були запроваджені жорстокі 
переслідування україномовної літератури. Це призвело до різкого скорочення 
україномовного друку, до згортання діяльності нечисленних українських установ. 
З початком демократичного руху 1905 р. українські діячі намагалися привернути 
увагу уряду до нагальних культурних потреб українства. Комітет міністрів Росії, 
обговорюючи питання обмеження українського слова, звернувся за консульта-
ціями до Петербурзької академії наук, Київського і Харківського університетів 
і київського генерал-губернатора. Про це див. статті М.Грушевського “Меморіал 
Петербурзької академії в справі свободи української мови в Росії” (Грушевський М. 
Твори: У 50 т. — Львів, 2002. — Т. 1. — C. 270–273), “Неймовірно” (Там 
само. — C. 438–440). До участі в роботі академічної комісії були запрошені 
П.Стебницький, О.Лотоцький, О.Русов, П.Саладилов, В.Науменко, внаслідок 

зокрема С.Бердяєв, М.Вороний, О.Кандиба, Гр. Коваленко, М.Коцюбинський, 
А.Кримський, О.Маковей, І.Липа, І.Стешенко, В.Стефаник, І.Франко, Г.Хот-
кевич, Ф.Красицький, О.Сластьон та ін. Більшість злободенних текстів видання 
друкувалися без підпису.

Т.Шевченко. “Кобзарь”, видання “Общества имени Т.Г.Шевченка 
для воспомоществования нуждающимся уроженцам Южной России, 
учащимся в учебных заведениях С.-Петербурга” та 
“Благотворительного общества издания общеполезных и дешевых 
книг”. СПб., 1907, ст. XVI +636+портрет, ціна 1 р. 50 к.

Перша публікація: ЛНВ. — 1907. — Т. 37. — Кн. 2. — C. 368. 
Подається за першодруком.

Рецензоване видання “Кобзаря” — фактично перше порівняно повне зібрання 
поезії Т.Шевченка, яке тривалий час було взірцем для наступних перевидань 
творів поета. Текстологічну підготовку та редагування здійснив В.Доманицький. 
Результати цієї дослідницької роботи він подає у книжці “Критичний розслід над 
текстом “Кобзаря” Т.Шевченка” (К., 1907). Популярність видання “Кобзаря” 
була такою великою, що наступного 1908 р. було видане друге, а 1910 р. — третє 
видання, які також готував В.Доманицький, працюючи далі в руслі текстологіч-
них пошуків і досліджень. Це була остання наукова праця вченого. Нещодавно 
здійснене факсимільне перевидання цієї збірки: ШевченкоТ. Кобзар: Третє повне 
видання (факсимільне) / За ред. і з передмовою В.Доманицького. Післямова 
С.Гальченка. — Рівне, 2004.

с. 304 ...повне видання його писань... — сучасне шевченкознавство включає 
у “Кобзар” 228 творів, тоді як рецензоване тут видання мало 215 поезій. Тобто 
його повнота також була відносна.

...з тими писаннями, за які так тяжко й гірко покарано... — Т.Шев-
ченкові, крім участі в “Кирило-Мефодіївському братстві”, інкримінували також 
авторство поетичних творів альбому “Три літа” (“Сон”, “Кавказ”, “Єретик”, “І 
мертвим, і живим...”, “Великий льох”, “Холодний яр” та ін.), в яких поет гостро 
виступав проти соціальних та ідеологічних основ тодішнього ладу. Легальна 
публікація цих творів свого часу була неможливою, вони поширювалися в списках. 

...в актах його процесу... — тобто процесу “Кирило-Мефодіївського 
братства”, членом якого був Т.Шевченко. Викриття навесні 1847 р. цієї таємної 
організації, арешт її учасників стали для царського уряду нагодою для розправи 
над поетом. Після ув’язнення в казематі “Третього відділу” Т.Шевченка заслали 
солдатом у Окремий Оренбурзький корпус з забороною писати і малювати. 
Заслання тривало до 1857 р.

Революційні події 1905–1906 рр. змінили ситуацію в країні, отож громад-
ськість змогла ознайомитись з документами слідства. Згодом вони були видані: 
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Матеріали до історії Кирило-Методіївського брацтва. Признання кирило-мето-
діївців / Приладив до друку М.Грушевський. — К., 1915.

...деякі перед тим незвісні поезії... — у виданні 1907 р. В.Доманицький 
вперше включив до “Кобзаря” твори, раніше заборонені в Росії: “Юродивий”, 
“Марія”, “Саул”, “І Архімед, і Галілей”, повні тексти поем “Сон”, “Кавказ”, 
“Єретик”, “І мертвим, і живим...”, “Заповіт” (вперше за текстом автографа) 
та ін.

Як довідуємося з передмови його... — крім передмови “Од видавців” 
(с. III–IV), видання супроводжувала передмова “Од редактора” (с. V–IX), 
де В.Доманицький коротко схарактеризував основні принципи своєї роботи над 
“Кобзарем” та джерела, якими він скористався для звіряння текстів. Крім цього, 
в кінці книжки є “Примітки” (с. 609–635), також укладені В.Доманицьким, 
де подана інформація про текстові різночитання, хронологію написання творів, 
пояснення до Шевченкового тексту. 

...осібні статті, які друкуються в “Кіевскій старині”... — у цьому 
журналі за 1906 р., № 9–12, публікувалися частини розвідки В.Доманицького 
«Критичний розслід над текстом “Кобзаря”», яка у 1907 р. вийшла окремою 
книжкою.

...від останнього львівського видання — йдеться про видання: Шевченко 
Т. Поезії / Упорядкування Ю.Романчука. — Львів, 1902.

...як давніше київське... — йдеться про видання: ШевченкоТ. Кобзар. — 
К., 1899.

А.И.Лотоцкий. “Демократическая литература. 
(Сто лет развития новой украинской литературы)”. 
“Русская мысль”, 1907, V, C. 1–25.

Перша публікація: ЛНВ. — 1908. — Т. 48. — C. 238.
Подається за першодруком.

с. 305 ...справою знесення заборон українського слова — з часу виходу 
Валуєвського циркуляра 1863 р., Емського указу 1876 р. та його своєрідного 
доповнення — постанови 1881 р. у Російській імперії були запроваджені жорстокі 
переслідування україномовної літератури. Це призвело до різкого скорочення 
україномовного друку, до згортання діяльності нечисленних українських установ. 
З початком демократичного руху 1905 р. українські діячі намагалися привернути 
увагу уряду до нагальних культурних потреб українства. Комітет міністрів Росії, 
обговорюючи питання обмеження українського слова, звернувся за консульта-
ціями до Петербурзької академії наук, Київського і Харківського університетів 
і київського генерал-губернатора. Про це див. статті М.Грушевського “Меморіал 
Петербурзької академії в справі свободи української мови в Росії” (Грушевський М. 
Твори: У 50 т. — Львів, 2002. — Т. 1. — C. 270–273), “Неймовірно” (Там 
само. — C. 438–440). До участі в роботі академічної комісії були запрошені 
П.Стебницький, О.Лотоцький, О.Русов, П.Саладилов, В.Науменко, внаслідок 

зокрема С.Бердяєв, М.Вороний, О.Кандиба, Гр. Коваленко, М.Коцюбинський, 
А.Кримський, О.Маковей, І.Липа, І.Стешенко, В.Стефаник, І.Франко, Г.Хот-
кевич, Ф.Красицький, О.Сластьон та ін. Більшість злободенних текстів видання 
друкувалися без підпису.

Т.Шевченко. “Кобзарь”, видання “Общества имени Т.Г.Шевченка 
для воспомоществования нуждающимся уроженцам Южной России, 
учащимся в учебных заведениях С.-Петербурга” та 
“Благотворительного общества издания общеполезных и дешевых 
книг”. СПб., 1907, ст. XVI +636+портрет, ціна 1 р. 50 к.

Перша публікація: ЛНВ. — 1907. — Т. 37. — Кн. 2. — C. 368. 
Подається за першодруком.

Рецензоване видання “Кобзаря” — фактично перше порівняно повне зібрання 
поезії Т.Шевченка, яке тривалий час було взірцем для наступних перевидань 
творів поета. Текстологічну підготовку та редагування здійснив В.Доманицький. 
Результати цієї дослідницької роботи він подає у книжці “Критичний розслід над 
текстом “Кобзаря” Т.Шевченка” (К., 1907). Популярність видання “Кобзаря” 
була такою великою, що наступного 1908 р. було видане друге, а 1910 р. — третє 
видання, які також готував В.Доманицький, працюючи далі в руслі текстологіч-
них пошуків і досліджень. Це була остання наукова праця вченого. Нещодавно 
здійснене факсимільне перевидання цієї збірки: ШевченкоТ. Кобзар: Третє повне 
видання (факсимільне) / За ред. і з передмовою В.Доманицького. Післямова 
С.Гальченка. — Рівне, 2004.

с. 304 ...повне видання його писань... — сучасне шевченкознавство включає 
у “Кобзар” 228 творів, тоді як рецензоване тут видання мало 215 поезій. Тобто 
його повнота також була відносна.

...з тими писаннями, за які так тяжко й гірко покарано... — Т.Шев-
ченкові, крім участі в “Кирило-Мефодіївському братстві”, інкримінували також 
авторство поетичних творів альбому “Три літа” (“Сон”, “Кавказ”, “Єретик”, “І 
мертвим, і живим...”, “Великий льох”, “Холодний яр” та ін.), в яких поет гостро 
виступав проти соціальних та ідеологічних основ тодішнього ладу. Легальна 
публікація цих творів свого часу була неможливою, вони поширювалися в списках. 

...в актах його процесу... — тобто процесу “Кирило-Мефодіївського 
братства”, членом якого був Т.Шевченко. Викриття навесні 1847 р. цієї таємної 
організації, арешт її учасників стали для царського уряду нагодою для розправи 
над поетом. Після ув’язнення в казематі “Третього відділу” Т.Шевченка заслали 
солдатом у Окремий Оренбурзький корпус з забороною писати і малювати. 
Заслання тривало до 1857 р.

Революційні події 1905–1906 рр. змінили ситуацію в країні, отож громад-
ськість змогла ознайомитись з документами слідства. Згодом вони були видані: 
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...з довгого ряду збірників... — до головних прижиттєвих збірників зде-
більшого перекладних творів М.Старицького належать: З давнього зшитку. 
Пісні і думи. — Ч. І: Переклади. — К., 1881. — 145 с.; З давнього зшитку. 
Пісні і думи. — Ч. ІІ. — К., 1883. — 182 C. 

“Лис Микита”, з німецького переробив Іван Франко, 
четверте видання накладом “Українсько-руської видавничої спілки”, 
1909, ст. 144

Перша публікація: ЛНВ. — 1909. — Т. 47. — C. 377–378. Підпис: М.Г.
Подається за першодруком.

с. 307 ...з німецького переробив... — починаючи з другого видання, поема 
супроводжується авторською статтею «Хто такий “Лис Микита” і відки родом?». 
У ній І.Франко пояснює генезу цього фольклорного персонажа, називає основні 
літературні твори середньовічних європейських авторів, які змальовували при-
годи хитрого лиса. Зрештою, останнім у часі попередником своїм називає Ґете, 
чий віршовий переклад 1784 р. зі старонімецького прозового джерела називався 
“Reineke Fuchs”. Однак І.Франко не перекладав цього твору. Як зазначає поет, 
«я взяв тільки головну раму нідерландської поеми... значить ту саму, що є і в Ґетевім 
перекладі, та я виповнював ту раму зовсім свобідно, черпаючи і з старофранцузьких 
“галузів”, і з багатого скарбу наших людових оповідань... Я бажав не перекласти, 
а переробити стару повість про лиса, зробити її нашим народним добром, надати 
їй нашу національну подобу. Я, щоб так сказати, на чужий позичений рисунок 
накладав наші руські кольори. Дослівно я не переклав нівідки ні одного рядка». 
(Цит. за вид.: Франко І. Зібрання творів: У 50 т. — К., 1976. — Т. 4. — 
C. 66–67). Тобто фраза у заголовку про переробку з німецького першоджерела 
є неточною.

...четверте видання... — вперше поема (дев’ять пісень) вийшла в журналі 
“Дзвінок”, 1890, № 3–4. У наступному році цей журнальний варіант був виданий 
окремою книжкою. Друге перероблене і розширене (12 пісень) видання з’явилося 
1896 р. у Львові. У 1902 р. вийшло третє видання поеми.

...відвічну історію злодія-лиса... — як пише І.Франко у передмові до поеми, 
перші зародки оповідань про різні пригоди хитрого лиса з’явилися ще в доісторичні 
часи. Ці фольклорні перекази мандрували між народами, розвивалися і розроста-
лися. Їхні варіанти відомі на Далекому і Близькому Сході, в Індії, у європейських 
країнах. Отож маємо Т. зв. “мандрівний сюжет”, властивий багатьом культурам, 
у якому звірі наділені людськими рисами. У середні віки розповіді про лисові 
пригоди отримали письмове оформлення, але й продовжували своє фольклорне 
побутування.

...пробиває собі щодалі ширшу дорогу і на Україну російську — у Києві 
поема вперше вийшла в 1914 р.

...на місце давніших, виконаних неособливо — у передмові до третього 
видання І.Франко також нарікав на низьку якість ілюстрацій до поеми. Авто-

чого і з’явився згаданий у рецензії М.Грушевського реферат. Усі запитані інстан-
ції висловились за відміну заборони українського слова. Однак, через кілька 
місяців Комітет міністрів відклав питання про усунення обмежень. Це було дуже 
неприємною несподіванкою для громадськості. Аж у кінці 1905 р. заборона 
була відмінена. Див. про це статтю М.Грушевського “Ганебній пам’яті!..” (Там 
само. — C. 441–443).

...відгомін українсько-галицького divorcons... — згадка про конфлікт, який 
виник у 1906 р. між наддніпрянцями і галичанами, причетними до видань газети 
“Громадська думка” і журналу “Літературно-науковий вістник”. Коли на початку 
1906 р. М.Грушевський переніс видання журналу до Києва, до цього вороже 
поставилася частина київської громади (Є.Чикаленко, В.Леонтович, Ф.Матушев-
ський, згодом С.Єфремов). “Громадська думка” опублікувала “осторогу” проти 
ЛНВ і галичан, акцентуючи на “галицькій гегемонії в російській Україні”. Також 
у Києві почав виходити альтернативний журнал “Нова громада”. Це неприємно 
вразило М.Грушевського (див. запис у його щоденнику від 12 січня 1906 р.: 
ЦДІАК України. — Ф. 1235. — Оп. 1. — Спр. 25. — Арк. 102). У березні 
1906 р. “Громадська думка” повинна була помістити відповідь з цього приводу 
С.Томашівського, однак редакція не надрукувала статтю. М.Грушевський розцінив 
це як провокацію й організував “колективну заяву” про зняття імен львівських літе-
раторів з переліку співробітників газети. Див. також про це статтю М.Грушевського 
“Ще одна повість про те, як посварився Іван Іванович з Іваном Никифоровичем” 
(Грушевський М. Твори: У 50 т. — Львів, 2005. — Т. 2. — C. 61–65).

...судебника Казимира... — йдеться про правові ініціативи Казимира ІV Ягел-
лончика, великого князя Литовського (з 1440 р.), і польського короля (з 1447 р.). 
За його правління основні юридичні норми державного та приватного життя були 
зафіксовані в згаданому “Судебнику”.

...Литовського статуту... — Литовські статути — зведення законів фео-
дальної Литовської держави ХVI ст., до складу якої входили і українські землі. 
Були видані три Литовські статути: “Старий” (1529), “Волинський” (1566) 
і “Новий” (1588), який діяв до 1840 р.

Поезії М.П.Старицького, 1861–1904 
(Київ, 1908, IV+471+V), ціна 2 крб.

Перша публікація: ЛНВ. — 1908. — Т. 41. — C. 646–647.
Подається за першодруком.

с. 306 ...переклади з сербського — М.Старицький перекладав твори 
російських, польських, англійських, німецьких та ін. авторів, окремим великим 
його доробком були переклади з сербської народної поезії. Більша частина цих 
текстів вийшла окремо друком: Сербські народні думи та пісні. Переложив 
М.Старицький. — Ч. 1: Думи юнацькі. — К., 1876. — 420 с.

Видавці — діти покійника... — тобто Марія, Людмила (Старицька-Чер-
няхівська) і Оксана (Стешенко).
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...з довгого ряду збірників... — до головних прижиттєвих збірників зде-
більшого перекладних творів М.Старицького належать: З давнього зшитку. 
Пісні і думи. — Ч. І: Переклади. — К., 1881. — 145 с.; З давнього зшитку. 
Пісні і думи. — Ч. ІІ. — К., 1883. — 182 C. 

“Лис Микита”, з німецького переробив Іван Франко, 
четверте видання накладом “Українсько-руської видавничої спілки”, 
1909, ст. 144

Перша публікація: ЛНВ. — 1909. — Т. 47. — C. 377–378. Підпис: М.Г.
Подається за першодруком.

с. 307 ...з німецького переробив... — починаючи з другого видання, поема 
супроводжується авторською статтею «Хто такий “Лис Микита” і відки родом?». 
У ній І.Франко пояснює генезу цього фольклорного персонажа, називає основні 
літературні твори середньовічних європейських авторів, які змальовували при-
годи хитрого лиса. Зрештою, останнім у часі попередником своїм називає Ґете, 
чий віршовий переклад 1784 р. зі старонімецького прозового джерела називався 
“Reineke Fuchs”. Однак І.Франко не перекладав цього твору. Як зазначає поет, 
«я взяв тільки головну раму нідерландської поеми... значить ту саму, що є і в Ґетевім 
перекладі, та я виповнював ту раму зовсім свобідно, черпаючи і з старофранцузьких 
“галузів”, і з багатого скарбу наших людових оповідань... Я бажав не перекласти, 
а переробити стару повість про лиса, зробити її нашим народним добром, надати 
їй нашу національну подобу. Я, щоб так сказати, на чужий позичений рисунок 
накладав наші руські кольори. Дослівно я не переклав нівідки ні одного рядка». 
(Цит. за вид.: Франко І. Зібрання творів: У 50 т. — К., 1976. — Т. 4. — 
C. 66–67). Тобто фраза у заголовку про переробку з німецького першоджерела 
є неточною.

...четверте видання... — вперше поема (дев’ять пісень) вийшла в журналі 
“Дзвінок”, 1890, № 3–4. У наступному році цей журнальний варіант був виданий 
окремою книжкою. Друге перероблене і розширене (12 пісень) видання з’явилося 
1896 р. у Львові. У 1902 р. вийшло третє видання поеми.

...відвічну історію злодія-лиса... — як пише І.Франко у передмові до поеми, 
перші зародки оповідань про різні пригоди хитрого лиса з’явилися ще в доісторичні 
часи. Ці фольклорні перекази мандрували між народами, розвивалися і розроста-
лися. Їхні варіанти відомі на Далекому і Близькому Сході, в Індії, у європейських 
країнах. Отож маємо Т. зв. “мандрівний сюжет”, властивий багатьом культурам, 
у якому звірі наділені людськими рисами. У середні віки розповіді про лисові 
пригоди отримали письмове оформлення, але й продовжували своє фольклорне 
побутування.

...пробиває собі щодалі ширшу дорогу і на Україну російську — у Києві 
поема вперше вийшла в 1914 р.

...на місце давніших, виконаних неособливо — у передмові до третього 
видання І.Франко також нарікав на низьку якість ілюстрацій до поеми. Авто-

чого і з’явився згаданий у рецензії М.Грушевського реферат. Усі запитані інстан-
ції висловились за відміну заборони українського слова. Однак, через кілька 
місяців Комітет міністрів відклав питання про усунення обмежень. Це було дуже 
неприємною несподіванкою для громадськості. Аж у кінці 1905 р. заборона 
була відмінена. Див. про це статтю М.Грушевського “Ганебній пам’яті!..” (Там 
само. — C. 441–443).

...відгомін українсько-галицького divorcons... — згадка про конфлікт, який 
виник у 1906 р. між наддніпрянцями і галичанами, причетними до видань газети 
“Громадська думка” і журналу “Літературно-науковий вістник”. Коли на початку 
1906 р. М.Грушевський переніс видання журналу до Києва, до цього вороже 
поставилася частина київської громади (Є.Чикаленко, В.Леонтович, Ф.Матушев-
ський, згодом С.Єфремов). “Громадська думка” опублікувала “осторогу” проти 
ЛНВ і галичан, акцентуючи на “галицькій гегемонії в російській Україні”. Також 
у Києві почав виходити альтернативний журнал “Нова громада”. Це неприємно 
вразило М.Грушевського (див. запис у його щоденнику від 12 січня 1906 р.: 
ЦДІАК України. — Ф. 1235. — Оп. 1. — Спр. 25. — Арк. 102). У березні 
1906 р. “Громадська думка” повинна була помістити відповідь з цього приводу 
С.Томашівського, однак редакція не надрукувала статтю. М.Грушевський розцінив 
це як провокацію й організував “колективну заяву” про зняття імен львівських літе-
раторів з переліку співробітників газети. Див. також про це статтю М.Грушевського 
“Ще одна повість про те, як посварився Іван Іванович з Іваном Никифоровичем” 
(Грушевський М. Твори: У 50 т. — Львів, 2005. — Т. 2. — C. 61–65).

...судебника Казимира... — йдеться про правові ініціативи Казимира ІV Ягел-
лончика, великого князя Литовського (з 1440 р.), і польського короля (з 1447 р.). 
За його правління основні юридичні норми державного та приватного життя були 
зафіксовані в згаданому “Судебнику”.

...Литовського статуту... — Литовські статути — зведення законів фео-
дальної Литовської держави ХVI ст., до складу якої входили і українські землі. 
Були видані три Литовські статути: “Старий” (1529), “Волинський” (1566) 
і “Новий” (1588), який діяв до 1840 р.

Поезії М.П.Старицького, 1861–1904 
(Київ, 1908, IV+471+V), ціна 2 крб.

Перша публікація: ЛНВ. — 1908. — Т. 41. — C. 646–647.
Подається за першодруком.

с. 306 ...переклади з сербського — М.Старицький перекладав твори 
російських, польських, англійських, німецьких та ін. авторів, окремим великим 
його доробком були переклади з сербської народної поезії. Більша частина цих 
текстів вийшла окремо друком: Сербські народні думи та пісні. Переложив 
М.Старицький. — Ч. 1: Думи юнацькі. — К., 1876. — 420 с.

Видавці — діти покійника... — тобто Марія, Людмила (Старицька-Чер-
няхівська) і Оксана (Стешенко).
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ніж велико-учений Куліш, зрозумів неучений Шевченко, що поглянув на батька 
української літератури з погляду його громадської ваги” (с. Х).

...“Історія [літератури руської]” Огоновського в інформативній статті 
варта чогось більшого... — у передмові С.Єфремова ця історико-літературна 
праця названа «більш чи менш дотепна номенклатурою, яку ми вже маємо в “історії” 
небіжчика Огоновського», тому що її автор уникав соціального аспекту, “публічного 
життя українського”. На думку С.Єфремова, “... вагу кожного письменника у нас 
треба міряти найперше тим, чим спричинилась, і як саме та скільки, діяльність 
його до розвитку громадського руху, а не обмежувати його вплив вузькою сферою 
самого письменства” (с. VIII).

...“не пішов слідом Богдановичів, Капністів та Гнідичів”... — тобто 
не перейшов на творчість російською мовою, як це зробили, всупереч своєму 
українському походженню, І.Богданович, В.Капніст, М.Гнідич (Гнєдіч) та в різні 
часи цілий легіон інших талановитих українців.

...літературна традиція уживання народної мови в письменстві... — 
на цю тему див., наприклад, уміщену в цьому томі рецензію М.Грушевського 
на дослідження М.Петрова “Один из предшественников И.П.Котляревского” 
про О.Лобисевича та ін.

с. 309 Про артистичний бік його була вже мова в “Л[ітературно-] 
н[ауковім] вістнику”... — рецензія М.Жука (ЛНВ. — 1909. — Т. 48. — Кн. 
10. — C. 142–146) була присвячена аналізові ілюстративного матеріалу “Творів 
Івана Котляревського”. Зокрема, автор, можливо, аж надто різко критикує ілю-
страції І.Бурячка та В.Корнієнка.

Твори Григорія Квітки-Основ’яненка, з портретом автора, 
під редакцією, з примітками, біографічним та історико-літературним 
начерком Вас. Бойка. Видавниче товариство “Криниця” у Києві, 1918

Перша публікація: ЛНВ. — 1919. — Т. 73. — Кн. 1. — C. 125–126.
Подається за першодруком.

с. 310 ...інших, здається, ще немає в продажі — у тому ж 1918 р. вийшов 
і 1-й том цього видання (118 с.). Другий том не був виданий.

...доволі гарного видання харківського земства... — йдеться про видання: 
Квитка-Основьяненко Г. Сочинения: В 6 томах. — Издание Харьковского 
уездного земства. — Х., 1887–1894. Перші чотири томи вийшли за редакцією 
О.Потебні, останні два — після його смерті, у 1894 р. 

...взято популярне видання львівської “Просвіти”... — ця просвітня 
установа у Львові двічі видавала двотомні зібрання творів Г.Квітки-Основ’яненка: 
у 1904–1905 та 1911–1913 рр. Останнє — у складі серії “Руська письменність”.

...“Листів до любезних земляків”... — Повчально-публіцистичне послання 
до простолюду, де особливо яскраво виявилися монархічні вірнопідданські пере-
конання автора. Вперше було опубліковане у Харкові в 1839 р.

ром їх був Т.Копистянський. Аж у 1951 р. в Україні вийшли два видання “Лиса 
Микити” з новими ілюстраціями: у Києві — малюнки В.Григор’єва, львівське 
видання ілюструвала О.Кульчицька. 

Твори Івана Котляревського, під редакцією, з переднім словом 
та примітками Сергія Єфремова. 
(Видавництво “Вік”, К., 1909, ст. 1–XXX+294, ціна 80 коп.)

Перша публікація: ЛНВ. — 1909. — Т. 48. — № 12. — C. 628–629, 
підписана криптонімом “Z”. На користь версії про авторство М.Грушевського 
свідчить його автограф цього тексту (ЦДІАЛ України. — Фонд 401. — Оп. 
1. — Спр. 46. — Арк. 1–2), також підписаний “Z”. Виявила цей автограф 
О.Мартиненко, упорядник видання: Рукописи, документи і матеріали Михайла 
Грушевського у фондах Центрального державного історичного архіву України 
у Львові: Каталог. — Львів, 2005. — C. 64. Вважаємо, що факт існування 
автографа дає достатньо підстав для приписування рецензії саме М.Грушевському. 
Зазначати відкрито своє прізвище він, очевидно, не хотів через напружені сто-
сунки, які на той час у редакції ЛНВ склалися з С.Єфремовим та його оточенням. 
У покажчику змісту ЛНВ авторство рецензії помилково приписане В.Анто-
новичу: Ясінський Б. Літературно-науковий вістник. Покажчик змісту. — К.; 
Нью-Йорк, 2000. — C. 27, 375. Цікаво, що криптонімом “Z” підписувалось 
у ті ж роки кілька авторів “Ради”: Гр. Коваленко, М.Павловський, С.Черка-
сенко, С.Єфремов (див.: Дей О. Словник українських псевдонімів та криптонімів 
(ХVI–XX ст.) — К., 1969. — C. 428).

Подається за першодруком.

с. 308 ...львівське видання “Просвіти” (в серії “Руська письмен-
ність”)... — йдеться про видання: Твори Івана Котляревського, Петра Арте-
мовського-Гулака, Євгенія Гребінки. — Львів, 1904.

...“Чарівник” і “Ода”... — тобто водевіль “Москаль-чарівник” (написаний 
у 1819 р., вперше надрукований 1841 р.); “Ода до князя Куракіна”, авторська 
назва “Пісня на новий 1805-й год пану нашому і батьку князю Алексею Бори-
совичу Куракину”, вперше опублікована по смерті автора у 1849 р. О.Куракін 
свого часу був генерал-губернатором Полтавської і Чернігівської губерній.

...попереджено се статтею видавця... — передмова “Котляревський” (у 
рецензованій книжці сторінки V–ХХХ) републікована у виданні: Єфремов С.О. 
Літературно-критичні статті / Упоряд., передмова і примітки Е.С.Соловей. — К., 
1993. — C. 121–140. Цю передмову проаналізувала Е.Соловей у розвідці: Іван 
Котляревський в історико-літературній концепції Сергія Єфремова // Київська 
старовина. — 1998. — № 5. — C. 75–78.

...“велико-учений Куліш” не писав по злобі... — М.Грушевський полемі-
зує з C.Єфремовим з приводу його надто прямолінійного трактування публікації 
П.Куліша “Обзор украинской словесности. ІІ. Котляревский” (Основа. — 1861. — 
Кн. 1. — C. 235–262), де автор різко критикує творчість І.Котляревського. 
Обігрується фраза С.Єфремова “...геніяльною інтуїцією своєю далеко краще, 
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ніж велико-учений Куліш, зрозумів неучений Шевченко, що поглянув на батька 
української літератури з погляду його громадської ваги” (с. Х).

...“Історія [літератури руської]” Огоновського в інформативній статті 
варта чогось більшого... — у передмові С.Єфремова ця історико-літературна 
праця названа «більш чи менш дотепна номенклатурою, яку ми вже маємо в “історії” 
небіжчика Огоновського», тому що її автор уникав соціального аспекту, “публічного 
життя українського”. На думку С.Єфремова, “... вагу кожного письменника у нас 
треба міряти найперше тим, чим спричинилась, і як саме та скільки, діяльність 
його до розвитку громадського руху, а не обмежувати його вплив вузькою сферою 
самого письменства” (с. VIII).

...“не пішов слідом Богдановичів, Капністів та Гнідичів”... — тобто 
не перейшов на творчість російською мовою, як це зробили, всупереч своєму 
українському походженню, І.Богданович, В.Капніст, М.Гнідич (Гнєдіч) та в різні 
часи цілий легіон інших талановитих українців.

...літературна традиція уживання народної мови в письменстві... — 
на цю тему див., наприклад, уміщену в цьому томі рецензію М.Грушевського 
на дослідження М.Петрова “Один из предшественников И.П.Котляревского” 
про О.Лобисевича та ін.

с. 309 Про артистичний бік його була вже мова в “Л[ітературно-] 
н[ауковім] вістнику”... — рецензія М.Жука (ЛНВ. — 1909. — Т. 48. — Кн. 
10. — C. 142–146) була присвячена аналізові ілюстративного матеріалу “Творів 
Івана Котляревського”. Зокрема, автор, можливо, аж надто різко критикує ілю-
страції І.Бурячка та В.Корнієнка.

Твори Григорія Квітки-Основ’яненка, з портретом автора, 
під редакцією, з примітками, біографічним та історико-літературним 
начерком Вас. Бойка. Видавниче товариство “Криниця” у Києві, 1918

Перша публікація: ЛНВ. — 1919. — Т. 73. — Кн. 1. — C. 125–126.
Подається за першодруком.

с. 310 ...інших, здається, ще немає в продажі — у тому ж 1918 р. вийшов 
і 1-й том цього видання (118 с.). Другий том не був виданий.

...доволі гарного видання харківського земства... — йдеться про видання: 
Квитка-Основьяненко Г. Сочинения: В 6 томах. — Издание Харьковского 
уездного земства. — Х., 1887–1894. Перші чотири томи вийшли за редакцією 
О.Потебні, останні два — після його смерті, у 1894 р. 

...взято популярне видання львівської “Просвіти”... — ця просвітня 
установа у Львові двічі видавала двотомні зібрання творів Г.Квітки-Основ’яненка: 
у 1904–1905 та 1911–1913 рр. Останнє — у складі серії “Руська письменність”.

...“Листів до любезних земляків”... — Повчально-публіцистичне послання 
до простолюду, де особливо яскраво виявилися монархічні вірнопідданські пере-
конання автора. Вперше було опубліковане у Харкові в 1839 р.

ром їх був Т.Копистянський. Аж у 1951 р. в Україні вийшли два видання “Лиса 
Микити” з новими ілюстраціями: у Києві — малюнки В.Григор’єва, львівське 
видання ілюструвала О.Кульчицька. 

Твори Івана Котляревського, під редакцією, з переднім словом 
та примітками Сергія Єфремова. 
(Видавництво “Вік”, К., 1909, ст. 1–XXX+294, ціна 80 коп.)

Перша публікація: ЛНВ. — 1909. — Т. 48. — № 12. — C. 628–629, 
підписана криптонімом “Z”. На користь версії про авторство М.Грушевського 
свідчить його автограф цього тексту (ЦДІАЛ України. — Фонд 401. — Оп. 
1. — Спр. 46. — Арк. 1–2), також підписаний “Z”. Виявила цей автограф 
О.Мартиненко, упорядник видання: Рукописи, документи і матеріали Михайла 
Грушевського у фондах Центрального державного історичного архіву України 
у Львові: Каталог. — Львів, 2005. — C. 64. Вважаємо, що факт існування 
автографа дає достатньо підстав для приписування рецензії саме М.Грушевському. 
Зазначати відкрито своє прізвище він, очевидно, не хотів через напружені сто-
сунки, які на той час у редакції ЛНВ склалися з С.Єфремовим та його оточенням. 
У покажчику змісту ЛНВ авторство рецензії помилково приписане В.Анто-
новичу: Ясінський Б. Літературно-науковий вістник. Покажчик змісту. — К.; 
Нью-Йорк, 2000. — C. 27, 375. Цікаво, що криптонімом “Z” підписувалось 
у ті ж роки кілька авторів “Ради”: Гр. Коваленко, М.Павловський, С.Черка-
сенко, С.Єфремов (див.: Дей О. Словник українських псевдонімів та криптонімів 
(ХVI–XX ст.) — К., 1969. — C. 428).

Подається за першодруком.

с. 308 ...львівське видання “Просвіти” (в серії “Руська письмен-
ність”)... — йдеться про видання: Твори Івана Котляревського, Петра Арте-
мовського-Гулака, Євгенія Гребінки. — Львів, 1904.

...“Чарівник” і “Ода”... — тобто водевіль “Москаль-чарівник” (написаний 
у 1819 р., вперше надрукований 1841 р.); “Ода до князя Куракіна”, авторська 
назва “Пісня на новий 1805-й год пану нашому і батьку князю Алексею Бори-
совичу Куракину”, вперше опублікована по смерті автора у 1849 р. О.Куракін 
свого часу був генерал-губернатором Полтавської і Чернігівської губерній.

...попереджено се статтею видавця... — передмова “Котляревський” (у 
рецензованій книжці сторінки V–ХХХ) републікована у виданні: Єфремов С.О. 
Літературно-критичні статті / Упоряд., передмова і примітки Е.С.Соловей. — К., 
1993. — C. 121–140. Цю передмову проаналізувала Е.Соловей у розвідці: Іван 
Котляревський в історико-літературній концепції Сергія Єфремова // Київська 
старовина. — 1998. — № 5. — C. 75–78.

...“велико-учений Куліш” не писав по злобі... — М.Грушевський полемі-
зує з C.Єфремовим з приводу його надто прямолінійного трактування публікації 
П.Куліша “Обзор украинской словесности. ІІ. Котляревский” (Основа. — 1861. — 
Кн. 1. — C. 235–262), де автор різко критикує творчість І.Котляревського. 
Обігрується фраза С.Єфремова “...геніяльною інтуїцією своєю далеко краще, 
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Антін Чехов. † 2(15)/VII 1904
Перша публікація: ЛНВ. — 1904. — Т. 27. — С. 114–117.
Подається за першодруком.

с. 316 Його довголітня недуга... — А.Чехов хворів на сухоти.
...по виставах його останньої п’єси (“Вишневі сади”)... — п’єса має 

назву “Вишневий сад”. Її прем’єра пройшла в Московському художньому театрі 
17 січня 1904 р. і була сприйнята досить стримано. Хоч автор активно листу-
вався з К.Станіславським і В.Немировичем-Данченком з приводу цієї поста-
новки, результатом режисерської та акторської роботи він був незадоволений, 
нарікав на неправильно відтворений загальний тон вистави (див.: Бердников 
Г. Чехов-драматург. — М., 1972. — С. 225–232). Смерть А.Чехова настала 
в розпал полемічного обговорення п’єси.

...в перших серіях оповідань чути сміх і безжурний жарт... — еволюція 
чеховського гумору відбувалася не в переході від смішного до серйозного, а в 
поглибленні розуміння гумору як трагікомічного, такого, що поєднує усмішку, 
іронію і сум.

...збірці його оповідань “Змора”, виданій сього року Видавничою спіл-
кою — до збірки, виданої у Львові 1904 р., увійшли оповідання А.Чехова “Змора”, 
“Тріумф”, “Панахида”, “Маска”, “Прішібеєв”, “Твір штуки”, “З дневника 
заступника бухгальтера”, “Віст”, “Плутанина”, “Слідчий судія”, “Свідомий 
переступник”, “Журба”, “Краса”, “Дома”, “Заклад”, “Без титулу”, “Івасько”, 
“На засланню”, “В яру” — у перекладах і з передмовою Марії Грушевської.

с. 317 ...туга по “Богу живого чоловіка”... — “Бог живого человека” — 
формула головної ідеї творчості А.Чехова, загальний пафос якої полягає в гуман-
ному ставленні до кожної людини, в підкресленні її позитивних рис, співчутті 
й розумінні. Висловлена, зокрема, у творі “Рассказ старшего садовника” (1894): 
“Веровать в Бога не трудно. Нет, вы в человека уверуйте!”

Данило Мордовець. Некрологічна замітка
Перша публікація: ЗНТШ. — 1905. — Т. LXVI. — С. 6–8. 
Подається за першодруком.

с. 318 ...щойно по святкуванні п’ятдесятиліття його літературної 
діяльності — ця ювілейна дата виповнювалась у грудні 1904 р. (перший твір 
Д.Мордовця — романтична поема “Козаки і море”, написана в 1854 р., опублі-
кована в 1859 р.). Святкування було заплановане на 22 січня 1905 р., але через 
бурхливі суспільно-політичні зрушення в Росії воно не могло тоді відбутися, тому 
було перенесене на 24 квітня. Детальний звіт про цей урочистий вечір див. в ано-
німній публікації “Юбилей Д.Мордовцева” в журналі “Исторический вестник” 
(1905. — № 6. — С. 944–951).

Роджений на східнім пограниччі України... — Д.Мордовець народився 
в слободі Данилівка (тоді — землі війська Донського, тепер це селище міського 
типу Волгоградської обл.). Походив з давнього козацького роду.

[Промова над могилою д-ра Омеляна Огоновського] 
Перша публікація: Діло. — 1894. — № 235. — 31 жовтня. 
Промова виголошена М.Грушевським на похороні професора Львівського 

університету Омеляна Огоновського, який відбувся 30 жовтня 1894 р. У звіті 
про цю подію газета “Діло” повідомляла, що над могилою спочатку промовляв 
о. Данило Танячкевич. “Першу промову від громади народовців мав виголосити, 
як ми вчера звістили, проф. Вол. Шухевич, але в послідній хвилі відступив слово 
прибувшому з Відня послови Ол. Барвінському”. Потім слово мали декан філо-
софського факультету проф. А.Пузина (по-польськи), професори М.Грушевський, 
І.Верхратський, посол-буковинець Єротей Пігуляк, від імені молоді О.Макарушка. 
Газета детально описала всю подію і подала тексти українських промов.

М.Грушевський, який лише за півтора місяці перед цим (19 вересня за новим 
стилем) переїхав з Києва до Львова, мав усі підстави промовляти на похороні від 
імені наддніпрянців, чернігівців та інших представників Великої України. Багато 
членів Старої громади були особисто знайомі з О.Огоновським, високо шанували 
цього патріарха української науки. “З Огоновським ми 20 літ приятелювали... 
Великий, тяжкий сум обгорнув мене”, — писав О.Кониський у відповідь на звістку 
про його смерть. (Листування Михайла Грушевського... — Т. 3. — С. 83).

Олександр Пипін. (Некролог)
Перша публікація: ЗНТШ. — 1904. — Т. 62. — С. 4–5. 
Подається за першодруком.

с. 314 ...виступив з нього, разом з Кавеліним, Спасовичом і ін. наслід-
ком репресійних розпоряджень правительства — з кінця 1850-х років робота 
Санкт-Петербурзького університету значно пожвавилась не лише в науковому 
плані (були відкриті нові кафедри), але й в організації студентського життя. 
Коли у 1861 р. Міністерство народної освіти спробувало запровадити нові, 
жорсткіші правила, це стало приводом для студентських заворушень. 20 грудня 
1861 р. університет був тимчасово закритий, 5 студентів заарештовані і заслані, 32 
виключені. На знак протесту проти жорстоких репресій велика група професорів 
подала у відставку (крім О.Пипіна, на це зважилися М.Стасюлевич, В.Спасович, 
К.Кавелін, згодом М.Костомаров). На підставі нового статуту університет пов-
ністю відновив роботу аж восени 1863 р.

На сторінках “Вестника Европы”... — з 1867 р. О.Пипін був одним 
із найголовніших співробітників цього щомісячника, входив до редколегії, активно 
друкувався в ньому.

Розділ ІII. НЕКРОЛОГИ
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Антін Чехов. † 2(15)/VII 1904
Перша публікація: ЛНВ. — 1904. — Т. 27. — С. 114–117.
Подається за першодруком.

с. 316 Його довголітня недуга... — А.Чехов хворів на сухоти.
...по виставах його останньої п’єси (“Вишневі сади”)... — п’єса має 

назву “Вишневий сад”. Її прем’єра пройшла в Московському художньому театрі 
17 січня 1904 р. і була сприйнята досить стримано. Хоч автор активно листу-
вався з К.Станіславським і В.Немировичем-Данченком з приводу цієї поста-
новки, результатом режисерської та акторської роботи він був незадоволений, 
нарікав на неправильно відтворений загальний тон вистави (див.: Бердников 
Г. Чехов-драматург. — М., 1972. — С. 225–232). Смерть А.Чехова настала 
в розпал полемічного обговорення п’єси.

...в перших серіях оповідань чути сміх і безжурний жарт... — еволюція 
чеховського гумору відбувалася не в переході від смішного до серйозного, а в 
поглибленні розуміння гумору як трагікомічного, такого, що поєднує усмішку, 
іронію і сум.

...збірці його оповідань “Змора”, виданій сього року Видавничою спіл-
кою — до збірки, виданої у Львові 1904 р., увійшли оповідання А.Чехова “Змора”, 
“Тріумф”, “Панахида”, “Маска”, “Прішібеєв”, “Твір штуки”, “З дневника 
заступника бухгальтера”, “Віст”, “Плутанина”, “Слідчий судія”, “Свідомий 
переступник”, “Журба”, “Краса”, “Дома”, “Заклад”, “Без титулу”, “Івасько”, 
“На засланню”, “В яру” — у перекладах і з передмовою Марії Грушевської.

с. 317 ...туга по “Богу живого чоловіка”... — “Бог живого человека” — 
формула головної ідеї творчості А.Чехова, загальний пафос якої полягає в гуман-
ному ставленні до кожної людини, в підкресленні її позитивних рис, співчутті 
й розумінні. Висловлена, зокрема, у творі “Рассказ старшего садовника” (1894): 
“Веровать в Бога не трудно. Нет, вы в человека уверуйте!”

Данило Мордовець. Некрологічна замітка
Перша публікація: ЗНТШ. — 1905. — Т. LXVI. — С. 6–8. 
Подається за першодруком.

с. 318 ...щойно по святкуванні п’ятдесятиліття його літературної 
діяльності — ця ювілейна дата виповнювалась у грудні 1904 р. (перший твір 
Д.Мордовця — романтична поема “Козаки і море”, написана в 1854 р., опублі-
кована в 1859 р.). Святкування було заплановане на 22 січня 1905 р., але через 
бурхливі суспільно-політичні зрушення в Росії воно не могло тоді відбутися, тому 
було перенесене на 24 квітня. Детальний звіт про цей урочистий вечір див. в ано-
німній публікації “Юбилей Д.Мордовцева” в журналі “Исторический вестник” 
(1905. — № 6. — С. 944–951).

Роджений на східнім пограниччі України... — Д.Мордовець народився 
в слободі Данилівка (тоді — землі війська Донського, тепер це селище міського 
типу Волгоградської обл.). Походив з давнього козацького роду.

[Промова над могилою д-ра Омеляна Огоновського] 
Перша публікація: Діло. — 1894. — № 235. — 31 жовтня. 
Промова виголошена М.Грушевським на похороні професора Львівського 

університету Омеляна Огоновського, який відбувся 30 жовтня 1894 р. У звіті 
про цю подію газета “Діло” повідомляла, що над могилою спочатку промовляв 
о. Данило Танячкевич. “Першу промову від громади народовців мав виголосити, 
як ми вчера звістили, проф. Вол. Шухевич, але в послідній хвилі відступив слово 
прибувшому з Відня послови Ол. Барвінському”. Потім слово мали декан філо-
софського факультету проф. А.Пузина (по-польськи), професори М.Грушевський, 
І.Верхратський, посол-буковинець Єротей Пігуляк, від імені молоді О.Макарушка. 
Газета детально описала всю подію і подала тексти українських промов.

М.Грушевський, який лише за півтора місяці перед цим (19 вересня за новим 
стилем) переїхав з Києва до Львова, мав усі підстави промовляти на похороні від 
імені наддніпрянців, чернігівців та інших представників Великої України. Багато 
членів Старої громади були особисто знайомі з О.Огоновським, високо шанували 
цього патріарха української науки. “З Огоновським ми 20 літ приятелювали... 
Великий, тяжкий сум обгорнув мене”, — писав О.Кониський у відповідь на звістку 
про його смерть. (Листування Михайла Грушевського... — Т. 3. — С. 83).

Олександр Пипін. (Некролог)
Перша публікація: ЗНТШ. — 1904. — Т. 62. — С. 4–5. 
Подається за першодруком.

с. 314 ...виступив з нього, разом з Кавеліним, Спасовичом і ін. наслід-
ком репресійних розпоряджень правительства — з кінця 1850-х років робота 
Санкт-Петербурзького університету значно пожвавилась не лише в науковому 
плані (були відкриті нові кафедри), але й в організації студентського життя. 
Коли у 1861 р. Міністерство народної освіти спробувало запровадити нові, 
жорсткіші правила, це стало приводом для студентських заворушень. 20 грудня 
1861 р. університет був тимчасово закритий, 5 студентів заарештовані і заслані, 32 
виключені. На знак протесту проти жорстоких репресій велика група професорів 
подала у відставку (крім О.Пипіна, на це зважилися М.Стасюлевич, В.Спасович, 
К.Кавелін, згодом М.Костомаров). На підставі нового статуту університет пов-
ністю відновив роботу аж восени 1863 р.

На сторінках “Вестника Европы”... — з 1867 р. О.Пипін був одним 
із найголовніших співробітників цього щомісячника, входив до редколегії, активно 
друкувався в ньому.

Розділ ІII. НЕКРОЛОГИ
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додатком вибраних листів О.Маковея до М.Грушевського) // Слово і час. — 
2004. — № 5. — С. 58–75.

...його редакторові в київський період... — як свідчить В.Дорошенко, 
після перенесення головної редакції ЛНВ до Києва його керівником і натхнен-
ником продовжує бути М.Грушевський, а членами редакції стають В.Леонтович, 
О.Олесь і Ю.Тищенко (Сірий). Див.: Дорошенко в. “Літературно-науковий 
вістник” / Ясінський Б. “Літературно-науковий вістник”: Покажчик змісту. 
Т. 1–109 (1898–1932). — К.; Нью-Йорк, 2000. — С. 527–542.

...в останні роки, коли мав легші умови для своєї творчості... — 
у 1911 р. Товариство прихильників української літератури, науки та штуки при-
значило М.Коцюбинському пенсію. Завдяки цьому він зміг звільнитись від 
роботи у Чернігівському губернському земстві, де працював з 1898 р., і цілком 
віддатись літературній творчості.

...в своїй шпитальній келії... — через погіршення стану здоров’я 4 лис-
топада за н. ст. 1912 р. М.Коцюбинський змушений був лягти в університетську 
клініку Києва, де його лікували професор В.Образцов та асистент М.Стражеско. 
Останній залишив спогади про цей період життя письменника (див.: Стражеско М. 
Великий життєлюб / Спогади про Михайла Коцюбинського. — К., 1962. — 
С. 337–341).

с. 324 ...звиш двадцятилітня літературна робота... — перший літе-
ратурний твір М.Коцюбинського — оповідання “Андрій Соловійко, або Вченіє 
світ а невченіє тьма” написане 1884 р. За життя автора воно не друкувалось. 
Перша прижиттєва публікація — вірш “Наша хатка” у львівському журналі 
“Дзвінок”, 1890, № 8.

с. 326 ...за останніх бурхливих часів — тобто за часів революційного руху 
1905–1907 рр., події яких лягли в основу повісті М.Коцюбинського “Fata morganа”.

...“Сміх”, “Невідомий”, “Persona grata”... — названі окремі соціально-пси-
хологічні новели М.Коцюбинського, написані у 1906–1907 рр., в яких автор 
відобразив революційні настрої інтелігенції.

...“Тіні забутих предків”, “Що було записане в книгу життя”... — 
перший з названих творів — знаменита повість з гуцульського життя, створена 
в 1911 р., вперше опублікована в 1912 р. Це один з кращих творів української 
літератури, збудованих на народних легендах, казках, повір’ях. Другий твір у автора 
називається “Що записано в книгу життя” (1910) — психологічне оповідання 
з сільського життя.

с. 327 ...як редактор земських видань... — працюючи з 1898 р. у Черні-
гівському земстві, М.Коцюбинський кілька років укладав і редагував відомчий 
бюлетень “Сельськохозяйственные обзоры по черниговской губернии”. 

...як голова одної з “Просвіт”... — у листопаді 1906 р. був офіційно 
затверджений статут товариства “Просвіта” в Чернігові. 27 грудня відбулись 
організаційні збори товариства, на яких М.Коцюбинський був обраний головою. 
Надалі письменник багато зусиль докладав для розбудови культурно-просвіт-
ницької роботи в краї, хоч умови були дуже складні: “Хочемо скликати збори — 

...вирісши й виховавшися в глибокій Росії... — у 1850 р. вступив до Казан-
ського університету, потім перевівся до Петербурзького і в 1854 р. закінчив 
історико-філологічний факультет цього університету. Понад 30 років служив 
чиновником, з них близько 10 років — у Саратові, де познайомився із засланим 
туди Костомаровим.

...на українські теми... — названі далі твори є лірико-біографічними нари-
сами, написані вони у 1880–1890-х рр.

...видані торік разом “Видавничою спілкою”... — йдеться про видання: 
Мордовець Д. Оповідання. — Львів, 1904. До збірки увійшли оповідання 
“Старці”, “Дзвонар”, “Салдатка”.

с. 319 ...один з земляків, намовивши Мордовця до написання сеї пові-
сті... — йдеться про Є.Чикаленка. Див.: Чикаленко Є. Спогади (1861–1907). — 
К., 2003. — С. 143–144; Дорошкевич Г. Д.Мордовець як літературна і гро-
мадська постать (1830–1905) // Україна. — 1930. — № 7–8. — С. 41–69.

...рецензію на його “Палія”... — тобто відгук Вільхівського (Б.Грінченка) 
на історичне оповідання Д.Мордовця “Палій, воскресытель правобережнои 
Украины” (СПб., 1902) // ЛНВ. — 1902. — Т. 19. — С. 102–104. Крім 
різкої критики історичної концепції твору, Б.Грінченко дорікає письменникові 
за відсутність національної самоповаги, що є першопричиною його помилок 
у трактуванні української історії.

Cмерть Толстого
Перша публікація: ЛНВ. — 1910. — Т. 52. — С. 467–469. Зберігся авто-

граф тексту: ЦДІАЛ України. — Ф. 401. — Оп. 1. — Спр. 47. — Арк. 56–63.
Подається за першодруком.

с. 320 ...той маленький залізничний домок... — останні роки Л.Толстой 
мешкав у Ясній Поляні в складних психологічних стражданнях, його гнітив побут 
поміщицької садиби. Намагаючись привести свій спосіб життя у відповідність 
з переконаннями, 10 листопада (за н. ст.) 1910 р. він таємно пішов з Ясної Поляни, 
дорогою застудився і помер на залізничній станції Астапово (тепер Липецької обл.).

Сумний Великдень
Перша публікація: ЛНВ. — 1913. — Т. 62. — Кн. 4. — С. 194–198.
Подається за першодруком.

с. 323 Великдень — свято радісне... — у 1913 р. православний Великдень 
відзначався 27 квітня. М.Коцюбинський помер 25 квітня.

...коли “Літературно-науковий вістник” перейшов до Києва... — тобто 
з 1907 р.

...мені як колишньому основателеві сього журналу... — про те, що М.
Грушевський справді був ініціатором створення “Літературно-наукового віст-
ника”, свідчить його листування з О.Маковеєм кінця 1897 року. Див.: Бурлака 
Г. Співпраця М.Грушевського і О.Маковея у перші роки видання “ЛНВ” (з 
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додатком вибраних листів О.Маковея до М.Грушевського) // Слово і час. — 
2004. — № 5. — С. 58–75.

...його редакторові в київський період... — як свідчить В.Дорошенко, 
після перенесення головної редакції ЛНВ до Києва його керівником і натхнен-
ником продовжує бути М.Грушевський, а членами редакції стають В.Леонтович, 
О.Олесь і Ю.Тищенко (Сірий). Див.: Дорошенко в. “Літературно-науковий 
вістник” / Ясінський Б. “Літературно-науковий вістник”: Покажчик змісту. 
Т. 1–109 (1898–1932). — К.; Нью-Йорк, 2000. — С. 527–542.

...в останні роки, коли мав легші умови для своєї творчості... — 
у 1911 р. Товариство прихильників української літератури, науки та штуки при-
значило М.Коцюбинському пенсію. Завдяки цьому він зміг звільнитись від 
роботи у Чернігівському губернському земстві, де працював з 1898 р., і цілком 
віддатись літературній творчості.

...в своїй шпитальній келії... — через погіршення стану здоров’я 4 лис-
топада за н. ст. 1912 р. М.Коцюбинський змушений був лягти в університетську 
клініку Києва, де його лікували професор В.Образцов та асистент М.Стражеско. 
Останній залишив спогади про цей період життя письменника (див.: Стражеско М. 
Великий життєлюб / Спогади про Михайла Коцюбинського. — К., 1962. — 
С. 337–341).

с. 324 ...звиш двадцятилітня літературна робота... — перший літе-
ратурний твір М.Коцюбинського — оповідання “Андрій Соловійко, або Вченіє 
світ а невченіє тьма” написане 1884 р. За життя автора воно не друкувалось. 
Перша прижиттєва публікація — вірш “Наша хатка” у львівському журналі 
“Дзвінок”, 1890, № 8.

с. 326 ...за останніх бурхливих часів — тобто за часів революційного руху 
1905–1907 рр., події яких лягли в основу повісті М.Коцюбинського “Fata morganа”.

...“Сміх”, “Невідомий”, “Persona grata”... — названі окремі соціально-пси-
хологічні новели М.Коцюбинського, написані у 1906–1907 рр., в яких автор 
відобразив революційні настрої інтелігенції.

...“Тіні забутих предків”, “Що було записане в книгу життя”... — 
перший з названих творів — знаменита повість з гуцульського життя, створена 
в 1911 р., вперше опублікована в 1912 р. Це один з кращих творів української 
літератури, збудованих на народних легендах, казках, повір’ях. Другий твір у автора 
називається “Що записано в книгу життя” (1910) — психологічне оповідання 
з сільського життя.

с. 327 ...як редактор земських видань... — працюючи з 1898 р. у Черні-
гівському земстві, М.Коцюбинський кілька років укладав і редагував відомчий 
бюлетень “Сельськохозяйственные обзоры по черниговской губернии”. 

...як голова одної з “Просвіт”... — у листопаді 1906 р. був офіційно 
затверджений статут товариства “Просвіта” в Чернігові. 27 грудня відбулись 
організаційні збори товариства, на яких М.Коцюбинський був обраний головою. 
Надалі письменник багато зусиль докладав для розбудови культурно-просвіт-
ницької роботи в краї, хоч умови були дуже складні: “Хочемо скликати збори — 

...вирісши й виховавшися в глибокій Росії... — у 1850 р. вступив до Казан-
ського університету, потім перевівся до Петербурзького і в 1854 р. закінчив 
історико-філологічний факультет цього університету. Понад 30 років служив 
чиновником, з них близько 10 років — у Саратові, де познайомився із засланим 
туди Костомаровим.

...на українські теми... — названі далі твори є лірико-біографічними нари-
сами, написані вони у 1880–1890-х рр.

...видані торік разом “Видавничою спілкою”... — йдеться про видання: 
Мордовець Д. Оповідання. — Львів, 1904. До збірки увійшли оповідання 
“Старці”, “Дзвонар”, “Салдатка”.

с. 319 ...один з земляків, намовивши Мордовця до написання сеї пові-
сті... — йдеться про Є.Чикаленка. Див.: Чикаленко Є. Спогади (1861–1907). — 
К., 2003. — С. 143–144; Дорошкевич Г. Д.Мордовець як літературна і гро-
мадська постать (1830–1905) // Україна. — 1930. — № 7–8. — С. 41–69.

...рецензію на його “Палія”... — тобто відгук Вільхівського (Б.Грінченка) 
на історичне оповідання Д.Мордовця “Палій, воскресытель правобережнои 
Украины” (СПб., 1902) // ЛНВ. — 1902. — Т. 19. — С. 102–104. Крім 
різкої критики історичної концепції твору, Б.Грінченко дорікає письменникові 
за відсутність національної самоповаги, що є першопричиною його помилок 
у трактуванні української історії.

Cмерть Толстого
Перша публікація: ЛНВ. — 1910. — Т. 52. — С. 467–469. Зберігся авто-

граф тексту: ЦДІАЛ України. — Ф. 401. — Оп. 1. — Спр. 47. — Арк. 56–63.
Подається за першодруком.

с. 320 ...той маленький залізничний домок... — останні роки Л.Толстой 
мешкав у Ясній Поляні в складних психологічних стражданнях, його гнітив побут 
поміщицької садиби. Намагаючись привести свій спосіб життя у відповідність 
з переконаннями, 10 листопада (за н. ст.) 1910 р. він таємно пішов з Ясної Поляни, 
дорогою застудився і помер на залізничній станції Астапово (тепер Липецької обл.).

Сумний Великдень
Перша публікація: ЛНВ. — 1913. — Т. 62. — Кн. 4. — С. 194–198.
Подається за першодруком.

с. 323 Великдень — свято радісне... — у 1913 р. православний Великдень 
відзначався 27 квітня. М.Коцюбинський помер 25 квітня.

...коли “Літературно-науковий вістник” перейшов до Києва... — тобто 
з 1907 р.

...мені як колишньому основателеві сього журналу... — про те, що М.
Грушевський справді був ініціатором створення “Літературно-наукового віст-
ника”, свідчить його листування з О.Маковеєм кінця 1897 року. Див.: Бурлака 
Г. Співпраця М.Грушевського і О.Маковея у перші роки видання “ЛНВ” (з 
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По світу. З подорожніх вражінь
Перша публікація: ЛНВ. — 1908. — Т. 44. — С. 11–31, 302–319, 480–491; 

Т. 45. — С. 16–31, 403–419, 515–532; Т. 46. — С. 48–56, 234–244.
У ЦДІАК України (Ф. 1235. — Оп. 1. — Спр. 264) збереглася відбитка 

журнальної публікації “По світу” з правками і доповненнями автора. Вже побіжне 
ознайомлення з цим архівним документом дає змогу пересвідчитись, яка важлива 
роль призначалася даному творові. Як видно з рукописів, після першої публі-
кації автор ще кілька разів повертався до тексту. Суттєвої переробки зазнала 
перша половина твору, особливо — розділи про історію та мистецтво Вене-
ції, а деякі розділи (“В столиці нібелунгів”, “Галла Плацідія”, “Візантійська 
доба”, “На могилі Теодоріха” та ін.) М.Грушевський написав пізніше, приблизно 
в 1911 р. Загалом архівний примірник “По світу”, крім первісного рукопису і прав-
лених друкованих аркушів, має ще понад 150 аркушів рукописних додатків і вставок 
(з суцільного тексту, згідно з авторською нумерацією, врачено лише 11 сторінок 
розділу “Венецьке малярство”). Це підтверджує серйозний намір М.Грушевського 
перевидати цей твір і його інтенсивну роботу над текстом, який мав бути чимось 
більшим, ніж рядовий журналістський продукт, покликаний інформувати читача 
про поточні чи історичні події. 

Культурологічне есе з вкрапленнями майстерного репортажу, ліричних відступів 
і влучних філософських узагальнень — так можна визначити жанр “По світу”. 
Проте не можна не помітити, що сукупність цих рис породжує нову якість, і в 
результаті твір наближається до художньої прози, низки оповідань, об’єднаних 
у тематичні цикли. Сюжетами стали реальні історичні події сивої давнини, окремі 
людські долі, мистецькі досягнення, драми характерів, ідей, які творили, зрештою, 
історію європейських народів, насамперед італійського. Особа оповідача викликає 
довіру і захоплення передусім майстерним викладом, виразно індивідуальним 
і органічним, а також — фантастичною ерудицією. Присутність автора, його 
інтелект, його небайдуже ставлення до описуваних подій супроводжують нас у цій 
віртуальній подорожі простором і часом.

Отже, свого часу намір М.Грушевського перевидати “По світу” окремою 
книжкою не був реалізований, але тепер читач має унікальну нагоду ознайоми-
тися з двома варіантами цього твору. Друга, повна й остаточна редакція тексту, 
відтворена упорядником за вищеназваним архівним рукописом М.Грушевського, 
подається четвертим розділом цього тому, а перша редакція, яка з’явилася вісь-
мома подачами в “Літературно-науковому вістнику” 1908–1909 рр., уміщена 
в додатках. Порівняння їх дає змогу зробити обгрунтовані висновки про рух 
тексту, авторський творчий процес і тенденцію внесених змін. 

с. 333 ...що давали мені самому сі подорожі... — М.Грушевський подо-
рожував Італією кілька разів: у 1902 р. він на два тижні (5–17 квітня) їздив 
до Рима з І.Франком, навесні 1908 р. — на півтора місяці з дружиною та донь-

Розділ ІV. ПО СВІТУзаборона; хочемо зробити театральну виставу — забороняють. Навіть концерт 
Лисенка на користь “Просвіти” заборонили. Їздиш, гризешся, пояснюєш — 
нічого не помагає. Кажуть: існуйте собі на папері, а жити не дамо...” (Лист до А.
Чайковського від 18. ІІ. (3. ІІІ) 1907 р. Цит. за кн.: Куп’янський Й.Я. Літопис 
життя і творчості Михайла Коцюбинського. — К., 1965. — С. 272).

...інформатор в українських справах... — М.Коцюбинський був автором 
багатьох публіцистичних статей, нарисів, дописів про етнографію, побут, фольклор 
та сучасне життя українців. Ці праці друкувалися в часописах “Правда”, “Діло”, 
“Дзвінок”, “Буковина”, “Рада”. У житомирській газеті “Волынь” в кінці 1897–на 
поч. 1898 рр. він опублікував серію нарисів під загальною назвою “Свет и тени 
русской жизни”. 

Пам’яті Лесі Українки. 
Вступне слово, сказане на засіданні Українського наукового 
товариства, присвяченім пам’яті Лесі Українки

Перша публікація: ЛНВ. — 1913. — Т. 64. — Кн. 10. — С. 10–11. Це — 
вступне слово, виголошене на засіданні Українського наукового товариства, 
присвяченім пам’яті Лесі Українки.

Подається за першодруком.

с. 328 ...після творця нашої музики... — тобто М.Лисенко, який помер 
6 листопада 1912 р.

...зійшов з сього світу величний майстер нашої белетристики... — 
йдеться про М.Коцюбинського, який помер 25 квітня 1913 р.

...поет, що виніс нашу поезію на висоти вселюдських символів... — 
тобто Леся Українка, яка померла 1 серпня 1913 р.

...поетичну творчість Покійниця почала рано... — перший вірш “Надія” 
Леся Українка створила 1880 р., коли їй було 9 років.

Над свіжою могилою
Перша публікація: ЛНВ. — 1918. — Кн. 2–3. — С. 113–115. Підпис: 

Редакція.
Підставою приписувати авторство некролога М.Грушевському є згадка про 

цю публікацію у виданні: Ювілейний збірник на пошану академіка Михайла Сер-
гійовича Грушевського... — Частина ІІІ: Матеріали до бібліографії друкованих 
праць академіка Грушевського за 1905–1928 рр. — К., 1929. — С. 33.

Взаємини М.Грушевського з І.Нечуєм-Левицьким були довготривалими 
і приязними. Ще навчаючись у Тифліській гімназії, М.Грушевський у 1884 р. зіні-
ціював листування з уславленим прозаїком, надсилав йому свої перші літературні 
проби. “Він став на сей час не тільки моїм найулюбленішим письменником, але 
й ідеологічним провідником і учителем...” (Грушевський М. Спомини // Київ. — 
1988. — № 9. — С. 124). Перші публікації художніх творів М.Грушевського 
(газета “Діло”, 1885 р., ч. 66–68; альманах “Степ”, 1886 р.) з’явилися завдяки 
протекції І.Нечуя-Левицького. Згодом відбулося особисте знайомство.
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По світу. З подорожніх вражінь
Перша публікація: ЛНВ. — 1908. — Т. 44. — С. 11–31, 302–319, 480–491; 

Т. 45. — С. 16–31, 403–419, 515–532; Т. 46. — С. 48–56, 234–244.
У ЦДІАК України (Ф. 1235. — Оп. 1. — Спр. 264) збереглася відбитка 

журнальної публікації “По світу” з правками і доповненнями автора. Вже побіжне 
ознайомлення з цим архівним документом дає змогу пересвідчитись, яка важлива 
роль призначалася даному творові. Як видно з рукописів, після першої публі-
кації автор ще кілька разів повертався до тексту. Суттєвої переробки зазнала 
перша половина твору, особливо — розділи про історію та мистецтво Вене-
ції, а деякі розділи (“В столиці нібелунгів”, “Галла Плацідія”, “Візантійська 
доба”, “На могилі Теодоріха” та ін.) М.Грушевський написав пізніше, приблизно 
в 1911 р. Загалом архівний примірник “По світу”, крім первісного рукопису і прав-
лених друкованих аркушів, має ще понад 150 аркушів рукописних додатків і вставок 
(з суцільного тексту, згідно з авторською нумерацією, врачено лише 11 сторінок 
розділу “Венецьке малярство”). Це підтверджує серйозний намір М.Грушевського 
перевидати цей твір і його інтенсивну роботу над текстом, який мав бути чимось 
більшим, ніж рядовий журналістський продукт, покликаний інформувати читача 
про поточні чи історичні події. 

Культурологічне есе з вкрапленнями майстерного репортажу, ліричних відступів 
і влучних філософських узагальнень — так можна визначити жанр “По світу”. 
Проте не можна не помітити, що сукупність цих рис породжує нову якість, і в 
результаті твір наближається до художньої прози, низки оповідань, об’єднаних 
у тематичні цикли. Сюжетами стали реальні історичні події сивої давнини, окремі 
людські долі, мистецькі досягнення, драми характерів, ідей, які творили, зрештою, 
історію європейських народів, насамперед італійського. Особа оповідача викликає 
довіру і захоплення передусім майстерним викладом, виразно індивідуальним 
і органічним, а також — фантастичною ерудицією. Присутність автора, його 
інтелект, його небайдуже ставлення до описуваних подій супроводжують нас у цій 
віртуальній подорожі простором і часом.

Отже, свого часу намір М.Грушевського перевидати “По світу” окремою 
книжкою не був реалізований, але тепер читач має унікальну нагоду ознайоми-
тися з двома варіантами цього твору. Друга, повна й остаточна редакція тексту, 
відтворена упорядником за вищеназваним архівним рукописом М.Грушевського, 
подається четвертим розділом цього тому, а перша редакція, яка з’явилася вісь-
мома подачами в “Літературно-науковому вістнику” 1908–1909 рр., уміщена 
в додатках. Порівняння їх дає змогу зробити обгрунтовані висновки про рух 
тексту, авторський творчий процес і тенденцію внесених змін. 

с. 333 ...що давали мені самому сі подорожі... — М.Грушевський подо-
рожував Італією кілька разів: у 1902 р. він на два тижні (5–17 квітня) їздив 
до Рима з І.Франком, навесні 1908 р. — на півтора місяці з дружиною та донь-

Розділ ІV. ПО СВІТУзаборона; хочемо зробити театральну виставу — забороняють. Навіть концерт 
Лисенка на користь “Просвіти” заборонили. Їздиш, гризешся, пояснюєш — 
нічого не помагає. Кажуть: існуйте собі на папері, а жити не дамо...” (Лист до А.
Чайковського від 18. ІІ. (3. ІІІ) 1907 р. Цит. за кн.: Куп’янський Й.Я. Літопис 
життя і творчості Михайла Коцюбинського. — К., 1965. — С. 272).

...інформатор в українських справах... — М.Коцюбинський був автором 
багатьох публіцистичних статей, нарисів, дописів про етнографію, побут, фольклор 
та сучасне життя українців. Ці праці друкувалися в часописах “Правда”, “Діло”, 
“Дзвінок”, “Буковина”, “Рада”. У житомирській газеті “Волынь” в кінці 1897–на 
поч. 1898 рр. він опублікував серію нарисів під загальною назвою “Свет и тени 
русской жизни”. 

Пам’яті Лесі Українки. 
Вступне слово, сказане на засіданні Українського наукового 
товариства, присвяченім пам’яті Лесі Українки

Перша публікація: ЛНВ. — 1913. — Т. 64. — Кн. 10. — С. 10–11. Це — 
вступне слово, виголошене на засіданні Українського наукового товариства, 
присвяченім пам’яті Лесі Українки.

Подається за першодруком.

с. 328 ...після творця нашої музики... — тобто М.Лисенко, який помер 
6 листопада 1912 р.

...зійшов з сього світу величний майстер нашої белетристики... — 
йдеться про М.Коцюбинського, який помер 25 квітня 1913 р.

...поет, що виніс нашу поезію на висоти вселюдських символів... — 
тобто Леся Українка, яка померла 1 серпня 1913 р.

...поетичну творчість Покійниця почала рано... — перший вірш “Надія” 
Леся Українка створила 1880 р., коли їй було 9 років.

Над свіжою могилою
Перша публікація: ЛНВ. — 1918. — Кн. 2–3. — С. 113–115. Підпис: 

Редакція.
Підставою приписувати авторство некролога М.Грушевському є згадка про 

цю публікацію у виданні: Ювілейний збірник на пошану академіка Михайла Сер-
гійовича Грушевського... — Частина ІІІ: Матеріали до бібліографії друкованих 
праць академіка Грушевського за 1905–1928 рр. — К., 1929. — С. 33.

Взаємини М.Грушевського з І.Нечуєм-Левицьким були довготривалими 
і приязними. Ще навчаючись у Тифліській гімназії, М.Грушевський у 1884 р. зіні-
ціював листування з уславленим прозаїком, надсилав йому свої перші літературні 
проби. “Він став на сей час не тільки моїм найулюбленішим письменником, але 
й ідеологічним провідником і учителем...” (Грушевський М. Спомини // Київ. — 
1988. — № 9. — С. 124). Перші публікації художніх творів М.Грушевського 
(газета “Діло”, 1885 р., ч. 66–68; альманах “Степ”, 1886 р.) з’явилися завдяки 
протекції І.Нечуя-Левицького. Згодом відбулося особисте знайомство.
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й університетські роки (у 1886 р. він закінчив першу Тифліську класичну гімна-
зію, а у 1890 р. — історико-філологічний факультет Київського університету). 
З 1864 р. у Російській імперії всі гімназії були розподілені на класичні й реальні. 
Програма класичних гімназій ґрунтувалася на вивченні стародавніх мов і мате-
матики, навчальний процес у реальній гімназії базувався на природничих дисци-
плінах і нових іноземних мовах. Право на продовження навчання в університеті 
надавалося тільки випускникам класичних гімназій. Випускники реальних гімназій 
могли вступати лише до вищих спеціальних навчальних закладів. У новому статуті 
гімназій і прогімназій від 30 липня 1871 р. приділяли ще більше уваги викладанню 
стародавніх мов, на вивчення яких відводилося 41,2% навчального часу; вони 
були осердям усього гімназійного курсу й викладалися з 1-го (латина) та 3-го 
(грецька мова) класу. Викладання нових мов розпочиналося з 2-го, а не з 1-го 
класу, як раніше. Щоб забезпечити відповідними педагогічними кадрами класичні 
гімназії, в університетах також значно збільшили обсяг вивчення стародавніх мов. 
Крім того, в Київському університеті якраз на момент вступу до нього М.Гру-
шевського склалася особлива ситуація: під час відзначення 50-річчя університету 
у вересні 1884 р. студенти виступили проти реакційної політики уряду в галузі 
освіти, проти ліквідації автономії цього навчального закладу. Після жорстких 
репресивних заходів (54 студенти були заарештовані, університет зачинено до кінця 
року) навчання поновилося, але керівництво суттєво змінило навчальні програми. 
Для філологів, істориків, філософів предмети їхніх спеціальностей були відсунуті 
на другий план, зате левова частка навчального часу призначалася для вивчення 
класичної філології. Таким чином намагалися “убити всякий громадський інтерес 
в студентах університету, відвернувши їх від тих живіших дисциплін, що їх інтере-
сували, до студій граматики, метрики і всякої іншої схоластики” (Грушевський М. 
Як я був колись белетристом? / Грушевський М. Із літературної спадщини. — 
Нью-Йорк; Київ, 2000. — С. 131).

...можемо порозумітись на “общегосударственнім язику” — тобто росій-
ською мовою, яка була єдиною державною мовою на території Російської імперії.

...вона з Ізмаїльських сторін і перейшла під владичество Росії з-під 
Румунії уже в літах... — Ізмаїл — місто-порт на Кілійському гирлі Дунаю, 
тепер Одеської обл. Відомий з IX–X ст. у складі Київської Русі, пізніше нале-
жав до Галицько-Волинського князівства. З XIV ст. під назвою Сміл перебував 
у складі Молдавського князівства (одна з румунських політичних формацій), 
з 1861 р. — Румунії. З 1878 р. — у складі Російської імперії.

Згадуються весняні аграрні розрухи в Румунії — йдеться про селянські 
виступи 1908 р., жорстоко придушені властями.

...далекої правнучки з дакійських країв — Дакія — держава даків, які 
жили в пониззі Дунаю (сучасна західна частина Румунії), яка в I ст. н. е. внаслідок 
римської експансії стала римською провінцією Дакія. Даки й римляни фактично 
стали предками румунського народу.

кою (побували, зокрема, у Венеції, Флоренції, Римі, Неаполі), також з сім’єю 
і художником Ф.Кричевським історик мандрував Італією у 1911 р. (11 вересня–10 
жовтня). Востаннє в Італії М.Грушевський був проїздом, коли в 1914 р. його 
з сім’єю застав у Криворівні початок Першої світової війни, і добиратися до Києва 
довелося окружними шляхами, зокрема, через Венецію, оминаючи лінію фронту 
(Італія на той час була нейтральною). Враження від другої і третьої з перелічених 
подорожей стали основою “По світу”. У журнальному варіанті є більше прина-
гідних ситуативних згадок про приватні деталі подорожі, зокрема, про дружину; 
згодом, редагуючи цей текст, М.Грушевський вилучив деякі з них, намагаючись 
надати розповіді безособового характеру і дещо абстрагувати образ оповідача. 

В вагоні
с. 334 ...сих безконечно довгих, безконечно тяжких літ... — йдеться 

про 1905–1907 рр., коли в Російській імперії вибухнула революція, соціальна 
активність народних мас стала сигналом для інтелігенції, закликом до рішучих дій. 
Саме тоді, з початками російського парламентаризму, в українців з’явився шанс 
домогтися суттєвих змін у своєму суспільному і культурному становищі. Створю-
валися і легалізувалися політичні партії, українські представники в російській Думі 
об’єдналися в окрему фракцію, яка налічувала 45 осіб, велася активна робота для 
скасування ганебної заборони українського друкованого слова. У ці роки М.Гру-
шевський став одним з українських національних лідерів, промотором та учасником 
багатьох суспільно-політичних ініціатив. Він часто виступав у пресі як публіцист. 
Однак через реванш політичої реакції у Росії демократичні досягнення цього 
періоду виявилися дуже незначними.

...наступили часи малих діл... — у кінці 1870-х рр. ліберальні народники, 
зокрема, українські, розробили і почали впроваджувати в життя т. зв. “теорію 
малих діл”. Суть її полягає у тому, щоб через малопомітні, але необхідні реальні 
справи наближати й утверджувати велику ідею піднесення політичної самосві-
домості народу і національного відродження. Для часів політичної реакції така 
тактика виглядає досить ефективною.

Romani
с. 334 ...опиняємося в новім поїзді — в другім отечестві — тобто, 

прямуючи з Києва, який входив тоді до складу Російської імперії, на захід, 
подорожній перетинав кордон з Австро-Угорщиною, хоч продовжував перебу-
вати на українській землі. Тут М.Грушевський з гіркою іронією говорить про 
багатовікову розірваність етнічних українських територій між кількома сусідніми 
державами-загарбницями. Втікаючи від жорстокого визиску, багато українців 
емігрували за океан, внаслідок чого в Канаді, США, Бразилії, Австралії також 
утворилися численні українські осередки.

с. 335 ...Сполучені держави... — тобто Сполучені Штати Америки.
...випив повну чашу “класичної освіти”... — М.Грушевський має на увазі 

систему освіти в Російській імперії другої пол. ХІХ ст., і конкретно свої гімназійні 
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й університетські роки (у 1886 р. він закінчив першу Тифліську класичну гімна-
зію, а у 1890 р. — історико-філологічний факультет Київського університету). 
З 1864 р. у Російській імперії всі гімназії були розподілені на класичні й реальні. 
Програма класичних гімназій ґрунтувалася на вивченні стародавніх мов і мате-
матики, навчальний процес у реальній гімназії базувався на природничих дисци-
плінах і нових іноземних мовах. Право на продовження навчання в університеті 
надавалося тільки випускникам класичних гімназій. Випускники реальних гімназій 
могли вступати лише до вищих спеціальних навчальних закладів. У новому статуті 
гімназій і прогімназій від 30 липня 1871 р. приділяли ще більше уваги викладанню 
стародавніх мов, на вивчення яких відводилося 41,2% навчального часу; вони 
були осердям усього гімназійного курсу й викладалися з 1-го (латина) та 3-го 
(грецька мова) класу. Викладання нових мов розпочиналося з 2-го, а не з 1-го 
класу, як раніше. Щоб забезпечити відповідними педагогічними кадрами класичні 
гімназії, в університетах також значно збільшили обсяг вивчення стародавніх мов. 
Крім того, в Київському університеті якраз на момент вступу до нього М.Гру-
шевського склалася особлива ситуація: під час відзначення 50-річчя університету 
у вересні 1884 р. студенти виступили проти реакційної політики уряду в галузі 
освіти, проти ліквідації автономії цього навчального закладу. Після жорстких 
репресивних заходів (54 студенти були заарештовані, університет зачинено до кінця 
року) навчання поновилося, але керівництво суттєво змінило навчальні програми. 
Для філологів, істориків, філософів предмети їхніх спеціальностей були відсунуті 
на другий план, зате левова частка навчального часу призначалася для вивчення 
класичної філології. Таким чином намагалися “убити всякий громадський інтерес 
в студентах університету, відвернувши їх від тих живіших дисциплін, що їх інтере-
сували, до студій граматики, метрики і всякої іншої схоластики” (Грушевський М. 
Як я був колись белетристом? / Грушевський М. Із літературної спадщини. — 
Нью-Йорк; Київ, 2000. — С. 131).

...можемо порозумітись на “общегосударственнім язику” — тобто росій-
ською мовою, яка була єдиною державною мовою на території Російської імперії.

...вона з Ізмаїльських сторін і перейшла під владичество Росії з-під 
Румунії уже в літах... — Ізмаїл — місто-порт на Кілійському гирлі Дунаю, 
тепер Одеської обл. Відомий з IX–X ст. у складі Київської Русі, пізніше нале-
жав до Галицько-Волинського князівства. З XIV ст. під назвою Сміл перебував 
у складі Молдавського князівства (одна з румунських політичних формацій), 
з 1861 р. — Румунії. З 1878 р. — у складі Російської імперії.

Згадуються весняні аграрні розрухи в Румунії — йдеться про селянські 
виступи 1908 р., жорстоко придушені властями.

...далекої правнучки з дакійських країв — Дакія — держава даків, які 
жили в пониззі Дунаю (сучасна західна частина Румунії), яка в I ст. н. е. внаслідок 
римської експансії стала римською провінцією Дакія. Даки й римляни фактично 
стали предками румунського народу.

кою (побували, зокрема, у Венеції, Флоренції, Римі, Неаполі), також з сім’єю 
і художником Ф.Кричевським історик мандрував Італією у 1911 р. (11 вересня–10 
жовтня). Востаннє в Італії М.Грушевський був проїздом, коли в 1914 р. його 
з сім’єю застав у Криворівні початок Першої світової війни, і добиратися до Києва 
довелося окружними шляхами, зокрема, через Венецію, оминаючи лінію фронту 
(Італія на той час була нейтральною). Враження від другої і третьої з перелічених 
подорожей стали основою “По світу”. У журнальному варіанті є більше прина-
гідних ситуативних згадок про приватні деталі подорожі, зокрема, про дружину; 
згодом, редагуючи цей текст, М.Грушевський вилучив деякі з них, намагаючись 
надати розповіді безособового характеру і дещо абстрагувати образ оповідача. 

В вагоні
с. 334 ...сих безконечно довгих, безконечно тяжких літ... — йдеться 

про 1905–1907 рр., коли в Російській імперії вибухнула революція, соціальна 
активність народних мас стала сигналом для інтелігенції, закликом до рішучих дій. 
Саме тоді, з початками російського парламентаризму, в українців з’явився шанс 
домогтися суттєвих змін у своєму суспільному і культурному становищі. Створю-
валися і легалізувалися політичні партії, українські представники в російській Думі 
об’єдналися в окрему фракцію, яка налічувала 45 осіб, велася активна робота для 
скасування ганебної заборони українського друкованого слова. У ці роки М.Гру-
шевський став одним з українських національних лідерів, промотором та учасником 
багатьох суспільно-політичних ініціатив. Він часто виступав у пресі як публіцист. 
Однак через реванш політичої реакції у Росії демократичні досягнення цього 
періоду виявилися дуже незначними.

...наступили часи малих діл... — у кінці 1870-х рр. ліберальні народники, 
зокрема, українські, розробили і почали впроваджувати в життя т. зв. “теорію 
малих діл”. Суть її полягає у тому, щоб через малопомітні, але необхідні реальні 
справи наближати й утверджувати велику ідею піднесення політичної самосві-
домості народу і національного відродження. Для часів політичної реакції така 
тактика виглядає досить ефективною.

Romani
с. 334 ...опиняємося в новім поїзді — в другім отечестві — тобто, 

прямуючи з Києва, який входив тоді до складу Російської імперії, на захід, 
подорожній перетинав кордон з Австро-Угорщиною, хоч продовжував перебу-
вати на українській землі. Тут М.Грушевський з гіркою іронією говорить про 
багатовікову розірваність етнічних українських територій між кількома сусідніми 
державами-загарбницями. Втікаючи від жорстокого визиску, багато українців 
емігрували за океан, внаслідок чого в Канаді, США, Бразилії, Австралії також 
утворилися численні українські осередки.

с. 335 ...Сполучені держави... — тобто Сполучені Штати Америки.
...випив повну чашу “класичної освіти”... — М.Грушевський має на увазі 

систему освіти в Російській імперії другої пол. ХІХ ст., і конкретно свої гімназійні 
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вважати хабарем. Один із персонажів відкрито визнає, що бере хабарі “борзыми 
щенками”, однак не вважає це злочином. Така порода мисливських собак (по-у-
країнськи вона називається “хорт”) і досі вважається елітною. Тому фраза “взятка 
борзыми щенками” стала крилатою і означає у певному сенсі “витончений”, 
замаскований хабар.

с. 340 ...популярна напись: “40 человек, 8 лошадей” — у минулому 
пасажирський потяг, як правило, мав вагони різних типів і класів: сині вагони 
І–ІІ класу, зелені — III і сірі вагони IV класу, на яких позначали їхню місткість: 
“40 человек, 8 лошадей”. Фактично це були вантажні вагони, умови перевезення 
людей і худоби в них були тотожними.

с. 341 ...поки не проголошений “мир чоловіку”... — тобто немає смислу, 
наприклад, фанатично пропагувати вегетаріанство, захищаючи тварин, поки в люд-
ському середовищі панують винятково жорстокі взаємини. Для окреслення омрі-
яного ідеалу М.Грушевський використав вираз “мир чоловіку”, взятий з трактату 
архімандрита Києво-Печерської лаври І.Гізеля “Мир з Богом чоловіку” (1669). 
У православному богослов’ї це перший твір, де автор ґрунтовно викладає науку 
про гріхи, заповіді та принципи спокути.

“Що ти бачиш занозу в оці брата твого, а колоди в своїм власнім 
не чуєш” — образний вислів, який кілька разів повторюється у євангельських 
текстах: Матвій, 7, 3; Лука, 6, 41; Фома, 31. Означає, що абстрактне засудження 
людських вад не здатне вдосконалити людину. Єдиний спосіб — щоб людина 
насамперед сама вивільнилась від своєї гріховності. Переймаючись недоліками 
та вадами інших, вона не усвідомлює своєї недосконалості, а тому не може об’єк-
тивно бачити іншого.

Стара рецепта “жити відповідно до природи”... — один із давніх філо-
софських принципів, проповідуваний ще стоїками (кінець ІV ст. до н.е. — ІІІ 
ст. н.е.). Означає — бути в гармонії з собою, а також з навколишнім світом, 
а оскільки людина ще й раціональне створіння, то жити відповідно до природи 
також означає жити, використовуючи й актуалізуючи розумне начало.

Кесарево кесареві
с. 341 ...треба віддати “кесарево кесареві”... — фразу “кесарю — кесареве, 

а Богові — Боже” промовляє Ісус Христос, відповідаючи на запитання фарисеїв 
про необхідність платити податок правителю. Тобто в житті є два види влади, які 
не варто змішувати: політична і духовна. Кожна з них вирішує свої завдання, має 
свої функції і бере свою “плату”.

с. 342 ...заплатить податок віденським антисемітам... — з давніх-да-
вен євреї в Австрії періодично зазнавали жорстоких переслідувань. Антиєврейські 
настрої різко посилилися у ХV ст. У 1420 р. за звинуваченням в оскверненні гостії 
в Енсі всі євреї Австрії були заарештовані, 270 чоловік спалені на вогні, всіх інших, 
крім тих, які погодилися охреститися, вислали з країни, їхнє майно конфіскували, 
дітей євреїв віддали в монастирі на виховання. Після цих страшних подій євреї 
назвали Австрію “кривавою країною”. В перші десятиліття після вигнання лише 

Землячок
с. 337 ...як генерал Ковальов без суду і права казав своїм козакам 

вибити різками доктора Забусова... — йдеться про інцидент, який стався 
увечері 14 березня 1904 р. в Ашхабаді. Тодішній начальник Закаспійської коза-
чої бригади генерал-майор Ковальов, засперечавшись з офіцерами з приводу 
взаємин з гарнізонними дамами, вирішив помститись одному з уявних суперників 
–лікареві-гінекологу Середньоазійської залізниці Забусову. Ковальов наказав 
викликати лікаря телефоном нібито для надання медичної допомоги, а коли той 
приїхав, підлеглі Ковальову козаки за його наказом схопили і висікли Забусова 
різками. Генерал був певен, що лікар посоромиться признатися будь-кому про те, 
що сталося. Однак Забусов тієї ж ночі надіслав телеграми військовому міністрові 
та до газети “Речь”. Командуванню не вдалося замовчати конфлікт і цей випадок 
викликав великий громадський резонанс. Газети повідомляли про кріпосні норови 
і розгул самодурства властей в околицях Росії. Проти приниження людської 
гідності виступили відомі діячі країни. “Дотепника” генерала Ковальова судив 
Вищий військовий суд, його позбавили військового звання, чинів, орденів і пенсії. 

Ніякі надлюдські зусилля опричнини не могли піднести престижу 
власті “грізного царя” з-перед трьохсот літ... — опричнина — система 
заходів (репресії, страти, конфіскація земель), що здійснював у Московській 
державі в XVI ст. цар Іван IV, прозваний Грозним, з метою зміцнення царської 
влади, для боротьби з опозицією і залишками удільного сепаратизму. Ознаками 
служіння в опричниках були собача голова і мітла, які символізували рішучість 
“вигризти й вимести зраду”, і справді опричники були “вірними псами” москов-
ського царя, їхня діяльність відзначалася особливою жорстокістю.

Помилка
с. 338 ...теперішнього “заспокоєння” — М.Грушевський має на увазі 

масові репресивні заходи, які були характерні для періоду реакції у Росії після 
революції 1905 р.

...переселитися на лоно Авраама... — тобто померти. Авраам — біблійний 
родоначальник єврейського народу, перший з трьох патріархів. 

...“аще праведник едва спасется, нечестивый где явится!” — слова 
з Біблії, Першого послання апостола Петра, глави 4. Повністю фраза звучить 
так: “И аще праведник едва спасется, нечестивый и грешный где явится?”

“Жестокие нравы”... — фраза з драми класика російської драматургії О.Остров-
ського “Гроза”, один із персонажів якої Кулігін говорить: “Жестокие нравы, сударь, 
в нашем городе, жестокие!” Фраза набула афористичного звучання, тому що в росій-
ському суспільстві вона щоразу знаходила все нові й нові підтвердження. Жорстокість 
тісно вплетена в життя людей, і плин часу не міг змінити цієї закономірності.

Партикулярні гадки
с. 339 ...до “борзих щенят” включно — фраза з першої дії комедії М.Го-

голя “Ревізор”, де Городничий сперечається з міськими чиновниками, що можна 
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вважати хабарем. Один із персонажів відкрито визнає, що бере хабарі “борзыми 
щенками”, однак не вважає це злочином. Така порода мисливських собак (по-у-
країнськи вона називається “хорт”) і досі вважається елітною. Тому фраза “взятка 
борзыми щенками” стала крилатою і означає у певному сенсі “витончений”, 
замаскований хабар.

с. 340 ...популярна напись: “40 человек, 8 лошадей” — у минулому 
пасажирський потяг, як правило, мав вагони різних типів і класів: сині вагони 
І–ІІ класу, зелені — III і сірі вагони IV класу, на яких позначали їхню місткість: 
“40 человек, 8 лошадей”. Фактично це були вантажні вагони, умови перевезення 
людей і худоби в них були тотожними.

с. 341 ...поки не проголошений “мир чоловіку”... — тобто немає смислу, 
наприклад, фанатично пропагувати вегетаріанство, захищаючи тварин, поки в люд-
ському середовищі панують винятково жорстокі взаємини. Для окреслення омрі-
яного ідеалу М.Грушевський використав вираз “мир чоловіку”, взятий з трактату 
архімандрита Києво-Печерської лаври І.Гізеля “Мир з Богом чоловіку” (1669). 
У православному богослов’ї це перший твір, де автор ґрунтовно викладає науку 
про гріхи, заповіді та принципи спокути.

“Що ти бачиш занозу в оці брата твого, а колоди в своїм власнім 
не чуєш” — образний вислів, який кілька разів повторюється у євангельських 
текстах: Матвій, 7, 3; Лука, 6, 41; Фома, 31. Означає, що абстрактне засудження 
людських вад не здатне вдосконалити людину. Єдиний спосіб — щоб людина 
насамперед сама вивільнилась від своєї гріховності. Переймаючись недоліками 
та вадами інших, вона не усвідомлює своєї недосконалості, а тому не може об’єк-
тивно бачити іншого.

Стара рецепта “жити відповідно до природи”... — один із давніх філо-
софських принципів, проповідуваний ще стоїками (кінець ІV ст. до н.е. — ІІІ 
ст. н.е.). Означає — бути в гармонії з собою, а також з навколишнім світом, 
а оскільки людина ще й раціональне створіння, то жити відповідно до природи 
також означає жити, використовуючи й актуалізуючи розумне начало.

Кесарево кесареві
с. 341 ...треба віддати “кесарево кесареві”... — фразу “кесарю — кесареве, 

а Богові — Боже” промовляє Ісус Христос, відповідаючи на запитання фарисеїв 
про необхідність платити податок правителю. Тобто в житті є два види влади, які 
не варто змішувати: політична і духовна. Кожна з них вирішує свої завдання, має 
свої функції і бере свою “плату”.
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поселенців. Німецькі феодали проявили до слов’ян жорстокість, незвичну навіть 
на ті часи, нещадно винищували населення, посіви, спалювали селища.

с. 344 Се словенка. Ми в Хорутанії... — предки сучасних словенців у 
VІ ст. оселилися на теренах між Альпами й Адріатичним морем двома хвилями 
міграції: перша хвиля була близько 550-го року з моравських земель, а друга — 
з південного сходу. У VII–XI ст. утворилася ранньофеодальна держава словен-
ців — Хорутанія (Карантанія). Однак у 20-х рр. IX ст. Хорутанія опинилася 
у складі імперії Карла Великого і альпійські слов’яни втратили свою державність. 
Розпочався інтенсивний процес колонізації цих земель німецькими селянами 
і германізація слов’янського населення. Однак словенці зуміли зберегти свою 
мову та етнічну самобутність. На сьогодні більшість словенців мешкає на тери-
торії незалежної Словенії, а також на північному сході Італії, на півдні Австрії, 
у Хорватії й Угорщині. У цих чотирьох країнах словенці визнані національною 
меншиною з відповідними правами.

Останніми часами сі словенські кості рухаються сильно — у 1848 р. у Сло-
венії, яка перебувала під владою Австрії, виник суспільний рух під назвою “Весна 
народів”. Його програма висувала вимогу — об’єднати розрізнені словенські 
землі в одну державу, створити свій парламент та уряд, забезпечити рівні права 
словенській мові. Однак цей рух був придушений, а його програма ще довго 
залишалася актуальною. У 60-х рр. XIX ст. народний рух знову активізувався 
(т.зв. “младословенці”).

...з них уже не буде одноцільного територіального організму — у цьому 
випадку М.Грушевський недооцінив силу прагнення словенців до самостійності. 
У 1918 р. після падіння Австро-Угорської монархії було створене Королівство 
сербів, хорватів і словенців, з 1929 р. ця держава стала називатися Югославією. 
У 1945–1990 рр. Словенія входила до складу Югославії як союзна республіка. 
У 1990 р. Словенія стала першою югославською республікою, яка провела вільні 
вибори; 23 грудня 1990 р. жителі Словенії проголосували за незалежність. 25 
червня 1991 р. Словенія відділилась від Югославії, світове співтовариство визнало 
її незалежною державою. Столиця — Любляна.

...хоч усіх трьох голов потрійного союзу — М.Грушевський жартома згадує 
т.зв. Троїстий союз — військово-політичний блок Німеччини, Австро-Угорщини 
та Італії, який склався в 1879–1882 рр. і був спрямований проти Франції й Росії. 
Започаткував його утворення Австро-Німецький договір від 1879 р., що перед-
бачав спільні дії обох країн у випадку нападу Росії на одну з них. У 1882 р. цей 
двосторонній союз був доповнений договором між Німеччиною, Австро-Угорщи-
ною та Італією, який поновлювався у 1887, 1891, 1902 роках. У кінці ХІХ–на 
початку ХХ ст. Італія почала переорієнтовувати зовнішньополітичний курс 
і поступово відходити від своїх союзників. Залишаючись формально членом Тро-
їстого союзу, вона поступово зближувалася з Францією та Великою Британією. 
У 1914 р. Німеччина та Австро-Угорщина вступили в Першу світову війну без 
військової підтримки Італії, яка у травні 1915 р. заявила про свій вихід з союзу 
й оголосила війну Австро-Угорщині.

в окремих австрійських землях залишалися деякі привілейовані євреї. Однак згодом, 
не зважаючи на репресії, єврейська громада Австрії і, зокрема, Відня, стала досить 
численною і набула великої суспільної ваги. Після економічної кризи, що виникла 
в 1873 р., в Австро-Угорщині знову посилився рух антисемітизму. Почали виходити 
антисемітські видання. У 1877 р. відбувся 1-й Віденський католицький конгрес, 
на якому була створена Християнсько-соціальна партія, головною метою якої була 
“боротьба проти єврейської буржуазії, проти єврейського капіталу”. 

Зростання антисемітизму в Австро-Угорщині привело до підйому національного 
руху серед австрійських євреїв. Створений у 1886 р. Австрійський союз ізраелітів, 
що спершу ставив перед собою тільки просвітницьку мету, згодом почав вести 
політичну боротьбу проти антисемітизму, здійснювати правовий захист євреїв, 
активно боротися з економічним бойкотом єврейських підприємств. У 1891 р. був 
створений Союз для боротьби з антисемітизмом в Австрії. Саме у Відні Т.Герцль 
написав і вперше опублікував програмову книжку “Єврейська держава”. 

Всяке силування — велика отрута на милування — парафраз україн-
ського народного прислів’я “На милування нема силування”.

с. 343 Повз важкої маси св. Стефана... — йдеться про готичний собор св. 
Стефана, який став архітектурним символом Відня. Перший храм на місці собору 
був побудований ще в 1137–1147 рр., у 1469 р. церква стала кафедральним собо-
ром. Сучасного зовнішнього вигляду споруда набула до 1511 р. У 1722 р. статус 
собору та Віденської єпархії був підвищений до архієпископського.

...старовіцького Stock im Eisen... — один із древніх віденських символів, 
буквальний переклад — “палиця в залізі”: у ніші одного з будинків, які вихо-
дять на однойменну площу в центрі Відня (Шток-ім-Айзен-Плац), закріплена 
частина стовбура дерева, в який вбито сотні цвяхів; стовбур обмотаний металевим 
ланцюгом, замкнутим на великий висячий замок. Легенда розповідає, що колись 
кожен підмайстер слюсаря або коваля, прибуваючи до Відня або залишаючи його, 
мав вбити цвяха в дерево, що росло на площі. В іншій легенді йдеться про те, 
що нібито одному злодію, який покаявся, диявол дав уміння створювати замки, 
котрі не можна зламати, і саме такий замок — на цьому уламку дерева. Вперше 
Stock im Eisen згадується у 1533 р.

Ворота Італії
с. 343 Земмерінг... — гірський перевал через Альпи на кордоні між Нижньою 

Австрією і Штирією на висоті 1000 м над рівнем моря. Відстань до Відня — 90 
км. Від нього названо Земмерінгську залізницю. Містечко Земмерінг нині відоме 
як бальнеологічний і гірськолижний курорт.

...серед останків західної Слов’янщини, залитої, задавленої пізнішим 
німецьким походом — йдеться про завойовницькі походи німецьких королів 
у Х ст. проти слов’ян, в результаті яких були підкорені всі слов’янські племена, 
розселені між річками Лабою і Одрою (тепер Ельба і Одер): лужичани, гаво-
ляни, частина лютичів та ін. Слов’янські племена змушені були платити важку 
данину, на їхніх землях будували монастирі, замки, створювали колонії німецьких 
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поселенців. Німецькі феодали проявили до слов’ян жорстокість, незвичну навіть 
на ті часи, нещадно винищували населення, посіви, спалювали селища.

с. 344 Се словенка. Ми в Хорутанії... — предки сучасних словенців у 
VІ ст. оселилися на теренах між Альпами й Адріатичним морем двома хвилями 
міграції: перша хвиля була близько 550-го року з моравських земель, а друга — 
з південного сходу. У VII–XI ст. утворилася ранньофеодальна держава словен-
ців — Хорутанія (Карантанія). Однак у 20-х рр. IX ст. Хорутанія опинилася 
у складі імперії Карла Великого і альпійські слов’яни втратили свою державність. 
Розпочався інтенсивний процес колонізації цих земель німецькими селянами 
і германізація слов’янського населення. Однак словенці зуміли зберегти свою 
мову та етнічну самобутність. На сьогодні більшість словенців мешкає на тери-
торії незалежної Словенії, а також на північному сході Італії, на півдні Австрії, 
у Хорватії й Угорщині. У цих чотирьох країнах словенці визнані національною 
меншиною з відповідними правами.

Останніми часами сі словенські кості рухаються сильно — у 1848 р. у Сло-
венії, яка перебувала під владою Австрії, виник суспільний рух під назвою “Весна 
народів”. Його програма висувала вимогу — об’єднати розрізнені словенські 
землі в одну державу, створити свій парламент та уряд, забезпечити рівні права 
словенській мові. Однак цей рух був придушений, а його програма ще довго 
залишалася актуальною. У 60-х рр. XIX ст. народний рух знову активізувався 
(т.зв. “младословенці”).

...з них уже не буде одноцільного територіального організму — у цьому 
випадку М.Грушевський недооцінив силу прагнення словенців до самостійності. 
У 1918 р. після падіння Австро-Угорської монархії було створене Королівство 
сербів, хорватів і словенців, з 1929 р. ця держава стала називатися Югославією. 
У 1945–1990 рр. Словенія входила до складу Югославії як союзна республіка. 
У 1990 р. Словенія стала першою югославською республікою, яка провела вільні 
вибори; 23 грудня 1990 р. жителі Словенії проголосували за незалежність. 25 
червня 1991 р. Словенія відділилась від Югославії, світове співтовариство визнало 
її незалежною державою. Столиця — Любляна.

...хоч усіх трьох голов потрійного союзу — М.Грушевський жартома згадує 
т.зв. Троїстий союз — військово-політичний блок Німеччини, Австро-Угорщини 
та Італії, який склався в 1879–1882 рр. і був спрямований проти Франції й Росії. 
Започаткував його утворення Австро-Німецький договір від 1879 р., що перед-
бачав спільні дії обох країн у випадку нападу Росії на одну з них. У 1882 р. цей 
двосторонній союз був доповнений договором між Німеччиною, Австро-Угорщи-
ною та Італією, який поновлювався у 1887, 1891, 1902 роках. У кінці ХІХ–на 
початку ХХ ст. Італія почала переорієнтовувати зовнішньополітичний курс 
і поступово відходити від своїх союзників. Залишаючись формально членом Тро-
їстого союзу, вона поступово зближувалася з Францією та Великою Британією. 
У 1914 р. Німеччина та Австро-Угорщина вступили в Першу світову війну без 
військової підтримки Італії, яка у травні 1915 р. заявила про свій вихід з союзу 
й оголосила війну Австро-Угорщині.

в окремих австрійських землях залишалися деякі привілейовані євреї. Однак згодом, 
не зважаючи на репресії, єврейська громада Австрії і, зокрема, Відня, стала досить 
численною і набула великої суспільної ваги. Після економічної кризи, що виникла 
в 1873 р., в Австро-Угорщині знову посилився рух антисемітизму. Почали виходити 
антисемітські видання. У 1877 р. відбувся 1-й Віденський католицький конгрес, 
на якому була створена Християнсько-соціальна партія, головною метою якої була 
“боротьба проти єврейської буржуазії, проти єврейського капіталу”. 

Зростання антисемітизму в Австро-Угорщині привело до підйому національного 
руху серед австрійських євреїв. Створений у 1886 р. Австрійський союз ізраелітів, 
що спершу ставив перед собою тільки просвітницьку мету, згодом почав вести 
політичну боротьбу проти антисемітизму, здійснювати правовий захист євреїв, 
активно боротися з економічним бойкотом єврейських підприємств. У 1891 р. був 
створений Союз для боротьби з антисемітизмом в Австрії. Саме у Відні Т.Герцль 
написав і вперше опублікував програмову книжку “Єврейська держава”. 

Всяке силування — велика отрута на милування — парафраз україн-
ського народного прислів’я “На милування нема силування”.

с. 343 Повз важкої маси св. Стефана... — йдеться про готичний собор св. 
Стефана, який став архітектурним символом Відня. Перший храм на місці собору 
був побудований ще в 1137–1147 рр., у 1469 р. церква стала кафедральним собо-
ром. Сучасного зовнішнього вигляду споруда набула до 1511 р. У 1722 р. статус 
собору та Віденської єпархії був підвищений до архієпископського.

...старовіцького Stock im Eisen... — один із древніх віденських символів, 
буквальний переклад — “палиця в залізі”: у ніші одного з будинків, які вихо-
дять на однойменну площу в центрі Відня (Шток-ім-Айзен-Плац), закріплена 
частина стовбура дерева, в який вбито сотні цвяхів; стовбур обмотаний металевим 
ланцюгом, замкнутим на великий висячий замок. Легенда розповідає, що колись 
кожен підмайстер слюсаря або коваля, прибуваючи до Відня або залишаючи його, 
мав вбити цвяха в дерево, що росло на площі. В іншій легенді йдеться про те, 
що нібито одному злодію, який покаявся, диявол дав уміння створювати замки, 
котрі не можна зламати, і саме такий замок — на цьому уламку дерева. Вперше 
Stock im Eisen згадується у 1533 р.

Ворота Італії
с. 343 Земмерінг... — гірський перевал через Альпи на кордоні між Нижньою 

Австрією і Штирією на висоті 1000 м над рівнем моря. Відстань до Відня — 90 
км. Від нього названо Земмерінгську залізницю. Містечко Земмерінг нині відоме 
як бальнеологічний і гірськолижний курорт.

...серед останків західної Слов’янщини, залитої, задавленої пізнішим 
німецьким походом — йдеться про завойовницькі походи німецьких королів 
у Х ст. проти слов’ян, в результаті яких були підкорені всі слов’янські племена, 
розселені між річками Лабою і Одрою (тепер Ельба і Одер): лужичани, гаво-
ляни, частина лютичів та ін. Слов’янські племена змушені були платити важку 
данину, на їхніх землях будували монастирі, замки, створювали колонії німецьких 
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Лонгобардське королівство досягло у 712–744 рр. Наприкінці VIII ст. його заво-
ювали франки. В Х ст. лонгобарди вже повністю романізувалися і стали однією 
зі складових у формуванні італійської нації. Норманни (від Nord і Mann, тобто 
“північні люди”) — германські племена, які населяли Скандинавію і з VIII ст. 
здійснювали набіги на береги майже всієї Європи. В Італії норманни з’явилися 
в середині IX ст. Італійці, вражені хоробрістю і силою норманнів, стали запрошувати 
їх до себе на службу. Відтоді все нові й нові загони прибували в Південну Італію. 
В ХІ ст. в Сицилії та на півдні Італії була створена сильна норманнська держава.

с. 347 На монументі Віктору Емануїлу... — у 1861 р. Сардинський 
король Віктор Емануїл II був проголошений першим королем новоутвореного 
об’єднаного Італійського королівства.

Краса і сила
с. 347 ...круглі, присадкуваті бані св. Марка... — йдеться про кафедральний 

собор і одну з найбільш знаменитих споруд Венеції. Собор збудований у 829 р. для 
зберігання останків євангеліста святого Марка, який став покровителем міста. 
Собор завжди був для венеціанців символом їхнього міста і центром суспіль-
ного життя: тут вручали повноваження новим дожам і кондотьєрам (найманим 
полководцям), а дах тераси перед входом до храму використовувався як трибуна, 
з якої венеціанські правителі споглядали на урочисті церемонії, що відбувалися 
на площі. Після пожежі 927 р. базиліка була відбудована у 1043–1071 рр.

Венецька минувшина
с. 349 ...особливо з Аквілеї, під час гуннського находу... — Аквілея — 

місто, засноване римлянами в 183–181 рр. до н. е., біля узбережжя Трієстської 
затоки, було великим і важливим торговим та стратегічним пунктом, як ключ 
Італії на сході. Надзвичайно добре укріплене, місто не раз стримувало натиск 
іноземних ворогів. Кінець могутності Аквілеї поклав цар гуннів Атілла, який 
після тривалої облоги у 452 р. зруйнував місто, а його розорення довершили 
лонгобарди у 568 р. Частина населення Аквілеї утекла на захід, де заселила 
територію сучасної Венеції.

...на істрійськім і далматинськім побережжі — тобто на східних берегах 
Адріатичного моря. Істрія — один із найбільших півостровів Адріатики, тепер 
його північна частина належить Словенії, центральна і південна — Хорватії. 
Далматія (Далмація) — історична область на північному заході Балканського 
півострова, на узбережжі Адріатичного моря.

...на Вознесення... — тобто на одне з великих християнських свят — Господ-
нього Вознесення, яке припадає на сороковий день після Христового Воскресення.

...дож на осібнім розкішнім кораблі, так званім Буцентаврі... — корабель 
“Буцентавр”, також відомий як “галера дожів”, вперше був збудований у 1300 р., 
в епоху розквіту Венеції. Галера, оздоблена золотом, слугувала плавучим пала-
цом для венеціанських правителів. Пізніше нові такі галери будували ще тричі. 
Останній “Буцентавр”, збудований у 1728 р., був значно розкішнішим від усіх 

с. 345 ...вилітає на широкий простір Canal Grande... — тобто Великий 
канал — головну транспортну артерію Венеції, що перетинає місто S-подібною 
лінією, має довжину 3800 м, ширину — від 30 до 70 м, а глибина сягає близько 
5 м. З 1881 р. діє служба перевезень каналом. Крім традиційних човнів-гондол, 
у новітні часи перевезення також здійснюються пасажирськими катерами.

Вдóва королева
с. 346 ...Венеція, яка під пануванням Австрії... — історія Венецької 

республіки завершується втратою незалежності 12 травня 1797 р., коли її захопив 
Наполеон і передав Австрії. Австрійське панування тут тривало до 1866 р.

...свої іредентські почуття... — іредентизм (італ. irredentismo, від irredento — 
незвільнений, такий, що перебуває під чужою владою) — це термін міжнародних 
відносин, який означає захист етнічної приналежності анексованих іншою державою 
територій з метою відновлення попереднього історичного володіння. Вперше тер-
мін почали вживати на межі ХІХ–ХХ ст. стосовно руху за приєднання до Італії 
територій з італійським населенням (Трієста, Трентіно), що входили до складу 
Австро-Угорщини та інших країн.

...тепер — в з’єдиненій Італії... — тобто в новоутвореній самостійній дер-
жаві. Рух за возз’єднання італійських земель з новою силою розпочався у 1831 р., 
коли Дж. Мадзіні в Марселі створив підпільну організацію “Молода Італія”. 
Починається т. зв. Рісорджименто — епоха возз’єднання Італії. У 1838 р. Сар-
динське королівство оголошує війну Австрії, але зазнає поразки. Неабияку роль 
у тривалому і складному процесі визволення італійських земель від іноземного 
поневолення відіграла діяльність Дж. Гарібальді у 1860-х рр. У 1861 р. було 
офіційно утворене Італійське королівство під владою короля Віктора Емануїла 
ІІ (на той час короля Сардинії), але аж у 1870 р. був звільнений Рим, світська 
влада папи скасована, Рим став столицею об’єднаної Італії.

...нещасливу колоніальну політику — в кінці ХІХ ст. основним напрямом 
колоніальної політики Італії був Африканський континент. У 1885 р. до Італії була 
приєднана Еритрея, в 1889 р. — південь Сомалі. Після Італо-турецької війни 
1911–1912 рр. Італія приєднала Лівію. Лише Ефіопії вдалося відстояти свою 
повну незалежність у війні з Італією у 1894–1896 рр.

...для савойської династії... — династія правителів, що панувала в XI–XIX 
ст. у Савойї та П’ємонті, у 1720–1861 рр. — королі Сардинії, у 1870–1873 рр. — 
Іспанії, у 1861–1946 рр. — Італії.

...остготи, лонгобарди, норманни... — перелічені основні германські племена, 
які одні за одними намагалися завоювати італійські землі. Остготи — одна з двох 
гілок, на які в кінці III ст. розділилися готи (остготи і вестготи). У 488–493 рр. 
при Теодоріху Великому остготи завоювали Італію. Припинили існування як народ 
після завоювання візантійським імператором Юстиніаном Італії в 535–555 рр. 
Лонгобарди (лангобарди) успішно провели серію загарбницьких воєн проти 
остготів, у 568 р. заснували своє королівство у Північній та Центральній Італії. 
Сучасна назва італійського краю Ломбардія саме від них. Найбільшої могутності 
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Лонгобардське королівство досягло у 712–744 рр. Наприкінці VIII ст. його заво-
ювали франки. В Х ст. лонгобарди вже повністю романізувалися і стали однією 
зі складових у формуванні італійської нації. Норманни (від Nord і Mann, тобто 
“північні люди”) — германські племена, які населяли Скандинавію і з VIII ст. 
здійснювали набіги на береги майже всієї Європи. В Італії норманни з’явилися 
в середині IX ст. Італійці, вражені хоробрістю і силою норманнів, стали запрошувати 
їх до себе на службу. Відтоді все нові й нові загони прибували в Південну Італію. 
В ХІ ст. в Сицилії та на півдні Італії була створена сильна норманнська держава.

с. 347 На монументі Віктору Емануїлу... — у 1861 р. Сардинський 
король Віктор Емануїл II був проголошений першим королем новоутвореного 
об’єднаного Італійського королівства.

Краса і сила
с. 347 ...круглі, присадкуваті бані св. Марка... — йдеться про кафедральний 

собор і одну з найбільш знаменитих споруд Венеції. Собор збудований у 829 р. для 
зберігання останків євангеліста святого Марка, який став покровителем міста. 
Собор завжди був для венеціанців символом їхнього міста і центром суспіль-
ного життя: тут вручали повноваження новим дожам і кондотьєрам (найманим 
полководцям), а дах тераси перед входом до храму використовувався як трибуна, 
з якої венеціанські правителі споглядали на урочисті церемонії, що відбувалися 
на площі. Після пожежі 927 р. базиліка була відбудована у 1043–1071 рр.

Венецька минувшина
с. 349 ...особливо з Аквілеї, під час гуннського находу... — Аквілея — 

місто, засноване римлянами в 183–181 рр. до н. е., біля узбережжя Трієстської 
затоки, було великим і важливим торговим та стратегічним пунктом, як ключ 
Італії на сході. Надзвичайно добре укріплене, місто не раз стримувало натиск 
іноземних ворогів. Кінець могутності Аквілеї поклав цар гуннів Атілла, який 
після тривалої облоги у 452 р. зруйнував місто, а його розорення довершили 
лонгобарди у 568 р. Частина населення Аквілеї утекла на захід, де заселила 
територію сучасної Венеції.

...на істрійськім і далматинськім побережжі — тобто на східних берегах 
Адріатичного моря. Істрія — один із найбільших півостровів Адріатики, тепер 
його північна частина належить Словенії, центральна і південна — Хорватії. 
Далматія (Далмація) — історична область на північному заході Балканського 
півострова, на узбережжі Адріатичного моря.

...на Вознесення... — тобто на одне з великих християнських свят — Господ-
нього Вознесення, яке припадає на сороковий день після Христового Воскресення.

...дож на осібнім розкішнім кораблі, так званім Буцентаврі... — корабель 
“Буцентавр”, також відомий як “галера дожів”, вперше був збудований у 1300 р., 
в епоху розквіту Венеції. Галера, оздоблена золотом, слугувала плавучим пала-
цом для венеціанських правителів. Пізніше нові такі галери будували ще тричі. 
Останній “Буцентавр”, збудований у 1728 р., був значно розкішнішим від усіх 

с. 345 ...вилітає на широкий простір Canal Grande... — тобто Великий 
канал — головну транспортну артерію Венеції, що перетинає місто S-подібною 
лінією, має довжину 3800 м, ширину — від 30 до 70 м, а глибина сягає близько 
5 м. З 1881 р. діє служба перевезень каналом. Крім традиційних човнів-гондол, 
у новітні часи перевезення також здійснюються пасажирськими катерами.

Вдóва королева
с. 346 ...Венеція, яка під пануванням Австрії... — історія Венецької 

республіки завершується втратою незалежності 12 травня 1797 р., коли її захопив 
Наполеон і передав Австрії. Австрійське панування тут тривало до 1866 р.

...свої іредентські почуття... — іредентизм (італ. irredentismo, від irredento — 
незвільнений, такий, що перебуває під чужою владою) — це термін міжнародних 
відносин, який означає захист етнічної приналежності анексованих іншою державою 
територій з метою відновлення попереднього історичного володіння. Вперше тер-
мін почали вживати на межі ХІХ–ХХ ст. стосовно руху за приєднання до Італії 
територій з італійським населенням (Трієста, Трентіно), що входили до складу 
Австро-Угорщини та інших країн.

...тепер — в з’єдиненій Італії... — тобто в новоутвореній самостійній дер-
жаві. Рух за возз’єднання італійських земель з новою силою розпочався у 1831 р., 
коли Дж. Мадзіні в Марселі створив підпільну організацію “Молода Італія”. 
Починається т. зв. Рісорджименто — епоха возз’єднання Італії. У 1838 р. Сар-
динське королівство оголошує війну Австрії, але зазнає поразки. Неабияку роль 
у тривалому і складному процесі визволення італійських земель від іноземного 
поневолення відіграла діяльність Дж. Гарібальді у 1860-х рр. У 1861 р. було 
офіційно утворене Італійське королівство під владою короля Віктора Емануїла 
ІІ (на той час короля Сардинії), але аж у 1870 р. був звільнений Рим, світська 
влада папи скасована, Рим став столицею об’єднаної Італії.

...нещасливу колоніальну політику — в кінці ХІХ ст. основним напрямом 
колоніальної політики Італії був Африканський континент. У 1885 р. до Італії була 
приєднана Еритрея, в 1889 р. — південь Сомалі. Після Італо-турецької війни 
1911–1912 рр. Італія приєднала Лівію. Лише Ефіопії вдалося відстояти свою 
повну незалежність у війні з Італією у 1894–1896 рр.

...для савойської династії... — династія правителів, що панувала в XI–XIX 
ст. у Савойї та П’ємонті, у 1720–1861 рр. — королі Сардинії, у 1870–1873 рр. — 
Іспанії, у 1861–1946 рр. — Італії.

...остготи, лонгобарди, норманни... — перелічені основні германські племена, 
які одні за одними намагалися завоювати італійські землі. Остготи — одна з двох 
гілок, на які в кінці III ст. розділилися готи (остготи і вестготи). У 488–493 рр. 
при Теодоріху Великому остготи завоювали Італію. Припинили існування як народ 
після завоювання візантійським імператором Юстиніаном Італії в 535–555 рр. 
Лонгобарди (лангобарди) успішно провели серію загарбницьких воєн проти 
остготів, у 568 р. заснували своє королівство у Північній та Центральній Італії. 
Сучасна назва італійського краю Ломбардія саме від них. Найбільшої могутності 
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...її вороги і неприятелі, злучившися докупи, розгромили її сили 
в 1509 р. ... — в кінці 1508 р. Франція, Німеччина, Іспанія, Флоренція і Феррара 
уклали союз, метою якого було розчленування венеціанських володінь на материку. 
14 травня 1509 р. через незгоди між двома воєначальниками венеціанці зазнали 
нищівної поразки.

с. 353 ...її спадщина стала виморочним добром... — юридичний термін, 
що означає спадщину без спадкоємців (або їх немає згідно з законом, або вони 
відмовились від спадщини). Тоді “виморочна спадщина” переходить у комунальну 
власність. У наведеному контексті М.Грушевський має на увазі, що з загибеллю 
Венеціанської республіки у неї не залишилось безпосередньої держави-спадкоємиці. 

...модний представник третьої Італії Габріель Аннунціо... — відомий 
поет Г.Д’Аннунціо походив з м.Пескара на Адріатичному узбережжі. “Третьою 
Італією” традиційно називають північно-східні і центральні області Італії, на про-
тивагу північно-західним, т.зв. “перша Італія”, і південним — “друга Італія”. 

Артистична спадщина Венеції
с. 356 Над сим палладієм венецької слави... — палладієм в античні часи 

називали священну скульптуру (як правило, дерев’яну) озброєного божества, яка 
вважалася покровителькою й захисницею міста. Палладій передовсім зображу-
вав Афіну Палладу (від імення якої скульптура отримала назву) або Аполлона 
чи Афродіту. Шанування палладія сягає в глибоку, ще кріто-мікенську давнину. 
З недоторканністю та збереженням, наприклад, римського палладія римляни 
пов’язували безпеку й добробут своєї держави. М.Грушевський вжив слово 
“палладій” у переносному значенні як синонім до слова “символ”.

...Контаріні (звісна звичайно під іменем палати Дездемони)... — саме 
в палаці Контаріні, за легендою, жила до заміжжя шекспірівська героїня Дез-
демона. Щоправда, кілька венеціанських палаців сперечаються за таку честь.

...і найрозкішніша з сих приватних палат Са d’Оro — “Золота палата” 
або палац Святої Софії. Збудований у 1425–1440 рр. за проектом архітекторів 
Джованні Бона та його сина Бартоломео Бона. Раніше на цьому місці стояв 
візантійський палац, фрагменти якого були збережені у фасаді Ка д’Оро. При 
оздобленні палацу було використане сусальне золото. Вважається найелегантнішим 
з палаців, побудованих у венеціанському стилі.

с. 357 Венецька цекка била річно мільйон золотих дукатів... — цеккою 
називали в Італії монетний двір.

...хоч для декотрих естетів — приміром, для такого Раскіна... — 
йдеться про англійського письменника й мистецтвознавця Джона Раскіна, автора 
близько п’ятдесяти книг про мистецтво. У 1851–1853 рр. вийшли друком три 
частини його монографії “Камені Венеції” про архітектуру цього міста. 

с. 358 ...церква Спасителя (del Redentore) на Джудецці... — Джудекка — 
один із венеціанських островів у її південній частині. 

с. 359 ...монумент малозначного кондотьєра Бартоломео Коллеоні, був 
вимовлений ним у республіки його тестаментом — кондотьєр — керівник 

попередніх. У 1798 р. наполеонівські війська, які окупували Венецію, за три дні 
розграбували і спалили корабель. Щоб вивезти з галери все золото, знадоби-
лося 400 мулів. Від “Буцентавра” залишилось лише кілька фрагментів, які досі 
зберігаються в італійських музеях. У 2008 р. венеціанські ентузіасти вирішили 
розпочати відбудову історичної галери. З огляду на велику коштовність цього 
проекту існує ідея — частину необхідних грошей відсудити у Франції як ком-
пенсацію за заподіяну Наполеоном шкоду.

...епоху хрестоносних походів — хрестоносні (хрестові) походи — загарб-
ницькі походи хрестоносців (членів європейських духовно-лицарських орденів) 
на Схід у 1096–1270 рр. Проводилися з ініціативи католицької церкви під 
релігійними гаслами боротьби християн проти мусульман та визволення Гробу 
Господнього і Святої землі — Палестини. Хрестоносці мали нашитий на одязі 
знак хреста, звідки походить їх назва. Відбулося вісім великих і багато дрібних 
хрестових походів, у більшості з яких хрестоносці зазнали поразок.

с. 350 ...її перевага була скріплена рішучо... — венеціано-генуезькі 
війни розпочалися через суперечку за торговельні концесії у Палестині і тривали 
з перемінним успіхом у 1253–1381 рр. У 1377–1381 рр. тривала т.зв. Кіод-
жанська війна за Кіоджу (Кьйоджу) — древнє портове місто поблизу Венеції. 
У 1379 р. венеціанці втратили Кіоджу, а в червні 1380 р. внаслідок облоги відбили 
її у генуезців. У 1381 р. у Турині між Венеціанською і Генуезькою республіками 
був укладений мирний договір.

...епоха дожа Томасо Моченіго... — Томасо (Томазо) Моченіго правив 
у 1413–1423 рр.

с. 352 ...попробував розбити пута олігархії за поміччю простого 
народу... — цей заколот зазнав поразки через відсутність достатньої його підтримки 
і народом, і знаттю. 55-й венеціанський дож Маріно Фальєрі (Фальєр) належав 
до старовинної патриціанської родини. Був успішним воєначальником, дипломатом 
і членом Ради Десяти. Почав правити 11 вересня 1354 р. У 1355 р. намагався 
здійснити державний переворот з метою монополізації влади. Змова була викрита 
і придушена. Дожа та його соратників стратили 18 квітня 1355 р. Трагедія Маріно 
Фальєрі не раз привертала увагу митців. Відомі, зокрема, драма Д.Байрона, 
новела Е.Т.А.Гофмана, опера Доніцетті. У цих сюжетах політика переплетена 
з сімейною драмою.

Перехід Царгорода до турків... — Царгород (давня українська назва 
столиці Візантійської імперії Константинополя) був захоплений турками-осма-
нами у 1453 р. Перемога дала туркам можливість панування у східному басейні 
Середземномор’я. Місто було столицею Османської імперії до її розпаду у 1922 р.

Відкриття Нового Світу... — тобто відкриття Південної Америки Хри-
стофором Колумбом у 1492 р. Одразу після цього, у 1499 р., друге велике геогра-
фічне відкриття — португальцем Васко да Гама шляху до Індії через мис Доброї 
Надії, в обхід традиційних торгових шляхів, що були основою венеціанського 
благополуччя, — також стало важким ударом для економіки Венеції.
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...її вороги і неприятелі, злучившися докупи, розгромили її сили 
в 1509 р. ... — в кінці 1508 р. Франція, Німеччина, Іспанія, Флоренція і Феррара 
уклали союз, метою якого було розчленування венеціанських володінь на материку. 
14 травня 1509 р. через незгоди між двома воєначальниками венеціанці зазнали 
нищівної поразки.

с. 353 ...її спадщина стала виморочним добром... — юридичний термін, 
що означає спадщину без спадкоємців (або їх немає згідно з законом, або вони 
відмовились від спадщини). Тоді “виморочна спадщина” переходить у комунальну 
власність. У наведеному контексті М.Грушевський має на увазі, що з загибеллю 
Венеціанської республіки у неї не залишилось безпосередньої держави-спадкоємиці. 

...модний представник третьої Італії Габріель Аннунціо... — відомий 
поет Г.Д’Аннунціо походив з м.Пескара на Адріатичному узбережжі. “Третьою 
Італією” традиційно називають північно-східні і центральні області Італії, на про-
тивагу північно-західним, т.зв. “перша Італія”, і південним — “друга Італія”. 

Артистична спадщина Венеції
с. 356 Над сим палладієм венецької слави... — палладієм в античні часи 

називали священну скульптуру (як правило, дерев’яну) озброєного божества, яка 
вважалася покровителькою й захисницею міста. Палладій передовсім зображу-
вав Афіну Палладу (від імення якої скульптура отримала назву) або Аполлона 
чи Афродіту. Шанування палладія сягає в глибоку, ще кріто-мікенську давнину. 
З недоторканністю та збереженням, наприклад, римського палладія римляни 
пов’язували безпеку й добробут своєї держави. М.Грушевський вжив слово 
“палладій” у переносному значенні як синонім до слова “символ”.

...Контаріні (звісна звичайно під іменем палати Дездемони)... — саме 
в палаці Контаріні, за легендою, жила до заміжжя шекспірівська героїня Дез-
демона. Щоправда, кілька венеціанських палаців сперечаються за таку честь.

...і найрозкішніша з сих приватних палат Са d’Оro — “Золота палата” 
або палац Святої Софії. Збудований у 1425–1440 рр. за проектом архітекторів 
Джованні Бона та його сина Бартоломео Бона. Раніше на цьому місці стояв 
візантійський палац, фрагменти якого були збережені у фасаді Ка д’Оро. При 
оздобленні палацу було використане сусальне золото. Вважається найелегантнішим 
з палаців, побудованих у венеціанському стилі.

с. 357 Венецька цекка била річно мільйон золотих дукатів... — цеккою 
називали в Італії монетний двір.

...хоч для декотрих естетів — приміром, для такого Раскіна... — 
йдеться про англійського письменника й мистецтвознавця Джона Раскіна, автора 
близько п’ятдесяти книг про мистецтво. У 1851–1853 рр. вийшли друком три 
частини його монографії “Камені Венеції” про архітектуру цього міста. 

с. 358 ...церква Спасителя (del Redentore) на Джудецці... — Джудекка — 
один із венеціанських островів у її південній частині. 

с. 359 ...монумент малозначного кондотьєра Бартоломео Коллеоні, був 
вимовлений ним у республіки його тестаментом — кондотьєр — керівник 

попередніх. У 1798 р. наполеонівські війська, які окупували Венецію, за три дні 
розграбували і спалили корабель. Щоб вивезти з галери все золото, знадоби-
лося 400 мулів. Від “Буцентавра” залишилось лише кілька фрагментів, які досі 
зберігаються в італійських музеях. У 2008 р. венеціанські ентузіасти вирішили 
розпочати відбудову історичної галери. З огляду на велику коштовність цього 
проекту існує ідея — частину необхідних грошей відсудити у Франції як ком-
пенсацію за заподіяну Наполеоном шкоду.

...епоху хрестоносних походів — хрестоносні (хрестові) походи — загарб-
ницькі походи хрестоносців (членів європейських духовно-лицарських орденів) 
на Схід у 1096–1270 рр. Проводилися з ініціативи католицької церкви під 
релігійними гаслами боротьби християн проти мусульман та визволення Гробу 
Господнього і Святої землі — Палестини. Хрестоносці мали нашитий на одязі 
знак хреста, звідки походить їх назва. Відбулося вісім великих і багато дрібних 
хрестових походів, у більшості з яких хрестоносці зазнали поразок.

с. 350 ...її перевага була скріплена рішучо... — венеціано-генуезькі 
війни розпочалися через суперечку за торговельні концесії у Палестині і тривали 
з перемінним успіхом у 1253–1381 рр. У 1377–1381 рр. тривала т.зв. Кіод-
жанська війна за Кіоджу (Кьйоджу) — древнє портове місто поблизу Венеції. 
У 1379 р. венеціанці втратили Кіоджу, а в червні 1380 р. внаслідок облоги відбили 
її у генуезців. У 1381 р. у Турині між Венеціанською і Генуезькою республіками 
був укладений мирний договір.

...епоха дожа Томасо Моченіго... — Томасо (Томазо) Моченіго правив 
у 1413–1423 рр.

с. 352 ...попробував розбити пута олігархії за поміччю простого 
народу... — цей заколот зазнав поразки через відсутність достатньої його підтримки 
і народом, і знаттю. 55-й венеціанський дож Маріно Фальєрі (Фальєр) належав 
до старовинної патриціанської родини. Був успішним воєначальником, дипломатом 
і членом Ради Десяти. Почав правити 11 вересня 1354 р. У 1355 р. намагався 
здійснити державний переворот з метою монополізації влади. Змова була викрита 
і придушена. Дожа та його соратників стратили 18 квітня 1355 р. Трагедія Маріно 
Фальєрі не раз привертала увагу митців. Відомі, зокрема, драма Д.Байрона, 
новела Е.Т.А.Гофмана, опера Доніцетті. У цих сюжетах політика переплетена 
з сімейною драмою.

Перехід Царгорода до турків... — Царгород (давня українська назва 
столиці Візантійської імперії Константинополя) був захоплений турками-осма-
нами у 1453 р. Перемога дала туркам можливість панування у східному басейні 
Середземномор’я. Місто було столицею Османської імперії до її розпаду у 1922 р.

Відкриття Нового Світу... — тобто відкриття Південної Америки Хри-
стофором Колумбом у 1492 р. Одразу після цього, у 1499 р., друге велике геогра-
фічне відкриття — португальцем Васко да Гама шляху до Індії через мис Доброї 
Надії, в обхід традиційних торгових шляхів, що були основою венеціанського 
благополуччя, — також стало важким ударом для економіки Венеції.
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своєрідний гігантський ювелірний виріб, рівного якому немає в світі. Цей вівтар 
створений в X ст. в Константинополі, надалі його неодноразово переробляли, 
а зберігся він у тому вигляді, якого йому надали в середині XIV ст.

Дожі
с. 365 З тої внутрішньої обстанови, одначе, багато постягав Напо-

леон... — у 1798 р. наполеонівські війська окупували Венецію. Розповідають, 
що коли Наполеон потрапив на площу св. Марка, то в захваті вигукнув: “Це 
найкраща вітальня Європи!”, — однак з наступного дня місто було жорстоко 
розграбоване. Була знищена галера “Буцентавр”, вивезені до Парижа статуї коней 
з фронтону собору св. Марка (пізніше їх повернули), кілька десятків картин, 
близько 500 манускриптів. Нищились також усі знаки верховної влади дожа, 
у тому числі символ Венеції — леви св. Марка.

Венецьке малярство — доба Белліні
с. 366 ...на творах самого Джанбелліні... — друзі лагідно називали Джо-

ванні Белліні Джанбелліно, і це стало його мистецьким ім’ям.
с. 367 ...старий історик італійської штуки Вазарі... — талановитий 

художник та архітектор Джорджо Вазарі здобув найбільшу славу книжкою 
“Життєписи найславетніших живописців, скульпторів та архітекторів” (Рим, 1550, 
друге, доопрацьоване видання 1568), у якій запропонував свою концепцію розвитку 
мистецтва. У “Життєписах” зібрано понад 200 біографій митців, у тому числі 
і самого автора, які були написані на підставі документів і прямих свідчень сучас-
ників. Основна ідея його концепції — мистецтво повинно наслідувати природу, 
а вершиною досконалості Вазарі вважає творчість Мікельанджело. 

...”Спляча Венера” Дрезденської галереї, котру останніми часами вважа-
ють знов Джорджоновою... — оскільки Джорджоне не мав звички підписувати 
свої твори, знамениту картину тривалий час вважали копією з Тіціана, створеною 
італійським художником XVII ст. Сассоферрато. Але в XIX ст. були знайдені 
“Замітки про твори мистецтва”, написані венеціанським патрицієм Маркантоніо 
Мікіелем, який жив у першій половині XVI ст., і тоді творчість Джорджоне була 
ніби відкрита наново.

с. 368 ...“дійсно сконцентрована венецька краса”, як називає її Бурк-
хардт — М.Грушевський цитує швейцарського історика культури Якоба Бурк-
хардта, який італійському живопису присвятив три дослідження: “Епоха Костянтина 
Великого” (1853), “Культура Відродження в Італії” (1860) і “Чічероне” (1855). 
Остання книжка цього автора “Історія Відродження в Італії” (1867) висвітлює 
здебільшого питання архітектури. 

с. 369 ...звісного літературного бандита П’єтро Аретіно... — супере-
члива особистість поета і драматурга П.Аретіно, якого тоді вважали провідним 
італійським письменником, відзначалась насамперед поєднанням дотепності 
й цинізму. Він називав себе “бичем правителів” і не шкодував жовчних епітетів для 

найманих військових загонів в Італії XІV–XVІ ст. Не зовсім доречний тут епітет 
“малозначний”. Бартоломео Коллеоні був одним із видатних італійських воєначаль-
ників XV ст. Він вірно служив Венеціанській республіці, отримав чимало перемог, 
зокрема, став першим італійцем, який застосував у полі артилерію. Не зважаючи 
на таку сувору професію, він вирізнявся інтересом до мистецтва. Коллеоні помер 
у 1476 р. у 75-річному віці, і оскільки спадкоємців у нього не було, він заповів свої 
маєтки Венеціанській республіці за умови, що за це йому поставлять пам’ятник 
на центральній площі Венеції — перед собором Сан-Марко. Не відразу цей заповіт 
був виконаний, — проблемним був пункт про місце розташування пам’ятника. 
На площі Сан-Марко його встановити не було змоги, не зважаючи на чималі 
заслуги Коллеоні перед республікою, адже жоден із великих венеціанських дожів 
не удостоївся такої честі (до речі, у 1811–1814 рр., після підкорення Венеції 
Наполеоном, там стояв пам’ятник імператору). І тоді влада міста, не бажаючи 
відмовлятися від значної спадщини, схитрувала, використавши деякі неточ-
ності в заповіті кондотьєра. Пам’ятник поставили поруч з площею Сан-Марко, 
а саме — біля скуоли, релігійної організації, яка також називалася Сан-Марко, 
але знаходилася на площі Сан-Джованні-е-Паоло. 

...кінь нагадує дуже славних коней св. Марка... — на терасі перед заскле-
ною центральною аркою собору св. Марка встановлені скульптури чотирьох 
знаменитих бронзових коней, які колись були позолочені, — грецький шедевр 
IV–III століть до н. е., авторство якого приписується Лісіппу. Ці скульптури 
були привезені до Венеції з Константинополя дожем Енріко Дандоло у 1204 р., 
встановлені у 1250 р. Сьогодні оригінали зберігаються у музеї собору, а їх місце 
на терасі зайняли копії.

...що навіває жах, як голова Медузи — паралель з міфічною істотою 
Горгоною Медузою. Це було чудовисько з жіночим обличчям і зміями замість 
волосся. Погляд Медузи перетворював людину на камінь. За легендою, вона 
була вбита Персеєм.

У святого Марка
с. 361 ...Джентіле Белліні на своїй славній панорамі процесії на площі 

св. Марка... — йдеться про знамениту картину Д.Белліні “Процесія на площі 
св. Марка”, створену 1496 р.

...і в десятиліття по катастрофі вона вже знову стоїть... — тобто 
у 1911 р., коли М.Грушевський знову побував у Венеції.

...можу тішитися хіба тільки тим, що бачив св. Марка і [палату] 
дожів без сього непотрібного придатку — ця перша поїздка до Італії М.Гру-
шевського разом з І.Франком відбулася у 1904 р.

с. 363 ...олтар, скрашений знаменитою золотою таблицею (Pala d’Oro)... — 
під головним вівтарем собору покояться мощі св. Марка, вівтар прикрашений 
т. зв. Pala d’Oro (“Золотий вівтар”). Це композиція з безлічі дрібних ікон у роз-
кішно орнаментованому золотому обрамленні з коштовним камінням та емалями, 
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своєрідний гігантський ювелірний виріб, рівного якому немає в світі. Цей вівтар 
створений в X ст. в Константинополі, надалі його неодноразово переробляли, 
а зберігся він у тому вигляді, якого йому надали в середині XIV ст.

Дожі
с. 365 З тої внутрішньої обстанови, одначе, багато постягав Напо-

леон... — у 1798 р. наполеонівські війська окупували Венецію. Розповідають, 
що коли Наполеон потрапив на площу св. Марка, то в захваті вигукнув: “Це 
найкраща вітальня Європи!”, — однак з наступного дня місто було жорстоко 
розграбоване. Була знищена галера “Буцентавр”, вивезені до Парижа статуї коней 
з фронтону собору св. Марка (пізніше їх повернули), кілька десятків картин, 
близько 500 манускриптів. Нищились також усі знаки верховної влади дожа, 
у тому числі символ Венеції — леви св. Марка.

Венецьке малярство — доба Белліні
с. 366 ...на творах самого Джанбелліні... — друзі лагідно називали Джо-

ванні Белліні Джанбелліно, і це стало його мистецьким ім’ям.
с. 367 ...старий історик італійської штуки Вазарі... — талановитий 

художник та архітектор Джорджо Вазарі здобув найбільшу славу книжкою 
“Життєписи найславетніших живописців, скульпторів та архітекторів” (Рим, 1550, 
друге, доопрацьоване видання 1568), у якій запропонував свою концепцію розвитку 
мистецтва. У “Життєписах” зібрано понад 200 біографій митців, у тому числі 
і самого автора, які були написані на підставі документів і прямих свідчень сучас-
ників. Основна ідея його концепції — мистецтво повинно наслідувати природу, 
а вершиною досконалості Вазарі вважає творчість Мікельанджело. 

...”Спляча Венера” Дрезденської галереї, котру останніми часами вважа-
ють знов Джорджоновою... — оскільки Джорджоне не мав звички підписувати 
свої твори, знамениту картину тривалий час вважали копією з Тіціана, створеною 
італійським художником XVII ст. Сассоферрато. Але в XIX ст. були знайдені 
“Замітки про твори мистецтва”, написані венеціанським патрицієм Маркантоніо 
Мікіелем, який жив у першій половині XVI ст., і тоді творчість Джорджоне була 
ніби відкрита наново.

с. 368 ...“дійсно сконцентрована венецька краса”, як називає її Бурк-
хардт — М.Грушевський цитує швейцарського історика культури Якоба Бурк-
хардта, який італійському живопису присвятив три дослідження: “Епоха Костянтина 
Великого” (1853), “Культура Відродження в Італії” (1860) і “Чічероне” (1855). 
Остання книжка цього автора “Історія Відродження в Італії” (1867) висвітлює 
здебільшого питання архітектури. 

с. 369 ...звісного літературного бандита П’єтро Аретіно... — супере-
члива особистість поета і драматурга П.Аретіно, якого тоді вважали провідним 
італійським письменником, відзначалась насамперед поєднанням дотепності 
й цинізму. Він називав себе “бичем правителів” і не шкодував жовчних епітетів для 

найманих військових загонів в Італії XІV–XVІ ст. Не зовсім доречний тут епітет 
“малозначний”. Бартоломео Коллеоні був одним із видатних італійських воєначаль-
ників XV ст. Він вірно служив Венеціанській республіці, отримав чимало перемог, 
зокрема, став першим італійцем, який застосував у полі артилерію. Не зважаючи 
на таку сувору професію, він вирізнявся інтересом до мистецтва. Коллеоні помер 
у 1476 р. у 75-річному віці, і оскільки спадкоємців у нього не було, він заповів свої 
маєтки Венеціанській республіці за умови, що за це йому поставлять пам’ятник 
на центральній площі Венеції — перед собором Сан-Марко. Не відразу цей заповіт 
був виконаний, — проблемним був пункт про місце розташування пам’ятника. 
На площі Сан-Марко його встановити не було змоги, не зважаючи на чималі 
заслуги Коллеоні перед республікою, адже жоден із великих венеціанських дожів 
не удостоївся такої честі (до речі, у 1811–1814 рр., після підкорення Венеції 
Наполеоном, там стояв пам’ятник імператору). І тоді влада міста, не бажаючи 
відмовлятися від значної спадщини, схитрувала, використавши деякі неточ-
ності в заповіті кондотьєра. Пам’ятник поставили поруч з площею Сан-Марко, 
а саме — біля скуоли, релігійної організації, яка також називалася Сан-Марко, 
але знаходилася на площі Сан-Джованні-е-Паоло. 

...кінь нагадує дуже славних коней св. Марка... — на терасі перед заскле-
ною центральною аркою собору св. Марка встановлені скульптури чотирьох 
знаменитих бронзових коней, які колись були позолочені, — грецький шедевр 
IV–III століть до н. е., авторство якого приписується Лісіппу. Ці скульптури 
були привезені до Венеції з Константинополя дожем Енріко Дандоло у 1204 р., 
встановлені у 1250 р. Сьогодні оригінали зберігаються у музеї собору, а їх місце 
на терасі зайняли копії.

...що навіває жах, як голова Медузи — паралель з міфічною істотою 
Горгоною Медузою. Це було чудовисько з жіночим обличчям і зміями замість 
волосся. Погляд Медузи перетворював людину на камінь. За легендою, вона 
була вбита Персеєм.

У святого Марка
с. 361 ...Джентіле Белліні на своїй славній панорамі процесії на площі 

св. Марка... — йдеться про знамениту картину Д.Белліні “Процесія на площі 
св. Марка”, створену 1496 р.

...і в десятиліття по катастрофі вона вже знову стоїть... — тобто 
у 1911 р., коли М.Грушевський знову побував у Венеції.

...можу тішитися хіба тільки тим, що бачив св. Марка і [палату] 
дожів без сього непотрібного придатку — ця перша поїздка до Італії М.Гру-
шевського разом з І.Франком відбулася у 1904 р.

с. 363 ...олтар, скрашений знаменитою золотою таблицею (Pala d’Oro)... — 
під головним вівтарем собору покояться мощі св. Марка, вівтар прикрашений 
т. зв. Pala d’Oro (“Золотий вівтар”). Це композиція з безлічі дрібних ікон у роз-
кішно орнаментованому золотому обрамленні з коштовним камінням та емалями, 
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с. 375 ...Тен, наприклад, називав сей образ найбільшим утвором італій-
ського малярства — йдеться про працю “Філософія мистецтва” (1865–1867) 
французького філософа, письменника, літературознавця І.Тена. 

По Венеції
с. 378 ...його ж славний образ: апотеоз битви під Лепанто... — у цій 

морській битві Священна ліга завдала серйозної поразки Османській імперії. 
С.Венієро, який згодом був обраний дожем, на той час командував флотом Венеції, 
і його роль у цій перемозі була дуже значною. Цікаво, що в тому ж палаці дожів 
є і друга картина під назвою “Битва при Лепанто” художника Андреа Вічентіно.

...перерваних публічними будинками... — тобто будинками, призначеними 
для громадських установ.

Летою каламутною
с. 382 ...як руська дівчина, описана Ібн Фадланом — йдеться про араб-

ського мандрівника і письменника першої половини Х ст. У 921–922 рр. Ібн 
Фадлан як секретар посольства арабського халіфа відвідав Волзьку Булгарію. 
У своєму звіті “Рисале”, написаному в формі подорожніх нотаток, залишив унікальні 
записи побуту, звичаїв і політичних взаємин багатьох поволзьких народностей, 
у тому числі й русів, які мали на Волзі (тоді річка називалася Ітіль) невелику тор-
гову колонію. Первісний текст книжки втрачений. Збережені фрагменти вперше 
опублікував німецькою мовою у 1823 р. російський академік Френ. Саме цей 
текст, очевидно, вивчав і М.Грушевський. Аж у 1923 р. в Ірані був виявлений 
більш повний, хоча без закінчення, список “Рисале”. Російською мовою твір 
вийшов друком у 1939 і 1956 рр.

В столиці нібелунгів
с. 383 ...побожні католицькі руки викинули його “невірні” аріанські 

кості — тобто Теодоріх був аріанином. Аріанство – течія в християнстві IV–VI 
ст., засновником якої був священик Арій (256–336) з м. Александрії. Запере-
чуючи офіційне вчення церкви про єдиносутність Трійці, аріани стверджували, 
що Бог-Син не тотожний Богові-Отцеві, що Ісус Христос не існував, як Бог, 
споконвічно, а народився й став Богом у результаті хрещення, хресної смерті 
і воскресіння. На Нікейському соборі 325 р. аріанство було визнане за єресь 
і остаточно засуджене християнською церквою 381 р. Найбільше поширилось 
аріанство в IV ст. на Півдні Римської імперії, а також серед германських пле-
мен. Вважають, що аріанство повністю викорінене в ранньому Середньовіччі, 
однак соціологічні дослідження свідчать, що погляди багатьох сучасних християн 
насправді близькі до аріанських (т. зв. “стихійне аріанство”).

...з виїмком хіба Дантівського епізоду... — Данте, який помер від малярії 
у Равенні в 1321 р., був похований у церкві Сан-Франческо. У 1519 р. на прохання 
Мікельанджело папа Лев X погодився на перенесення праху Данте до Флорен-
ції, але коли труну привезли в місто і відкрили, то вона виявилася порожньою. 
Згодом з’ясувалось, що монахи-францисканці, не бажаючи розлучатися з прахом 

владних кіл, однак його покровителями були сильні світу цього. Кажуть, що дже-
релом його казкового багатства були численні подарунки від вельмож і монархів, 
які побоювались його гострого язика; по суті, це був своєрідний спосіб здирництва. 
Аретіно безсоромно торгував панегіриками й епіграмами і жив на широку ногу. 
Саме через це сучасники називали його “кондотьєром від літератури”. Твори 
Аретіно були внесені Римом у індекс заборонених книг.

с. 370 ...в римській галереї Боргезе... — йдеться про картинну галерею 
і колекцію античного мистецтва в Римі, засновану в ХVII ст. кардиналом Шіпіоне 
Боргезе в прекрасному палаці (архітектори М.Лонгі та Ф.Понціо). В галереї 
Боргезе зберігаються твори видатних художників: Рафаеля, Тіціана, Корреджо, 
Ван Дейка та ін.

...намальований був для церкви Frari... — Фрарі — скорочена загальнов-
живана назва собору Санта-Марія Глоріоза деї Фрарі (італ. Santa Maria Gloriosa 
dei Frari), одного з найвідоміших і знаменитих соборів у Венеції. Церква розта-
шована в районі Сан-Поло на однойменній площі, заснована францисканцями, 
будівництво велося з 1250 по 1338 р., а освячена була лише в 1492 р.

Веронезе і Тінторетто
с. 371 ...історію Естер... — біблійна легенда, описана в Книзі Естер. Над-

звичайно вродлива єврейська дівчина Естер (Есфір), приховавши своє походження, 
вийшла заміж за перського царя. Її двоюрідний брат Мордехай роздратував 
царського радника, і той складає план знищення всіх євреїв у країні. Цар пого-
джується підтримати цю акцію, не знаючи, що його кохана дружина — єврейка. 
Коли про змову стає відомо, Мордехай умовляє Естер переконати царя не вбивати 
її одноплемінників, і це їй вдається. Радника стратили, всі євреї врятовані. Відтоді 
Естер стала однією з головних героїнь єврейської історії.

с. 373 ...як Рідольфі в своїх “Meraviglie dell’arte” (XVII в.) або Боскіні 
в “Carta del navegar”... — у XVII ст. своєрідність і специфічні особливості 
венеціанської школи живопису стають предметом вивчення місцевих істориків 
мистецтва — Карло Рідольфі, автора книжки “Дива мистецтва, або Життєписи 
найзнаменитіших художників Венеції” (1646–1648), і Марко Боскіні, який 
написав “Карту живописного мореплавства” (1666) та “Скарби венеціанського 
живопису” (1674).

с. 374 ...в флорентійських Уфіціях... — йдеться про галерею Уфіці (Уффіці, 
дослівно італ. мовою означає “галерея установ, канцелярій”) — палац у Фло-
ренції, побудований у 1560–1581 рр., який нині є одним із найстаріших, най-
більших і найбагатших музеїв європейського образотворчого мистецтва. Історія 
будинку Уфіці починається в 1559 р., коли правитель Флоренції Козімо I Медічі 
задумав об’єднати всі адміністративні служби міста в загальному просторому 
палаці. Для реалізації проекту був запрошений майстер Д.Вазарі, який і почав 
роботу в 1560 р. Проте в 1574 р. Вазарі помер і закінчував будівництво його 
наступник Б.Буонталенті. З 1575 р. у будівлі Уфіці почалося формування музею, 
основою експозиції якого стала сімейна колекція Медічі. 
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с. 375 ...Тен, наприклад, називав сей образ найбільшим утвором італій-
ського малярства — йдеться про працю “Філософія мистецтва” (1865–1867) 
французького філософа, письменника, літературознавця І.Тена. 

По Венеції
с. 378 ...його ж славний образ: апотеоз битви під Лепанто... — у цій 

морській битві Священна ліга завдала серйозної поразки Османській імперії. 
С.Венієро, який згодом був обраний дожем, на той час командував флотом Венеції, 
і його роль у цій перемозі була дуже значною. Цікаво, що в тому ж палаці дожів 
є і друга картина під назвою “Битва при Лепанто” художника Андреа Вічентіно.

...перерваних публічними будинками... — тобто будинками, призначеними 
для громадських установ.

Летою каламутною
с. 382 ...як руська дівчина, описана Ібн Фадланом — йдеться про араб-

ського мандрівника і письменника першої половини Х ст. У 921–922 рр. Ібн 
Фадлан як секретар посольства арабського халіфа відвідав Волзьку Булгарію. 
У своєму звіті “Рисале”, написаному в формі подорожніх нотаток, залишив унікальні 
записи побуту, звичаїв і політичних взаємин багатьох поволзьких народностей, 
у тому числі й русів, які мали на Волзі (тоді річка називалася Ітіль) невелику тор-
гову колонію. Первісний текст книжки втрачений. Збережені фрагменти вперше 
опублікував німецькою мовою у 1823 р. російський академік Френ. Саме цей 
текст, очевидно, вивчав і М.Грушевський. Аж у 1923 р. в Ірані був виявлений 
більш повний, хоча без закінчення, список “Рисале”. Російською мовою твір 
вийшов друком у 1939 і 1956 рр.

В столиці нібелунгів
с. 383 ...побожні католицькі руки викинули його “невірні” аріанські 

кості — тобто Теодоріх був аріанином. Аріанство – течія в християнстві IV–VI 
ст., засновником якої був священик Арій (256–336) з м. Александрії. Запере-
чуючи офіційне вчення церкви про єдиносутність Трійці, аріани стверджували, 
що Бог-Син не тотожний Богові-Отцеві, що Ісус Христос не існував, як Бог, 
споконвічно, а народився й став Богом у результаті хрещення, хресної смерті 
і воскресіння. На Нікейському соборі 325 р. аріанство було визнане за єресь 
і остаточно засуджене християнською церквою 381 р. Найбільше поширилось 
аріанство в IV ст. на Півдні Римської імперії, а також серед германських пле-
мен. Вважають, що аріанство повністю викорінене в ранньому Середньовіччі, 
однак соціологічні дослідження свідчать, що погляди багатьох сучасних християн 
насправді близькі до аріанських (т. зв. “стихійне аріанство”).

...з виїмком хіба Дантівського епізоду... — Данте, який помер від малярії 
у Равенні в 1321 р., був похований у церкві Сан-Франческо. У 1519 р. на прохання 
Мікельанджело папа Лев X погодився на перенесення праху Данте до Флорен-
ції, але коли труну привезли в місто і відкрили, то вона виявилася порожньою. 
Згодом з’ясувалось, що монахи-францисканці, не бажаючи розлучатися з прахом 

владних кіл, однак його покровителями були сильні світу цього. Кажуть, що дже-
релом його казкового багатства були численні подарунки від вельмож і монархів, 
які побоювались його гострого язика; по суті, це був своєрідний спосіб здирництва. 
Аретіно безсоромно торгував панегіриками й епіграмами і жив на широку ногу. 
Саме через це сучасники називали його “кондотьєром від літератури”. Твори 
Аретіно були внесені Римом у індекс заборонених книг.

с. 370 ...в римській галереї Боргезе... — йдеться про картинну галерею 
і колекцію античного мистецтва в Римі, засновану в ХVII ст. кардиналом Шіпіоне 
Боргезе в прекрасному палаці (архітектори М.Лонгі та Ф.Понціо). В галереї 
Боргезе зберігаються твори видатних художників: Рафаеля, Тіціана, Корреджо, 
Ван Дейка та ін.

...намальований був для церкви Frari... — Фрарі — скорочена загальнов-
живана назва собору Санта-Марія Глоріоза деї Фрарі (італ. Santa Maria Gloriosa 
dei Frari), одного з найвідоміших і знаменитих соборів у Венеції. Церква розта-
шована в районі Сан-Поло на однойменній площі, заснована францисканцями, 
будівництво велося з 1250 по 1338 р., а освячена була лише в 1492 р.

Веронезе і Тінторетто
с. 371 ...історію Естер... — біблійна легенда, описана в Книзі Естер. Над-

звичайно вродлива єврейська дівчина Естер (Есфір), приховавши своє походження, 
вийшла заміж за перського царя. Її двоюрідний брат Мордехай роздратував 
царського радника, і той складає план знищення всіх євреїв у країні. Цар пого-
джується підтримати цю акцію, не знаючи, що його кохана дружина — єврейка. 
Коли про змову стає відомо, Мордехай умовляє Естер переконати царя не вбивати 
її одноплемінників, і це їй вдається. Радника стратили, всі євреї врятовані. Відтоді 
Естер стала однією з головних героїнь єврейської історії.

с. 373 ...як Рідольфі в своїх “Meraviglie dell’arte” (XVII в.) або Боскіні 
в “Carta del navegar”... — у XVII ст. своєрідність і специфічні особливості 
венеціанської школи живопису стають предметом вивчення місцевих істориків 
мистецтва — Карло Рідольфі, автора книжки “Дива мистецтва, або Життєписи 
найзнаменитіших художників Венеції” (1646–1648), і Марко Боскіні, який 
написав “Карту живописного мореплавства” (1666) та “Скарби венеціанського 
живопису” (1674).

с. 374 ...в флорентійських Уфіціях... — йдеться про галерею Уфіці (Уффіці, 
дослівно італ. мовою означає “галерея установ, канцелярій”) — палац у Фло-
ренції, побудований у 1560–1581 рр., який нині є одним із найстаріших, най-
більших і найбагатших музеїв європейського образотворчого мистецтва. Історія 
будинку Уфіці починається в 1559 р., коли правитель Флоренції Козімо I Медічі 
задумав об’єднати всі адміністративні служби міста в загальному просторому 
палаці. Для реалізації проекту був запрошений майстер Д.Вазарі, який і почав 
роботу в 1560 р. Проте в 1574 р. Вазарі помер і закінчував будівництво його 
наступник Б.Буонталенті. З 1575 р. у будівлі Уфіці почалося формування музею, 
основою експозиції якого стала сімейна колекція Медічі. 
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На могилі Теодоріха
с. 393 Сусідство Східного римського цісарства підтримувало гадку 

про можливість відродження Західного... — римський імператор Діоклетіан 
(284–305), вдосконалюючи адміністрацію, офіційно поділив імперію на східну 
і західну половини. Опісля цісар Константин заснував у 330 р. другу столицю своєї 
держави у Візантії — Константинополь, і туди переніс свій двір. Рим не перестав 
бути столицею держави, але постали два цісарства — Західне і Східне. Покидаючи 
Рим, цісар залишив папі більшу свободу в керівництві Церквою. Після смерті 
Феодосія І (395 р.) політичне розділення між Східною і Західною частинами 
імперії стало постійним, таким чином офіційно утворилася Візантійська імперія. 
У 476 р. Ромул Августул, останній західний імператор, відмовився від влади, 
і єдині повноваження імператора залишилися в Константинополі. Візантійська 
імперія проіснувала до 1453 р., коли Османська імперія завоювала Константи-
нополь (тепер Стамбул). 

...як ті тіні в Єлисейських полях... — у міфології давніх греків Єлисей-
ськими полями називали рай, потойбічний світ, тобто світ тіней.

Далі!..
с. 394 ...Феррару з її традиціями блискучого двору д’Есте й нещас-

ливого поета-дворака Аріосто — Феррара — місто в італійському регіоні 
Емілья-Романья, центр однойменної провінції. З XIII до XVI ст. Феррара була 
цитаделлю впливового роду д’Есте. Талановитий поет і драматург Л.Аріосто, 
який писав латинською й італійською мовами, у 1503 р. поступив на службу 
до впливового кардинала Іпполіта д’Есте. Він розраховував на роль придворного 
поета, однак довелося виконувати значно складніші, здебільшого дипломатичні 
доручення, нерідко досить ризиковані. Тоді запеклим ворогом Феррари був папа 
Юлій ІІ, і коли в 1510 р. Аріосто, захищаючи інтереси свого патрона, розгнівав 
папу, той наказав кинути поета в Тибр. Однак Аріосто вдалося втекти з Рима. 
Можливо, ще однією причиною називати його “нещасливим” став той факт, 
що Аріосто, маючи суттєві церковні фінансові дотації, у разі одруження міг 
втратити їх, тому з Алессандрою Бенуччі, жінкою, яку щиро кохав і до кінця 
життя оспівував у віршах, довелося обвінчатися таємно і тримати ці взаємини 
в секреті.

с. 395 ...де наложив головою прославлений Ціцероном Катіліна... — 
честолюбний політичний діяч древнього Риму Катіліна неодноразово намагався 
здобути консульське звання. Програвши вобори, він спробував захопити владу 
збройним шляхом, однак також зазнав поразки. Знаменитим його зробила обви-
нувачувальна промова славного римського оратора Ціцерона, яка стала хрес-
томатійною і була обов’язковою для вивчення у класичних гімназіях як зразок 
ораторського мистецтва. Перша фраза: “Доки, Катіліно, ти будеш зловживати 
терпінням нашим?” стала крилатим висловом, який означає заклик припинити 
негідні дії.

поета, пробили стінку саркофага і викрали його останки, які були таємно поховані 
в Сієнцо. У 1677 р. прах був поміщений у дерев’яну раку, а коли після 1810 р. після 
проведеної Наполеоном секуляризації церковної власності монахи залишили 
обитель, труна була захована поруч з мавзолеєм Данте у Равенні. Прах Данте 
виявили у 1865 р. під час ремонту території навколо церкви Сан-Франческо. Труну 
впізнали за епітафією, вирізаною у 1677 р. Антоніо Санті. Після цього прах був 
перенесений до мавзолею, звідти його вивезли під час Другої світової війни, коли 
місто потерпало від бомбардувань. Згодом прах повернули до мавзолею, а місце, 
де переховувався саркофаг, тепер позначене меморіальною дошкою.

с. 384 Найкращий з сучасних знавців Равенни Кор[радо] Річчі... — 
йдеться про італійського мистецтвознавця, автора книжки “Равенна”, яка 
в 1907 р. вийшла в англійському перекладі.

...планів експедиції на Тріполіс... — саме на час третьої мандрівки М.Гру-
шевського Італією (11 вересня–10 жовтня 1911 р.) припав початок італійсько-ту-
рецької війни (відома в Італії як “Лівійська війна”, а в Туреччині — як “Трі-
політанська війна”) — з 29 вересня 1911 р. по 18 жовтня 1912 р. Італійський 
флот з’явився біля Тріполі 28 вересня, а бомбардування почав 3 жовтня. Війна 
виявилася успішною для Італії, хоч тривала значно довше і коштувала набагато 
дорожче, ніж передбачалося. Італія захопила області Туреччини — Тріполітанію 
і Кіренаїку (територію сучасної Лівії), острів Родос та архіпелаг Додеканес біля 
Малої Азії. Народно-визвольна боротьба проти італійських колонізаторів в Лівії 
тривала до вигнання італійських військ 1943 р.

Візантійська доба
с. 387 ...на котрім має бути спалений св. Лаврентій... — архідиякон 

Лаврентій, один з ранньохристиянських мучеників. Його закатували у 258 р., 
притиснувши до металевої решітки, під якою горів вогонь.

с. 389 ...вона має форму базиліки... — базилікою (грецькою мовою озна-
чає “царський будинок”) у Стародавній Греції називали приміщення, де засідали 
володарі — базилевси. Це прямокутна в плані споруда з простором, поділеним 
підпорами на 3–5 нефів, середній з яких вищий і додатково освітлений прорізами, 
влаштованими над дахами бокових нефів, внаслідок чого в поперечному перетині 
утворювався т. зв. базилікальний розріз. Середній неф закінчується заокругленим 
виступом — абсидою. У Стародавньому Римі базиліки залишилися спорудами 
громадського призначення (для суду і біржових операцій). У Візантії базиліки 
спочатку зводили як палаци високих духовних осіб, а оскільки християнство 
використовувало ці приміщення для молитовних зборів, то згодом базиліки пере-
творилися в один із основних типів християнських храмів. Відрізняють купольну 
та ротондальну базиліки. 

с. 390 ...переходить в краєвид гори Фаворської... — гора Фаворська — 
гора в Галілеї (історичній області на півночі Ізраїлю), на схід від Назарета; місце 
чуда Преображення Ісуса Христа.
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На могилі Теодоріха
с. 393 Сусідство Східного римського цісарства підтримувало гадку 

про можливість відродження Західного... — римський імператор Діоклетіан 
(284–305), вдосконалюючи адміністрацію, офіційно поділив імперію на східну 
і західну половини. Опісля цісар Константин заснував у 330 р. другу столицю своєї 
держави у Візантії — Константинополь, і туди переніс свій двір. Рим не перестав 
бути столицею держави, але постали два цісарства — Західне і Східне. Покидаючи 
Рим, цісар залишив папі більшу свободу в керівництві Церквою. Після смерті 
Феодосія І (395 р.) політичне розділення між Східною і Західною частинами 
імперії стало постійним, таким чином офіційно утворилася Візантійська імперія. 
У 476 р. Ромул Августул, останній західний імператор, відмовився від влади, 
і єдині повноваження імператора залишилися в Константинополі. Візантійська 
імперія проіснувала до 1453 р., коли Османська імперія завоювала Константи-
нополь (тепер Стамбул). 

...як ті тіні в Єлисейських полях... — у міфології давніх греків Єлисей-
ськими полями називали рай, потойбічний світ, тобто світ тіней.

Далі!..
с. 394 ...Феррару з її традиціями блискучого двору д’Есте й нещас-

ливого поета-дворака Аріосто — Феррара — місто в італійському регіоні 
Емілья-Романья, центр однойменної провінції. З XIII до XVI ст. Феррара була 
цитаделлю впливового роду д’Есте. Талановитий поет і драматург Л.Аріосто, 
який писав латинською й італійською мовами, у 1503 р. поступив на службу 
до впливового кардинала Іпполіта д’Есте. Він розраховував на роль придворного 
поета, однак довелося виконувати значно складніші, здебільшого дипломатичні 
доручення, нерідко досить ризиковані. Тоді запеклим ворогом Феррари був папа 
Юлій ІІ, і коли в 1510 р. Аріосто, захищаючи інтереси свого патрона, розгнівав 
папу, той наказав кинути поета в Тибр. Однак Аріосто вдалося втекти з Рима. 
Можливо, ще однією причиною називати його “нещасливим” став той факт, 
що Аріосто, маючи суттєві церковні фінансові дотації, у разі одруження міг 
втратити їх, тому з Алессандрою Бенуччі, жінкою, яку щиро кохав і до кінця 
життя оспівував у віршах, довелося обвінчатися таємно і тримати ці взаємини 
в секреті.

с. 395 ...де наложив головою прославлений Ціцероном Катіліна... — 
честолюбний політичний діяч древнього Риму Катіліна неодноразово намагався 
здобути консульське звання. Програвши вобори, він спробував захопити владу 
збройним шляхом, однак також зазнав поразки. Знаменитим його зробила обви-
нувачувальна промова славного римського оратора Ціцерона, яка стала хрес-
томатійною і була обов’язковою для вивчення у класичних гімназіях як зразок 
ораторського мистецтва. Перша фраза: “Доки, Катіліно, ти будеш зловживати 
терпінням нашим?” стала крилатим висловом, який означає заклик припинити 
негідні дії.

поета, пробили стінку саркофага і викрали його останки, які були таємно поховані 
в Сієнцо. У 1677 р. прах був поміщений у дерев’яну раку, а коли після 1810 р. після 
проведеної Наполеоном секуляризації церковної власності монахи залишили 
обитель, труна була захована поруч з мавзолеєм Данте у Равенні. Прах Данте 
виявили у 1865 р. під час ремонту території навколо церкви Сан-Франческо. Труну 
впізнали за епітафією, вирізаною у 1677 р. Антоніо Санті. Після цього прах був 
перенесений до мавзолею, звідти його вивезли під час Другої світової війни, коли 
місто потерпало від бомбардувань. Згодом прах повернули до мавзолею, а місце, 
де переховувався саркофаг, тепер позначене меморіальною дошкою.

с. 384 Найкращий з сучасних знавців Равенни Кор[радо] Річчі... — 
йдеться про італійського мистецтвознавця, автора книжки “Равенна”, яка 
в 1907 р. вийшла в англійському перекладі.

...планів експедиції на Тріполіс... — саме на час третьої мандрівки М.Гру-
шевського Італією (11 вересня–10 жовтня 1911 р.) припав початок італійсько-ту-
рецької війни (відома в Італії як “Лівійська війна”, а в Туреччині — як “Трі-
політанська війна”) — з 29 вересня 1911 р. по 18 жовтня 1912 р. Італійський 
флот з’явився біля Тріполі 28 вересня, а бомбардування почав 3 жовтня. Війна 
виявилася успішною для Італії, хоч тривала значно довше і коштувала набагато 
дорожче, ніж передбачалося. Італія захопила області Туреччини — Тріполітанію 
і Кіренаїку (територію сучасної Лівії), острів Родос та архіпелаг Додеканес біля 
Малої Азії. Народно-визвольна боротьба проти італійських колонізаторів в Лівії 
тривала до вигнання італійських військ 1943 р.

Візантійська доба
с. 387 ...на котрім має бути спалений св. Лаврентій... — архідиякон 

Лаврентій, один з ранньохристиянських мучеників. Його закатували у 258 р., 
притиснувши до металевої решітки, під якою горів вогонь.

с. 389 ...вона має форму базиліки... — базилікою (грецькою мовою озна-
чає “царський будинок”) у Стародавній Греції називали приміщення, де засідали 
володарі — базилевси. Це прямокутна в плані споруда з простором, поділеним 
підпорами на 3–5 нефів, середній з яких вищий і додатково освітлений прорізами, 
влаштованими над дахами бокових нефів, внаслідок чого в поперечному перетині 
утворювався т. зв. базилікальний розріз. Середній неф закінчується заокругленим 
виступом — абсидою. У Стародавньому Римі базиліки залишилися спорудами 
громадського призначення (для суду і біржових операцій). У Візантії базиліки 
спочатку зводили як палаци високих духовних осіб, а оскільки християнство 
використовувало ці приміщення для молитовних зборів, то згодом базиліки пере-
творилися в один із основних типів християнських храмів. Відрізняють купольну 
та ротондальну базиліки. 

с. 390 ...переходить в краєвид гори Фаворської... — гора Фаворська — 
гора в Галілеї (історичній області на півночі Ізраїлю), на схід від Назарета; місце 
чуда Преображення Ісуса Христа.
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“испорченный латинский язык” середньовіччя, мову “пастухів і сви-
нопасів”, кажучи словами наших галицьких ренегатів... — М.Грушевський, 
пояснюючи роль Данте в утвердженні італійської літературної мови, яка базувалась 
на тогочасній народній мові і прийшла на заміну латини, проводить паралель з ситу-
ацією в Галичині ХІХ ст., коли відсутність єдиної, загальноприйнятої української 
літературної мови стала сприятливим ґрунтом для діяльності т. зв. москвофілів. 
Наслідуючи російських шовіністів, вони вважали українську народну мову пле-
бейською, не здатною до вищих матерій, і закликали вдаватися до давньоруської 
і церковнослов’янської мов, що призвело до тривалого засилля в літературі так 
званого язичія.

с. 401 ...її найбільший поет, її вічна окраса і слава таки вмер 
на вигнанні... — йдеться про Данте Аліг’єрі.

Серед пам’яток Флоренції
с. 402 ...серце старої Етрурії, нова столиця старої країни тірренів-тус-

ків... — ця цивілізація процвітала між 950 и 300 рр. до н. е. у північно-західній 
частині Апеннінського півострова між річками Арно і Тибром. Під натиском 
римлян останнє етруське місто впало у 406 р. до н. е. Римляни багато запозичили 
в етрусків: навики в різних ремеслах і мистецтвах, а також алфавіт і цифри, які 
ми зараз називаємо римськими. Походження етрусків досі залишається невідомим.

с. 403 ...Національний музей, уміщений в палаті подест (Барджелло) — 
палац Барджелло або Народний палац — з 1865 р. національний музей італійської 
скульптури XIV–XVII ст. Будинок з 1261 р. був першою міською ратушею — 
резиденцією подести і верховного магістрату. Подеста — глава адміністрації 
(подестату) у середньовічних (XII–XVI ст.) італійських містах-державах, який 
поєднував функції виконавчої і судової влади. 

Чудову колекцію прерафаелітських образів... — М.Грушевський вживає 
цей термін у значенні картин художників раннього Відродження, епохи до Рафа-
еля (до кінця ХV ст.). Назву “прерафаеліти” також мало об’єднання молодих 
англійських художників, яке існувало в 1848–1853 рр.

...ідеалізовані статуї двох Медічі й символічні статуї на їх гробів-
цях — йдеться про гробовець двох братів Медічі — Лоренцо і Джуліано. Над 
будовою та її оздобленням Мікельанджело працював у 1520–1534 рр. у стані 
важкого песимізму. Дві стіни внутрішнього приміщення оформлені скульптурами 
герцогів (обидва зображення не мають портретної подібності, чим відрізняються 
від традиційних тогочасних рішень), а внизу біля їхніх ніг розміщені саркофаги, 
прикрашені алегоричними скульптурами — символами плинного часу: “Ранок” 
і “Вечір” — в надгробку Лоренцо, “Ніч” і “День” — в надгробку Джуліано.

...французькі війська, здобувши оружно Флоренцію після довгої 
облоги... — у вересні 1529 р. французькі війська вторглися на територію Фло-
рентійської республіки і до кінця жовтня з боями підійшли до Флоренції. Проти 
40-тисячного імперського війська республіка могла виставити не більше 13 тисяч 
солдатів. Італійці героїчно оборонялися, облога Флоренції тривала одинадцять 

...огнище пізніших тосканських партійних війн, оспіваних їх учасником 
Данте — у 1210-х роках у Флорентійській республіці, яка займала більшу частину 
історичної Тоскани, почалася запекла боротьба між прихильниками папи (гвельфами) 
та імператора (гібелінами) — політичними партіями, поштовхом до виникнення яких 
фактично була родова ворожнеча. Майже через століття початок новому протисто-
янню поклала ворожнеча сімейств Черкі і Донаті, до них приєднались родичі й друзі, 
і невдовзі вся Флоренція розділилась на два ворогуючі табори. Прихильники Донаті 
стали називатися Чорними, а прихильники Черкі — Білими. Данте був на боці 
Білих. Коли владу в місті захопили Чорні, вони жорстоко переслідували своїх про-
тивників, а отже — й Данте. У 1302 р. його видворили з Флоренції, і решта життя 
поетові довелося провести у вигнанні. Вигнані Білі з’єдналися з висланими раніше 
з Флоренції гібелінами і намагались зі зброєю в руках повернутись до міста. Данте 
також примкнув до них, хоча раніше належав до гвельфів. Взагалі ж для Данте 
вузька партійність була вкрай несимпатична, його висока освіченість та громадян-
ська свідомість не дозволяли щиро обстоювати партійні дрібні й егоїстичні інтереси.

Флоренція
с. 397 ...до далекого подорожника, що з гіперборейських країв... — Гіпер-

бореєю у давньогрецькій міфології називали легендарну північну країну, де жив 
блаженний народ гіпербореїв. Назва досліво означає “за Бореєм”, “на півночі”.

с. 398 ...як співає “Піснь пісень”... — “Пісня пісень” — видатний ліро-епіч-
ний твір Старого Заповіту. Авторство приписують цареві Соломону (970–931 рр. 
до н. е.), однак дослідники на підставі аналізу мови твору остаточну редакцію 
відносять до ІІІ ст. до н.е. До іудейського канону священних текстів “Пісню 
пісень” ввели у ІІ ст., хоча й після цього були сумніви, адже поема своїм змістом 
і художньою формою дуже відрізняється від інших біблійних книг. Вона склада-
ється з окремих любовних і весільних пісень давніх іудеїв. Літературно оброб-
лені та зведені в єдиний текст, вони становлять самобутню ліро-епічну єдність 
з драматичними елементами, надзвичайно поетичну за формою та змістом поему, 
справжній гімн коханню та красі людини.

Город квіток
с. 400 ...золотих “флоринів”, що стали загальною назвою монетної 

одиниці для далеких країв до наших часів... — флорин вперше відкарбували 
у Флоренції 1252 р., його вага становила 3,53 г золота. На лицьовому боці був 
зображений герб міста — лілія. Флорин дуже швидко поширився у багатьох 
країнах Західної Європи. За флорентійським зразком кілька держав розпочали 
виробництво власних монет цього типу. Золоті монети, які карбували у Венеції 
у 1284 р., одержали назву “дукати”. Згодом ця назва закріпилася за золотим 
флорином майже у всій Європі і зберігалась до новітнього часу. Впродовж XV–
XVI ст. в українських землях були особливо поширеними угорські та чеські золоті 
флорини, карбування яких розпочалося з 1325 р. Назва флоринів розповсюдилася 
також на гульдени (маса 12,34 г) Австрійської (з 1867 р. Австро-Угорської) 
імперії, які карбували протягом 1857–1892 рр.
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“испорченный латинский язык” середньовіччя, мову “пастухів і сви-
нопасів”, кажучи словами наших галицьких ренегатів... — М.Грушевський, 
пояснюючи роль Данте в утвердженні італійської літературної мови, яка базувалась 
на тогочасній народній мові і прийшла на заміну латини, проводить паралель з ситу-
ацією в Галичині ХІХ ст., коли відсутність єдиної, загальноприйнятої української 
літературної мови стала сприятливим ґрунтом для діяльності т. зв. москвофілів. 
Наслідуючи російських шовіністів, вони вважали українську народну мову пле-
бейською, не здатною до вищих матерій, і закликали вдаватися до давньоруської 
і церковнослов’янської мов, що призвело до тривалого засилля в літературі так 
званого язичія.

с. 401 ...її найбільший поет, її вічна окраса і слава таки вмер 
на вигнанні... — йдеться про Данте Аліг’єрі.

Серед пам’яток Флоренції
с. 402 ...серце старої Етрурії, нова столиця старої країни тірренів-тус-

ків... — ця цивілізація процвітала між 950 и 300 рр. до н. е. у північно-західній 
частині Апеннінського півострова між річками Арно і Тибром. Під натиском 
римлян останнє етруське місто впало у 406 р. до н. е. Римляни багато запозичили 
в етрусків: навики в різних ремеслах і мистецтвах, а також алфавіт і цифри, які 
ми зараз називаємо римськими. Походження етрусків досі залишається невідомим.

с. 403 ...Національний музей, уміщений в палаті подест (Барджелло) — 
палац Барджелло або Народний палац — з 1865 р. національний музей італійської 
скульптури XIV–XVII ст. Будинок з 1261 р. був першою міською ратушею — 
резиденцією подести і верховного магістрату. Подеста — глава адміністрації 
(подестату) у середньовічних (XII–XVI ст.) італійських містах-державах, який 
поєднував функції виконавчої і судової влади. 

Чудову колекцію прерафаелітських образів... — М.Грушевський вживає 
цей термін у значенні картин художників раннього Відродження, епохи до Рафа-
еля (до кінця ХV ст.). Назву “прерафаеліти” також мало об’єднання молодих 
англійських художників, яке існувало в 1848–1853 рр.

...ідеалізовані статуї двох Медічі й символічні статуї на їх гробів-
цях — йдеться про гробовець двох братів Медічі — Лоренцо і Джуліано. Над 
будовою та її оздобленням Мікельанджело працював у 1520–1534 рр. у стані 
важкого песимізму. Дві стіни внутрішнього приміщення оформлені скульптурами 
герцогів (обидва зображення не мають портретної подібності, чим відрізняються 
від традиційних тогочасних рішень), а внизу біля їхніх ніг розміщені саркофаги, 
прикрашені алегоричними скульптурами — символами плинного часу: “Ранок” 
і “Вечір” — в надгробку Лоренцо, “Ніч” і “День” — в надгробку Джуліано.

...французькі війська, здобувши оружно Флоренцію після довгої 
облоги... — у вересні 1529 р. французькі війська вторглися на територію Фло-
рентійської республіки і до кінця жовтня з боями підійшли до Флоренції. Проти 
40-тисячного імперського війська республіка могла виставити не більше 13 тисяч 
солдатів. Італійці героїчно оборонялися, облога Флоренції тривала одинадцять 

...огнище пізніших тосканських партійних війн, оспіваних їх учасником 
Данте — у 1210-х роках у Флорентійській республіці, яка займала більшу частину 
історичної Тоскани, почалася запекла боротьба між прихильниками папи (гвельфами) 
та імператора (гібелінами) — політичними партіями, поштовхом до виникнення яких 
фактично була родова ворожнеча. Майже через століття початок новому протисто-
янню поклала ворожнеча сімейств Черкі і Донаті, до них приєднались родичі й друзі, 
і невдовзі вся Флоренція розділилась на два ворогуючі табори. Прихильники Донаті 
стали називатися Чорними, а прихильники Черкі — Білими. Данте був на боці 
Білих. Коли владу в місті захопили Чорні, вони жорстоко переслідували своїх про-
тивників, а отже — й Данте. У 1302 р. його видворили з Флоренції, і решта життя 
поетові довелося провести у вигнанні. Вигнані Білі з’єдналися з висланими раніше 
з Флоренції гібелінами і намагались зі зброєю в руках повернутись до міста. Данте 
також примкнув до них, хоча раніше належав до гвельфів. Взагалі ж для Данте 
вузька партійність була вкрай несимпатична, його висока освіченість та громадян-
ська свідомість не дозволяли щиро обстоювати партійні дрібні й егоїстичні інтереси.

Флоренція
с. 397 ...до далекого подорожника, що з гіперборейських країв... — Гіпер-

бореєю у давньогрецькій міфології називали легендарну північну країну, де жив 
блаженний народ гіпербореїв. Назва досліво означає “за Бореєм”, “на півночі”.

с. 398 ...як співає “Піснь пісень”... — “Пісня пісень” — видатний ліро-епіч-
ний твір Старого Заповіту. Авторство приписують цареві Соломону (970–931 рр. 
до н. е.), однак дослідники на підставі аналізу мови твору остаточну редакцію 
відносять до ІІІ ст. до н.е. До іудейського канону священних текстів “Пісню 
пісень” ввели у ІІ ст., хоча й після цього були сумніви, адже поема своїм змістом 
і художньою формою дуже відрізняється від інших біблійних книг. Вона склада-
ється з окремих любовних і весільних пісень давніх іудеїв. Літературно оброб-
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Город квіток
с. 400 ...золотих “флоринів”, що стали загальною назвою монетної 
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Терміні — римський вокзал.

Вічний город
с. 410–411 ...Римська республіка, період цісарства, перші віки хри-

стиянства, папство середніх віків, Ренесанс... — названі історичні періоди 
мають такі часові рамки: Римська республіка — 509–133 рр. до н. е. Внаслідок 
громадянських воєн (133–28 рр. до н. е.) держава ослабла і відбулася заміна 
республіканської влади імператорською. Існує декілька пропозицій щодо початку 
часового відліку імперської доби, серед них: 44 р. до н. е. — призначення Юлія 
Цезаря довічним диктатором; 31 р. до н. е. — перемога Октавіана в битві при 
Акції та кінець громадянських воєн; 27 р. до н. е. — присвоєння Октавіану титулу 
Август римським сенатом, а отже — узаконення першого римського імператора. 
Кінцем імперської доби прийнято вважати 476 р., коли Західну Римську імперію 
завойовують германці. На попередній період накладаються перші віки християнства 
(з І ст. н. е.), яке, поступово зміцнюючись і здобуваючи більше прихильників, 
перетворюється на державну релігію багатьох країн. У середні (V–XV ст.) віки 
виникла Папська держава (752–999 рр.), яка відігравала велику роль у світовій 
історії. Епоха Ренесансу (XV–XVІ ст.) внесла свою специфіку у світову історію, 
у цей період Рим стає одним із найбільших культурних центрів і найвпливовішим 
суб’єктом світової політики.

Coloseum
с. 415 Флавіїв амфітеатр, чи так званий Колізей... — будівництво цієї 

грандіозної споруди почалося при імператорі Веспасіані, який був засновником 
нової імператорської династії в Римі — династії Флавіїв, а закінчилося за прав-
ління його сина Тита.

с. 416 ...розділених пілястрами дорійського, над ними іонійського, над 
сим коринтійського стилю... — йдеться про три класичні види оформлення 
верхньої частини колони чи пілястра (половини колони, яка виступає зі стіни), 
т. зв. архітектурні ордери. Найхарактерніші відмінності: дорійський ордер має 
просту прямокутну конструкцію, іонійський — прикраси на кожному куті у вигляді 
завитків, коринфський (коринтійський) — найскладніший, його капітель скла-
дається з 16 волют, підтримуваних двома рядами акантових листків (схожих 
на листя папороті).

Храм неба
с. 417 ...що розбила будинок за Траяна... — тобто за часів правління 

римського імператора Траяна (98–117 рр.).

Via Appia
Аппієва дорога — найдревніший і найзнаменитіший з великих римських шляхів. 

Довжина via Appia — понад 570 км; це була крупна статегічна магістраль, яка 
з’єднувала Рим з портом Брундізієм (сучасний Бриндізі) на Адріатиці, забез-

місяців, але місто було приречене. 12 серпня 1530 р. Флоренція капітулювала 
і погодилася на повернення Медічі та реформування державного устрою рес-
публіки. Вступ до міста імперсько-папських військ супроводжувався масовими 
репресіями, стратами і вигнанням республіканців. У 1531 р. до Флоренції прибув 
її новий правитель Алессандро Медічі, внук Лоренцо Прекрасного. Демократична 
конституція була відмінена, а в 1532 р. Алессандро був проголошений герцогом 
Флоренції. Це означало кінець Флорентійської республіки та її перетворення в спад-
кову монархію під владою дому Медічі. Після приєднання Сієни в 1557 р. нова 
держава з 1569 р. отримала назву Велике герцогство Тоскана.

Спогади
с. 407 ...чи черекську? (вони всі замітні здоров’ям і силою)... — 

йдеться про представницю одного з народів Північного Кавказу (у сучасній 
Кабардино-Балкарській республіці, Росія, є Черекський район). У середині 
ХІV ст. у Європі через ряд причин, зокрема, лютої епідемії чуми, спостерігався 
сплеск работоргівлі. Головними покупцями рабів були італійські міста-республіки, 
насамперед, Генуя і Венеція, а основним ринком служило Причорномор’я, звідки 
вивозилися татари, слов’яни, черкеси, абхази, мегрели. Жінок-рабинь найчастіше 
купували європейці, а хлопчиків і юнаків – насамперед мусульмани для попов-
нення османської і єгипетської армій. Одним з найбільших центрів работоргівлі 
була генуезька Каффа (сучасна Феодосія) у 1266–1475 рр. 

...монолог Байди серед розкошей Царгорода... — далі автор цитує фрагмент 
драми у віршах П.Куліша “Байда, князь Вишневецький” (1884).

До Рима
с. 409 Три англійські дівчини, що подорожують “з Куком”... — тобто 

за путівками відомої туристичної компанії “Thomas Cook & Son”, заснованої 
у середині ХІХ ст. англійським підприємцем Т.Куком.

с. 410 ...вірно тримаючися стилю а la Boecklin... — йдеться про швей-
царського художника Арнольда Бекліна (Böcklin), автора численних своєрідних 
романтичних пейзажів.

...Тразіменське озеро — місце класичної побіди Ганнібала над римля-
нами... — у 217 р. до н. е. війська карфагенського полководця Ганнібала роз-
били армію римського консула Фламінія у битві поблизу Тразіменського озера. 
Завдяки тактичній майстерності полководця, карфагеняни втратили лише близько 
2 тис. воїнів, тоді як римляни, потрапивши в засідку, втратили 15 тис. убитими 
і 6 тис. полоненими. Ця битва — одна з головних у ході т. зв. Другої Пунічної 
війни (218–202 рр. до н. е.) між колишньою фінікійською колонією Карфагеном 
і залежними від нього державами проти Римської республіки.

...чи не розгляну класичної гори Соракта, оспіваного Горацієм... — далі 
М.Грушевський цитує оду Горація “До Таліарха”. Соракт — гора під Римом 
висотою 691 м на правому березі Тибру. 
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Терміні — римський вокзал.
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...понудив тим тодішнього папу Климента кинути сучасний убогий, 
збіднілий, здичілий Рим його сварливим баронам і прийняти запросини 
до Авіньйона — у 1309–1377 рр. резиденція глав католицької церкви перебу-
вала не в Римі, а у французькому місті Авіньйоні, яке папа Климент VI викупив 
у свою власність. Папська держава в центрі Італії фактично розпалась. Цей 
період ще називають “авіньйонським полоном пап”, позаяк тогочасні церковні 
глави перебували в залежності від французьких королів, виконували їхню волю. 
У кількох католицьких країнах владу авіньйонських пап не визнавали.

Середньовіччя
с. 430 Симпатичний рух, викликаний Ріенцо (1347 р.)... — у травні 

1347 р. італійський політичний діяч Кола ді Ріенцо, маючи на меті відродити 
колишню славу Риму, очолив антифеодальне повстання. Була встановлена Римська 
республіка. Ріенцо проголосили народним трибуном, під впливом Ф.Петрарки 
він примусив феодалів присягнути на вірність республіці і передати їй усі замки. 
У грудні 1347 р. феодальні магнати, піднявши заколот, відновили свою владу над 
Римом. Під час другої спроби відновити Римську республіку в 1354 р. Ріенцо 
був убитий.

Відродження 
с. 431 ...боротьби антипап... — під час папської схизми ворогуючі угрупо-

вання в католицькій церкві й короновані світські правителі не визнавали якогось 
обраного папи й обирали свого. Пап-суперників називали антипапами. На початку 
XV ст. папський престол поділяли Григорій XII, осідок якого був у Римі, і Бенедикт 
ХІІ, резиденцією якого був Авіньйон. Вони вели між собою запеклу боротьбу. 
В 1409 р. Пізанський собор позбавив сану обох антипап і на апостольську кафедру 
був обраний Александр V. Після його смерті на римський престол був обраний 
Іоанн XXIII, якого римо-католицька церква пізніше не визнавала як легітимного.

с. 433 ...викликав вибух реформаційного руху в Німеччині... — без-
посереднім початком Реформації вважається розповсюдження М.Лютером 
у 1517 р. листів-звернень, в яких доводилося, що спасіння та Божа милість дося-
гаються завдяки вірі, а не сповіді в гріхах. Ще у 1511 р. Лютер здійснив прощу 
до Рима, який вразив його фальшивою побожністю місцевого духовенства і повною 
відсутністю очікуваної атмосфери святості у столиці католицизму.

1527 рік приніс Риму немилосердний погром, вчинений вояками Бур-
бона... — насправді 6 травня 1527 р. Рим захопили війська імператора Карла 
V Габсбурга. Під час цих подій, відомих як Sacco di Roma (Римське мародерство), 
Вічне місто було пограбоване й спалене.

...до ультрамонтанської реакції тридентизму — назва походить від 
Тридентського собору, який відбувався протягом трьох сесій у 1545–1563 рр. 
На ньому віровчення протестантів було піддане анафемі, а т.зв. “тридентському 
віросповіданню” повинні були присягнути всі духовні особи і професори універ-
ситетів.

печуючи торгівлю з Грецією та східним Середземномор’ям. Завдяки якісному 
будівництву Аппієва дорога експлуатувалась ще у VI ст. н. е., значна її частина 
збереглася до сьогодні. Спочатку дорога (близько 6 м шириною) була посипана 
гравієм, згодом її вимостили масивними базальтовими блоками, скріпленими 
вапняним розчином. 

с. 419 Ми сховалися втрійку, з дитиною... — М.Грушевський подоро-
жував з дружиною і дочкою Катериною.

с. 420 ...спопуляризованої звісним романом Сенкевича... — автор має 
на увазі роман Г.Сенкевича “Quo vadis”, у якому описані події у Римській імперії 
І ст. н.е., в період жорстокого переслідування перших християн.

Вона доходила спочатку до Капуї, пізніше була продовжена до Бене-
венту і Брундізіума... — перший відрізок шляху завдовжки 212 км між Римом 
і Капуєю будували близько ста років, наступний — від Капуї до Брундізія — був 
продовжений близько 244 р. до н. е.

с. 421 ...яку проголосив недавно — як кінцеву мету управильнення, 
угармонізування нашого життя, всім нам звісний натураліст — йдеться 
про психоаналітичну концепцію З.Фройда, оприлюднену в кінці ХІХ ст. Вона 
базується на уявленні, згідно з яким люди є складними енергетичними системами 
і життєдіяльність людини від біологічного до найвищого культурного рівня активі-
зується єдиною психічною енергією, яка може переходити з одного стану в інший, 
але її сума постійно зберігається. Серед майже необмеженої кількості інстинктів 
З.Фройд виділяв дві основні групи: інстинкти життя (Ерос) та інстинкти смерті 
(Танатос).

Рим християнський. Катакомби
с. 425 ...зібрані тепер в християнськім музеї Лятерана... — Ляте-

ран (Латеран) — папський палац у Римі. Належав римській фамілії Лятерані. 
На початку III ст. був подарований римському єпископу. Служив резиденцією пап 
до їх переселення в Авіньйон. З 1843 р. у цьому приміщенні функціонує музей 
християнських старожитностей.

...в компанії монаха траппіста... — траппісти — католицький чернечий 
орден, заснований 1636 р. у Франції. Траппісти відомі своїми аскетичними прак-
тиками, передусім мовчальництвом, що переривалося лише для молитви.

Константинова базиліка
с. 426 Константинова легенда стоїть сливе нарівні з Петровою — 

наслідки діянь імператора Константина автор прирівнює до подвижницьких діянь 
апостола Петра, який за наказом Нерона був страчений у 67 р. На місці його 
поховання у Римі був споруджений знаменитий храм. Імператор Константин 
I (бл. 285–337 рр.) став першим римським імператором, який визнав християн-
ство державною релігією, підтримував і допомагав його утвердженню. Тому його 
називають Константином Великим Святим, “Рівноапостольним”.
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...понудив тим тодішнього папу Климента кинути сучасний убогий, 
збіднілий, здичілий Рим його сварливим баронам і прийняти запросини 
до Авіньйона — у 1309–1377 рр. резиденція глав католицької церкви перебу-
вала не в Римі, а у французькому місті Авіньйоні, яке папа Климент VI викупив 
у свою власність. Папська держава в центрі Італії фактично розпалась. Цей 
період ще називають “авіньйонським полоном пап”, позаяк тогочасні церковні 
глави перебували в залежності від французьких королів, виконували їхню волю. 
У кількох католицьких країнах владу авіньйонських пап не визнавали.

Середньовіччя
с. 430 Симпатичний рух, викликаний Ріенцо (1347 р.)... — у травні 

1347 р. італійський політичний діяч Кола ді Ріенцо, маючи на меті відродити 
колишню славу Риму, очолив антифеодальне повстання. Була встановлена Римська 
республіка. Ріенцо проголосили народним трибуном, під впливом Ф.Петрарки 
він примусив феодалів присягнути на вірність республіці і передати їй усі замки. 
У грудні 1347 р. феодальні магнати, піднявши заколот, відновили свою владу над 
Римом. Під час другої спроби відновити Римську республіку в 1354 р. Ріенцо 
був убитий.

Відродження 
с. 431 ...боротьби антипап... — під час папської схизми ворогуючі угрупо-

вання в католицькій церкві й короновані світські правителі не визнавали якогось 
обраного папи й обирали свого. Пап-суперників називали антипапами. На початку 
XV ст. папський престол поділяли Григорій XII, осідок якого був у Римі, і Бенедикт 
ХІІ, резиденцією якого був Авіньйон. Вони вели між собою запеклу боротьбу. 
В 1409 р. Пізанський собор позбавив сану обох антипап і на апостольську кафедру 
був обраний Александр V. Після його смерті на римський престол був обраний 
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посереднім початком Реформації вважається розповсюдження М.Лютером 
у 1517 р. листів-звернень, в яких доводилося, що спасіння та Божа милість дося-
гаються завдяки вірі, а не сповіді в гріхах. Ще у 1511 р. Лютер здійснив прощу 
до Рима, який вразив його фальшивою побожністю місцевого духовенства і повною 
відсутністю очікуваної атмосфери святості у столиці католицизму.

1527 рік приніс Риму немилосердний погром, вчинений вояками Бур-
бона... — насправді 6 травня 1527 р. Рим захопили війська імператора Карла 
V Габсбурга. Під час цих подій, відомих як Sacco di Roma (Римське мародерство), 
Вічне місто було пограбоване й спалене.

...до ультрамонтанської реакції тридентизму — назва походить від 
Тридентського собору, який відбувався протягом трьох сесій у 1545–1563 рр. 
На ньому віровчення протестантів було піддане анафемі, а т.зв. “тридентському 
віросповіданню” повинні були присягнути всі духовні особи і професори універ-
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будівництву Аппієва дорога експлуатувалась ще у VI ст. н. е., значна її частина 
збереглася до сьогодні. Спочатку дорога (близько 6 м шириною) була посипана 
гравієм, згодом її вимостили масивними базальтовими блоками, скріпленими 
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с. 419 Ми сховалися втрійку, з дитиною... — М.Грушевський подоро-
жував з дружиною і дочкою Катериною.

с. 420 ...спопуляризованої звісним романом Сенкевича... — автор має 
на увазі роман Г.Сенкевича “Quo vadis”, у якому описані події у Римській імперії 
І ст. н.е., в період жорстокого переслідування перших християн.

Вона доходила спочатку до Капуї, пізніше була продовжена до Бене-
венту і Брундізіума... — перший відрізок шляху завдовжки 212 км між Римом 
і Капуєю будували близько ста років, наступний — від Капуї до Брундізія — був 
продовжений близько 244 р. до н. е.

с. 421 ...яку проголосив недавно — як кінцеву мету управильнення, 
угармонізування нашого життя, всім нам звісний натураліст — йдеться 
про психоаналітичну концепцію З.Фройда, оприлюднену в кінці ХІХ ст. Вона 
базується на уявленні, згідно з яким люди є складними енергетичними системами 
і життєдіяльність людини від біологічного до найвищого культурного рівня активі-
зується єдиною психічною енергією, яка може переходити з одного стану в інший, 
але її сума постійно зберігається. Серед майже необмеженої кількості інстинктів 
З.Фройд виділяв дві основні групи: інстинкти життя (Ерос) та інстинкти смерті 
(Танатос).

Рим християнський. Катакомби
с. 425 ...зібрані тепер в християнськім музеї Лятерана... — Ляте-

ран (Латеран) — папський палац у Римі. Належав римській фамілії Лятерані. 
На початку III ст. був подарований римському єпископу. Служив резиденцією пап 
до їх переселення в Авіньйон. З 1843 р. у цьому приміщенні функціонує музей 
християнських старожитностей.

...в компанії монаха траппіста... — траппісти — католицький чернечий 
орден, заснований 1636 р. у Франції. Траппісти відомі своїми аскетичними прак-
тиками, передусім мовчальництвом, що переривалося лише для молитви.

Константинова базиліка
с. 426 Константинова легенда стоїть сливе нарівні з Петровою — 

наслідки діянь імператора Константина автор прирівнює до подвижницьких діянь 
апостола Петра, який за наказом Нерона був страчений у 67 р. На місці його 
поховання у Римі був споруджений знаменитий храм. Імператор Константин 
I (бл. 285–337 рр.) став першим римським імператором, який визнав християн-
ство державною релігією, підтримував і допомагав його утвердженню. Тому його 
називають Константином Великим Святим, “Рівноапостольним”.
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волізував ідею об’єднання і процвітання Ізраїльського царства. Будівництво 
цієї грандіозної споруди тривало сім років: з 957 до 950 р. до н. е. Храм був 
частиною комплексу царського палацу і домінував над навколишньою забудовою. 
У 586 р. до н. е. вавилоняни захопили Єрусалим і повністю зруйнували храм 
Соломона. У 516 р. до н. е. були завершені роботи з відновлення, а фактично 
будівництва другого храму. При цареві Іроді Єрусалимський храм почали 
повністю перебудовувати, і роботи ці закінчились аж у 64 р. н. е. Лише через 
шість років після завершення будови нового, розкішного Єрусалимського храму, 
в 70 р. н. е. він був спалений римською армією, яка придушувала антиримське 
повстання 66–73 рр. (перша Іудейська війна). Це сталося в той самий день, 
коли був зруйнований перший храм. Частина храмових речей вціліла і була 
захоплена римлянами.

Collegium Ruthenum
с. 441 ...їдемо до своєї церкви — до collegium Ruthenum... — Папська 

Руська Колегія, тепер Українська Папська Велика Семінарія св. Йосафата 
у Римі, або Колегія св. Йосафата. Заснована у 1897 р. під керівництвом оо. 
єзуїтів, при церкві св. Сергія і Вакха в Римі. У 1904 р. керівництво перебрали 
оо. василіяни. Коли після Першої світової війни число українських студентів теології 
в Римі зросло, папа Пій XI побудував будинок для Колегії св. Йосафата на пагорбі 
Джанікольо (відкритий 1932 р.). Студенти слухають виклади в римських папських 
університетах, а в Колегії вивчають літургію, обряд та українознавчі предмети.

...образ Йосафата Кунцевича, звісного гонителя православних... — 
активна діяльність Кунцевича, спрямована на поширення впливу греко-като-
лицької церкви, викликала невдоволення серед противників унії. У 1623 р. він 
був підступно вбитий у Вітебську. Й.Кунцевич — автор талановитих полемічних 
творів: “О фальшованю писем словенских”, “О старшинстві св. Петра”, “О крещенії 
Владимира”, “Катехизис” та ін. Канонізований церквою в 1867 р.

...нагадує релігійну межу, яка розділює український світ — йдеться 
про поділ українських християн на православних і греко-католиків, який стався 
внаслідок Брестської унії 1596 р. — об’єднання католицької і православної церков 
на території Речі Посполитої. Упродовж століть, які минули відтоді, греко-като-
лицька (уніатська) церква вкорінилася в західних областях України, що входили 
до складу католицьких держав (Австро-Угорщина, Річ Посполита, Польща), 
натомість на сході України збереглося православ’я.

с. 442 Якби високі мури Пропаганди... — М.Грушевський має на увазі 
діяльність однієї з дев’яти конгрегацій Римської курії — Конгрегації Пропаганди 
Віри, яка була створена 1622 р. Її завдання — підготовка місіонерів, забезпе-
чення місій духовною літературою та ін. У 1862 р. у рамках Конгрегації була 
створена Конгрегація у справах Східних Церков, яка з 1917 р. стала самостій-
ною. У 1988 р. Конгрегація Пропаганди Віри була перетворена на Конгрегацію 
Євангелізації Народів.

с. 434 Деякі головки Ґвідо Рені й мадонни Сассоферрато, що так 
подобалися нашому Тарасові... — Т.Шевченко згадував італійського художника 
Ґ.Рені у повістях “Капитанша”, “Прогулка с удовольствием и не без морали” і в 
“Щоденнику” (запис від 4 липня 1857 р.). 

Меценатство церкви
с. 435 ...Рафаелеві образки з Апулеєвої поеми в Фарнезіні... — йдеться 

про творчість Рафаеля останнього періоду — фрески у віллі Фарнезіні поблизу 
Рима, створені у 1514–1518 рр. на теми класичної міфології. Тут відтворені 
епізоди еротичної новели римського письменника Апулея про Амура і Псіхею 
(з роману “Метаморфози”), а також велика фреска, на якій зображена німфа 
Галатея. 

Св. Петро
с. 437 ...в стилі тих забавок гігантів, що в грецьких переказах клали 

гору на гору, Пеліон на Оссу... — Осса і Пеліон — гори в Греції. У поемі 
Гомера “Одіссея” оповідається легенда про те, як онуки Посейдона, брати-титани 
Отос та Ефіальт, бунтуючи проти богів-небожителів, стали погрожувати взяти 
небо приступом. Щоб дістатися туди, вони були готові поставити гору на гору, 
“Пеліон на Оссу, а Оссу на Олімп”, але Аполлон убив зухвалих титанів. У пере-
носному значенні “згромаджувати Пеліон на Оссу” — витрачати забагато зусиль 
для здійснення незначної справи.

с. 439 На склоні другого тисячоліття по Христі заводити нові дог-
мати, скликати вселенські собори для їх ухвали! — вселенські собори — 
зібрання ієрархів християнської церкви з усього світу, які обговорюють та ухва-
люють догми віри і правила поведінки віруючих. Православна церква визнає сім 
вселенських соборів, а католицька — понад двадцять. У коментованому уступі 
йдеться про Ватиканський І вселенський собор (1869–1870 рр.), скликаний папою 
Пієм ІХ, який прийняв догму про непомильність папи. Догму про Непорочне 
Зачаття папа Пій ІХ проголосив раніше, в 1854 р. 

...“на паденіє і возстаніє многих” — уривок з Біблії, фрагмент звернення 
праведного старця Симеона до Йосифа і Марії, коли ті принесли немовля Ісуса 
до храму. “...се, лежит Сей на падение и на восстание многих в Израиле и в 
предмет пререканий, — и Тебе Самой оружие пройдет душу, — да откроются 
помышления многих сердец” (Лука, 2, 34–36).

Великий тиждень
с. 440 ...плач Єремії — Єремія — святий давньоєврейський пророк, один 

із чотирьох великих старозавітних пророків. Передбачив зруйнування Єрусалима, 
про що створив відомий “Плач”, текст якого став канонічною складовою частиною 
Біблії (Старого Заповіту).

с. 441 ...походять не більше не менше як з храму Соломона... — храм 
Соломона, або Єрусалимський храм, був головним у древньому Ізраїлі і сим-
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волізував ідею об’єднання і процвітання Ізраїльського царства. Будівництво 
цієї грандіозної споруди тривало сім років: з 957 до 950 р. до н. е. Храм був 
частиною комплексу царського палацу і домінував над навколишньою забудовою. 
У 586 р. до н. е. вавилоняни захопили Єрусалим і повністю зруйнували храм 
Соломона. У 516 р. до н. е. були завершені роботи з відновлення, а фактично 
будівництва другого храму. При цареві Іроді Єрусалимський храм почали 
повністю перебудовувати, і роботи ці закінчились аж у 64 р. н. е. Лише через 
шість років після завершення будови нового, розкішного Єрусалимського храму, 
в 70 р. н. е. він був спалений римською армією, яка придушувала антиримське 
повстання 66–73 рр. (перша Іудейська війна). Це сталося в той самий день, 
коли був зруйнований перший храм. Частина храмових речей вціліла і була 
захоплена римлянами.

Collegium Ruthenum
с. 441 ...їдемо до своєї церкви — до collegium Ruthenum... — Папська 

Руська Колегія, тепер Українська Папська Велика Семінарія св. Йосафата 
у Римі, або Колегія св. Йосафата. Заснована у 1897 р. під керівництвом оо. 
єзуїтів, при церкві св. Сергія і Вакха в Римі. У 1904 р. керівництво перебрали 
оо. василіяни. Коли після Першої світової війни число українських студентів теології 
в Римі зросло, папа Пій XI побудував будинок для Колегії св. Йосафата на пагорбі 
Джанікольо (відкритий 1932 р.). Студенти слухають виклади в римських папських 
університетах, а в Колегії вивчають літургію, обряд та українознавчі предмети.

...образ Йосафата Кунцевича, звісного гонителя православних... — 
активна діяльність Кунцевича, спрямована на поширення впливу греко-като-
лицької церкви, викликала невдоволення серед противників унії. У 1623 р. він 
був підступно вбитий у Вітебську. Й.Кунцевич — автор талановитих полемічних 
творів: “О фальшованю писем словенских”, “О старшинстві св. Петра”, “О крещенії 
Владимира”, “Катехизис” та ін. Канонізований церквою в 1867 р.

...нагадує релігійну межу, яка розділює український світ — йдеться 
про поділ українських християн на православних і греко-католиків, який стався 
внаслідок Брестської унії 1596 р. — об’єднання католицької і православної церков 
на території Речі Посполитої. Упродовж століть, які минули відтоді, греко-като-
лицька (уніатська) церква вкорінилася в західних областях України, що входили 
до складу католицьких держав (Австро-Угорщина, Річ Посполита, Польща), 
натомість на сході України збереглося православ’я.

с. 442 Якби високі мури Пропаганди... — М.Грушевський має на увазі 
діяльність однієї з дев’яти конгрегацій Римської курії — Конгрегації Пропаганди 
Віри, яка була створена 1622 р. Її завдання — підготовка місіонерів, забезпе-
чення місій духовною літературою та ін. У 1862 р. у рамках Конгрегації була 
створена Конгрегація у справах Східних Церков, яка з 1917 р. стала самостій-
ною. У 1988 р. Конгрегація Пропаганди Віри була перетворена на Конгрегацію 
Євангелізації Народів.

с. 434 Деякі головки Ґвідо Рені й мадонни Сассоферрато, що так 
подобалися нашому Тарасові... — Т.Шевченко згадував італійського художника 
Ґ.Рені у повістях “Капитанша”, “Прогулка с удовольствием и не без морали” і в 
“Щоденнику” (запис від 4 липня 1857 р.). 

Меценатство церкви
с. 435 ...Рафаелеві образки з Апулеєвої поеми в Фарнезіні... — йдеться 

про творчість Рафаеля останнього періоду — фрески у віллі Фарнезіні поблизу 
Рима, створені у 1514–1518 рр. на теми класичної міфології. Тут відтворені 
епізоди еротичної новели римського письменника Апулея про Амура і Псіхею 
(з роману “Метаморфози”), а також велика фреска, на якій зображена німфа 
Галатея. 

Св. Петро
с. 437 ...в стилі тих забавок гігантів, що в грецьких переказах клали 

гору на гору, Пеліон на Оссу... — Осса і Пеліон — гори в Греції. У поемі 
Гомера “Одіссея” оповідається легенда про те, як онуки Посейдона, брати-титани 
Отос та Ефіальт, бунтуючи проти богів-небожителів, стали погрожувати взяти 
небо приступом. Щоб дістатися туди, вони були готові поставити гору на гору, 
“Пеліон на Оссу, а Оссу на Олімп”, але Аполлон убив зухвалих титанів. У пере-
носному значенні “згромаджувати Пеліон на Оссу” — витрачати забагато зусиль 
для здійснення незначної справи.

с. 439 На склоні другого тисячоліття по Христі заводити нові дог-
мати, скликати вселенські собори для їх ухвали! — вселенські собори — 
зібрання ієрархів християнської церкви з усього світу, які обговорюють та ухва-
люють догми віри і правила поведінки віруючих. Православна церква визнає сім 
вселенських соборів, а католицька — понад двадцять. У коментованому уступі 
йдеться про Ватиканський І вселенський собор (1869–1870 рр.), скликаний папою 
Пієм ІХ, який прийняв догму про непомильність папи. Догму про Непорочне 
Зачаття папа Пій ІХ проголосив раніше, в 1854 р. 

...“на паденіє і возстаніє многих” — уривок з Біблії, фрагмент звернення 
праведного старця Симеона до Йосифа і Марії, коли ті принесли немовля Ісуса 
до храму. “...се, лежит Сей на падение и на восстание многих в Израиле и в 
предмет пререканий, — и Тебе Самой оружие пройдет душу, — да откроются 
помышления многих сердец” (Лука, 2, 34–36).

Великий тиждень
с. 440 ...плач Єремії — Єремія — святий давньоєврейський пророк, один 

із чотирьох великих старозавітних пророків. Передбачив зруйнування Єрусалима, 
про що створив відомий “Плач”, текст якого став канонічною складовою частиною 
Біблії (Старого Заповіту).

с. 441 ...походять не більше не менше як з храму Соломона... — храм 
Соломона, або Єрусалимський храм, був головним у древньому Ізраїлі і сим-
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Світла й тіні
с. 453 Але се першенство за Неаполем зістанеться, мабуть, недовго... — 

сьогодні Неаполь — третє за кількістю жителів місто в Італії (після Рима й Мілана).
с. 454 Тих ляцоронів, що лежать догори черевом на сонці... — від 

італійського lazzarone — нероба, хуліган.

Видовища Неаполя
с. 456 ...Фарнезька, з Рима... — колекція мистецьких робіт зі спад-

щини Фарнезе — знаменитого італійського князівського роду, який припинився 
у XVIII ст.

...стара копія [з] атенської столиці тираноубійць Гармодія й Аристо-
ґітона... — у 514 р. до н. е. афінські юнаки Гармодій і Аристоґітон організували 
змову проти тирана Гіппія, але вбити їм удалося лише його брата Гіппарха, за що 
вони поплатилися життям. Після повалення тиранії Гармодія і Аристоґітона шану-
вали як національних героїв, їхні нащадки були звільнені від численних державних 
податків і повинностей. На честь тирановбивць була складена пісня, яка стала 
неофіційним гімном афінян. Сміливим юнакам поставили пам’ятник на афінському 
Акрополі, однак цю мідну скульптурну групу забрали перси як воєнну здобич. 
Через чотири роки, у 476 р. до н. е., замість них були поставлені широко відомі 
за копіями статуї роботи скульпторів Крітія і Несіота, про одну з таких копій 
і говорить М.Грушевський. 

...копія Поліклетового “канону” (“Доріфор копійник”)... — “Доріфор” — 
одна з найзнаменитіших статуй античності, робота скульптора Поліклета, створена 
в 450–440 рр. до н. е. Юнак, який тримає спис, — це не зображення конкрет-
ного спортсмена, а ілюстрація канонів чоловічої фігури, тому іноді цю статую 
так і називають — “Канон Поліклета”. Таку ж назву мав і теоретичний трактат 
скульптора, в якому він виводив числовий закон ідеальних пропорцій людської 
фігури. Поліклет першим почав надавати своїм скульптурам такої постави, щоб 
вони спиралися лише на одну ногу. Скульптор умів зображати людське тіло в стані 
рівноваги, тому його фігури в спокої або повільному кроці здаються рухливими 
і бадьорими.

...Амфіон і Зет прив’язують Дірку до рогів бика... — персонажі дав-
ньогрецької міфології, брати-близнюки Амфіон і Зет, за знущання над їхньою 
матір’ю Антіопою відомстили Дірці, прив’язавши її до рогів дикого бика.

Помпеї
с. 462 Вінкельман, авторитет в класичній археології й історії штуки, 

дав вираз свому ентузіазму для сих розкопок в писаннях 1760-х рр. — 
у 1764 р. вийшла друком книжка Й.Вінкельмана “Повідомлення про найновіші 
відкриття в Геркуланумі” — перший науковий опис археологічних розкопок 
у Помпеях і Геркуланумі.

...декрет беатифікації... — беатифікація — у католицькій церкві зараху-
вання померлого до блаженних. Ця процедура розглядається церквою як перший 
етап у процесі підготовки канонізації.

На Корсо 
с. 444 ...на переїзді по Корсо — віа дель Корсо, чи просто Корсо, — 

головна вулиця Рима, абсолютно пряма, довжиною півтора кілометри. В епоху 
Середньовіччя вулиця називалася віа Лата, а сучасна назва походить від кінних 
змагань — corso, які відбувалися тут, починаючи з XV ст. аж до 1882 р. 

с. 445 І колона Марка Аврелія... — у центрі римської площі Колонна 
здіймається колона Марка Аврелія (збудована, ймовірно, у 176 р., висотою 30 м). 
Вона прикрашена спіральним рельєфом, на якому зображені війни з германцями 
і сарматами. Спершу колону увінчувала статуя імператора Марка Аврелія, але 
в 1589 р. на вимогу папи Сикста V її замінили на фігуру св. Павла.

Гліцинія
с. 447 ...грецькі майстри елліністичних часів — еллінізмом називають 

період в історії країн Східного Середземномор’я між 323 і 30 рр. до н. е. (до 
підкорення Єгипту Римом). На місці держави Олександра Македонського 
утворилося декілька держав, які мали елементи давньосхідних монархій (східна 
деспотія) з особливостями грецького полісу; впродовж II–I ст. до н. е. ці еллі-
ністичні держави поступаються державам місцевого походження (на сході), або 
ж підпадають під владу Риму (на заході). Культура еллінізму становила синтез 
грецької і місцевих східних культур.

Над озерами
с. 448 ...легендарна Альба-Лонга, город Асканія, столиця Латинського 

союзу... — Альба-Лонга, древнє поселення за 20 км на південний схід від Рима. 
Згідно з римською традицією, Альба-Лонга заснована Асканієм, сином Енея, 
через покоління після падіння Трої. За легендою, звідси походить засновник 
Рима Ромул. Альба-Лонга стояла на чолі т.зв. Латинського союзу — федерації 
міст, яка виникла на поч. І тисячоліття до н.е. і нараховувала 30 общин. Крім 
спільного вирішення суперечливих питань, вони також мали спільні релігійні 
свята. У VI ст. до н.е. Рим зруйнував Альба-Лонгу й очолив Латинський союз, 
який з перервами існував до 340 р. до н.е. на умовах взаємної допомоги у війнах, 
участі в командуванні та поділі здобичі. 

Неаполь
с. 451 ...раз вчинило се візантійське військо Велізарія... — 

у 534 р. війська під проводом Велізарія, полководця імператора Східної 
Римської імперії Юстиніана I, підкорили Сицилію і, переправившись до Італії, 
взяли Неаполь та Рим. 
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Світла й тіні
с. 453 Але се першенство за Неаполем зістанеться, мабуть, недовго... — 

сьогодні Неаполь — третє за кількістю жителів місто в Італії (після Рима й Мілана).
с. 454 Тих ляцоронів, що лежать догори черевом на сонці... — від 

італійського lazzarone — нероба, хуліган.

Видовища Неаполя
с. 456 ...Фарнезька, з Рима... — колекція мистецьких робіт зі спад-

щини Фарнезе — знаменитого італійського князівського роду, який припинився 
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Неаполь
с. 451 ...раз вчинило се візантійське військо Велізарія... — 

у 534 р. війська під проводом Велізарія, полководця імператора Східної 
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взяли Неаполь та Рим. 
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етруски і галли, карфагенці та інші народи. Вона мешкала у спеціальному гроті, 
куди не можна було проникнути простим смертним. Біля цього гроту стояв храм 
Аполлона, де чарівниця пророкувала майбутнє. 

...й понурим Авернським озером — вступом до підземного царства — 
Авернське озеро або Аверн — вулканічне озеро в Кампаньї, недалеко від Кум 
і Неаполя (тепер Лаго Аверно). Над озером стояли задушливі випари, тому древні 
уявляли, що поблизу нього — вхід до підземного царства.

с. 466 ...рer pedes apostolorum... — латинське прислів’я, що означає: 
вирушати в дорогу пішки, як апостоли.

Шіллер шумним віршом привітав се життя... — йдеться про елегію 
Шіллера “Помпеї і Геркуланум” (1796).

Місто було оське, залюднене осками... — оски — давньоіталійські пле-
мена, які населяли південь і частину центру Італійського півострова з кінця 
ІІ тисячоліття до н.е.

...як р. 79 наступила звісна катастрофа... — у цьому році 23–24 серпня 
сталося потужне виверження Везувія, внаслідок якого під потоками вулканічної 
лави, попелу і від сірчаного газу загинуло все живе в радіусі 18 км, а також міста 
Геркуланум, Помпеї і Стабія. Сила виверження була така, що попіл долетів навіть 
до Єгипту і Сирії.

...докладно описана в листах Плінія Молодшого... — між 97 і 109 рр. 
Пліній опублікував 9 книг своїх листів. Всі вони дійшли дотепер і становлять 
зразок епістолярного жанру. Листи адресовані різним людям, у них обговорю-
ються різноманітні теми: щоденні клопоти, політичні події, новини літератури 
та ін., тому листи Плінія — багатюще джерело інформації про життя Римської 
імперії I ст. н. е. Про виверження Везувія 79 р., свідком якого він був, Пліній 
розповідає у листах до Тацита. Він описує величезну хмару, яка піднялася над 
кратером вулкана, град з попелу й каміння і землетрус, який призвів до цунамі. 
Пліній описує загибель свого дядька, який, поспішаючи дослідити це природне 
явище та допомогти людям, під час виверження вирушив до Везувія морем разом 
з ескадрою, якою командував, але потім, на другий день виверження, висадився 
на берег і отруївся сірчаними випарами.

с. 465 Був час спочинку під сильною рукою нового цісарського режиму... — 
за місяць до трагічного виверження Везувія помер імператор Веспасіан, який правив 
10 років. Прийшовши до влади, Веспасіан зумів припинити хаос у країні і досягти 
балансу сил, які визначали міцність верховної влади: сенату, армії і провінцій. Він 
зміцнив центральну владу, стабілізував фінансову й економічну ситуації. Його син 
Тит, при якому сталося виверження, правив лише два роки (79–81).

Addio!

с. 465 ...Байї, в Мізенум з їх мітичними традиціями... — старовинні 
містечка поблизу Неаполя. Мізенум — також мис у Кампаньї на березі Неапо-
літанської затоки. Названий так, ймовірно, на честь похованого тут, за легендою, 
супутника Енея — Мізена. У давнину ця місцевість — улюблене місце відпо-
чинку багатих римлян. Місто, яке тут існувало, було зруйноване сарацинами. 
Від розкішної вілли Лукулла, в якій помер імператор Тіберій, залишились тільки 
руїни. 

...гротою Сибілли, описаною у Вергілія... — у поемі Вергілія “Енеїда” тро-
янець Еней, припливши до берегів Італії, йде в печеру Кумської Сивілли (Сибілли) 
з проханням пророкувати йому майбутнє. Куми — дуже древнє місто в околицях 
Неаполя. Кумську Сивіллу, міфічну велику пророчицю, шанували греки і римляни, 
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Малоросiя у своїй словесностi
Цей запис є конспектом об’ємної рецензії М.Драгоманова на книжку І.При-

жова “Малороссия (Южная Русь) в истории ее литературы с ХІ по ХVІІІ 
век” (Воронеж, 1869). Рецензія публікувалась у журналі “Вестник Европы”, 
1870, кн. 6, с. 754–801 за підписом “П.Т-ов”, тобто П.Толмачов, — це один 
із псевдонімів М.Драгоманова. Свого часу названу працю І.Прижова переклав 
українською мовою І.Нечуй-Левицький.

с. 472 ...самий дух “Слова” також спорiднeний з малоруською словес-
нiстю, як далекий великоруський (див. погляд Бєлiнського) — посилання 
на твір В.Бєлінського “Статьи о народной поэзии”, стаття третя, де, зокрема, 
сказано про “Слово о полку Ігоревім”: “Это произведение явно современно воспе-
тому в нем событию и носит на себе отпечаток поэтического и человечного духа 
Южной Руси, еще не знавшей варварского ярма татарщины, чуждой грубости 
и дикости Северной Руси” (цит. за виданням: Белинский в. Полное собрание 
сочинений: В 12 т. — М., 1954. — Т. 5. — С. 332–333). Далі ця думка роз-
вивається, наводяться мовні, побутові та ін. докази приналежності “Слова” саме 
“південноруській” культурі.

...на пiвночi державний устрiй аж до “смутного времени”... — “непев-
ний час” (“смутное время”) — так прийнято називати період історії Росії з 1598 
по 1613 роки, позначений стихійними лихами, польсько-шведською інтервенцією, 
важкою політичною, економічною, соціальною кризами.

с. 473 ...пiсля перiоду литовського володiння... — тобто на початку ХVІ 
ст., після занепаду Великого князівства Литовського, до складу якого у ХIV ст. 
входили, зокрема, Волинь, Поділля, Брацлавщина, Київщина, Чернігівщина.

...З приєднанням Малоросiї й потiм iз знищенням Сiчi i гетьман-
ства... — йдеться про поступове обмеження, а згодом і повну ліквідацію самостій-
них державницьких і військових українських інституцій, яке послідовно проводили 
російські правителі після Переяславської угоди 1654 р. Знищення Запорізької 
Січі сталося у 1775 р. за розпорядженням Катерини ІІ.

...не замкнувшись, як Пiвнiч до Петра... — автор має на увазі середньо-
вічну обмеженість міжнародної політики Російської держави до кінця ХVII ст., 
початку правління Петра І. 

Пiсня про чайку належить Калнишу — тобто, останньому гетьману 
Запорозької Січі П.Калнишевському. Однак, якщо йдеться про українську 
народну пісню “Ой горе тій чайці”, то традиція приписує її авторство І.Мазепі.

Перша книга руською (пiвденно-) була Бiблiя. Руський переклад Ф.Ско-
рини. Прага 1519 р. — білоруський культурний діяч Франціск Скорина, видавши 
1517 р. у Празі “Псалтир” церковнослов’янською мовою, відразу ж приступив 
до видання “Біблії руської” у тому ж форматі, але вже руською мовою. Біблійні 
книги виходили не в тій послідовності, яка прийнята в церковному каноні, а за поряд-
ком їх підготовки. Протягом 1517–1519 рр. вийшло 22 книги (у 19 випусках) 
“Біблії руської”. Див.: Ісаєвич Я. Українське книговидання: витоки, розвиток, 

[Щоденникові записи 1883 р. на літературні теми]
Публіковані записи збереглися у зошиті, який заповнював у 1882–1883 рр. 

М.Грушевський — учень Тифліської класичної гімназії (ЦДІАК України. — 
Ф. 1235. — Оп. 1. — Спр. 260). Окрім цих текстів, зшиток містить поетичні 
твори автора-початківця, драматичні проби російською та українською мовами, 
які будуть уміщені в томах його літературної спадщини. Нотатки про романи 
Ф.Шпільгагена, драму Д.Байрона “Сарданапал” — це найраніші проби молодого 
М.Грушевського на ниві літературної критики. Вперше вони були опубліковані 
в комплексі з рештою записів згаданого зошита у виданні: Грушевський М. 
Із літературної спадщини / Ред. Л.Винар, упор. Г.Бурлака, А.Шацька. — Нью-
Йорк, К., 2000. 

Подається за автографом. 

З приводу романів Шпільгагена “Загадкові натури” і “З мороку 
до світла”

Названі романи — це перші об’ємні твори німецького письменника, видані 
відповідно у 1860 і 1862 рр., які мали великий успіх у читача. Вони започаткували 
цикл т.зв. політичних романів цього автора. У його творах критика відзначала 
правдивість зображення, ідейну насиченість, що поєднувалися з декларативним 
пафосом. Ф.Шпільгаген вважається продовжувачем традицій т.зв. “Молодої 
Німеччини” — літературної течії 30-х–початку 40-х рр. ХІХ ст. у Німеччині, 
представники якої висловлювали прагнення до політичних і громадянських 
свобод, до соціально-критичного мистецтва. У пізніших творах Ф.Шпільгагена 
(після 1870 р.) переважають сентиментально-моралізаторські та мелодраматичні 
мотиви. Перший зі згаданих романів в оригіналі має назву “Problematische 
Naturen” і в перекладах російською звучав то як “Загадкові...”, то як “Про-
блематичні натури”. Політичні романи Ф.Шпільгагена були популярні в Росії 
другої половини ХІХ ст.

с. 470 ...дивись епiгpаф... — епіграфом до роману “Загадкові натури” є цитата 
з Ґете: “Є проблематичні натури, які не відповідають жодному з прийнятних для 
них станів і жодним зі станів не задовольняються; звідси страшне протиріччя, яке 
пожирає їхнє життя і закриває їм доступ до насолоди”. Ф.Шпільгаген виводив 
цей тип від Фауста. Як правило, це люди з аристократичною вдачею і демокра-
тичними переконаннями — і в цьому джерело їх душевної драми.

с. 471 ...у “Фон Гогенштейнах” йому вiдповiдає Бальтазар... — “Фон 
Гогенштейни” — роман Ф.Шпільгагена, вперше виданий 1863 р., у російському 
перекладі має назву “Два покоління”.
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Малоросiя у своїй словесностi
Цей запис є конспектом об’ємної рецензії М.Драгоманова на книжку І.При-

жова “Малороссия (Южная Русь) в истории ее литературы с ХІ по ХVІІІ 
век” (Воронеж, 1869). Рецензія публікувалась у журналі “Вестник Европы”, 
1870, кн. 6, с. 754–801 за підписом “П.Т-ов”, тобто П.Толмачов, — це один 
із псевдонімів М.Драгоманова. Свого часу названу працю І.Прижова переклав 
українською мовою І.Нечуй-Левицький.

с. 472 ...самий дух “Слова” також спорiднeний з малоруською словес-
нiстю, як далекий великоруський (див. погляд Бєлiнського) — посилання 
на твір В.Бєлінського “Статьи о народной поэзии”, стаття третя, де, зокрема, 
сказано про “Слово о полку Ігоревім”: “Это произведение явно современно воспе-
тому в нем событию и носит на себе отпечаток поэтического и человечного духа 
Южной Руси, еще не знавшей варварского ярма татарщины, чуждой грубости 
и дикости Северной Руси” (цит. за виданням: Белинский в. Полное собрание 
сочинений: В 12 т. — М., 1954. — Т. 5. — С. 332–333). Далі ця думка роз-
вивається, наводяться мовні, побутові та ін. докази приналежності “Слова” саме 
“південноруській” культурі.

...на пiвночi державний устрiй аж до “смутного времени”... — “непев-
ний час” (“смутное время”) — так прийнято називати період історії Росії з 1598 
по 1613 роки, позначений стихійними лихами, польсько-шведською інтервенцією, 
важкою політичною, економічною, соціальною кризами.

с. 473 ...пiсля перiоду литовського володiння... — тобто на початку ХVІ 
ст., після занепаду Великого князівства Литовського, до складу якого у ХIV ст. 
входили, зокрема, Волинь, Поділля, Брацлавщина, Київщина, Чернігівщина.

...З приєднанням Малоросiї й потiм iз знищенням Сiчi i гетьман-
ства... — йдеться про поступове обмеження, а згодом і повну ліквідацію самостій-
них державницьких і військових українських інституцій, яке послідовно проводили 
російські правителі після Переяславської угоди 1654 р. Знищення Запорізької 
Січі сталося у 1775 р. за розпорядженням Катерини ІІ.

...не замкнувшись, як Пiвнiч до Петра... — автор має на увазі середньо-
вічну обмеженість міжнародної політики Російської держави до кінця ХVII ст., 
початку правління Петра І. 

Пiсня про чайку належить Калнишу — тобто, останньому гетьману 
Запорозької Січі П.Калнишевському. Однак, якщо йдеться про українську 
народну пісню “Ой горе тій чайці”, то традиція приписує її авторство І.Мазепі.

Перша книга руською (пiвденно-) була Бiблiя. Руський переклад Ф.Ско-
рини. Прага 1519 р. — білоруський культурний діяч Франціск Скорина, видавши 
1517 р. у Празі “Псалтир” церковнослов’янською мовою, відразу ж приступив 
до видання “Біблії руської” у тому ж форматі, але вже руською мовою. Біблійні 
книги виходили не в тій послідовності, яка прийнята в церковному каноні, а за поряд-
ком їх підготовки. Протягом 1517–1519 рр. вийшло 22 книги (у 19 випусках) 
“Біблії руської”. Див.: Ісаєвич Я. Українське книговидання: витоки, розвиток, 

[Щоденникові записи 1883 р. на літературні теми]
Публіковані записи збереглися у зошиті, який заповнював у 1882–1883 рр. 

М.Грушевський — учень Тифліської класичної гімназії (ЦДІАК України. — 
Ф. 1235. — Оп. 1. — Спр. 260). Окрім цих текстів, зшиток містить поетичні 
твори автора-початківця, драматичні проби російською та українською мовами, 
які будуть уміщені в томах його літературної спадщини. Нотатки про романи 
Ф.Шпільгагена, драму Д.Байрона “Сарданапал” — це найраніші проби молодого 
М.Грушевського на ниві літературної критики. Вперше вони були опубліковані 
в комплексі з рештою записів згаданого зошита у виданні: Грушевський М. 
Із літературної спадщини / Ред. Л.Винар, упор. Г.Бурлака, А.Шацька. — Нью-
Йорк, К., 2000. 

Подається за автографом. 

З приводу романів Шпільгагена “Загадкові натури” і “З мороку 
до світла”

Названі романи — це перші об’ємні твори німецького письменника, видані 
відповідно у 1860 і 1862 рр., які мали великий успіх у читача. Вони започаткували 
цикл т.зв. політичних романів цього автора. У його творах критика відзначала 
правдивість зображення, ідейну насиченість, що поєднувалися з декларативним 
пафосом. Ф.Шпільгаген вважається продовжувачем традицій т.зв. “Молодої 
Німеччини” — літературної течії 30-х–початку 40-х рр. ХІХ ст. у Німеччині, 
представники якої висловлювали прагнення до політичних і громадянських 
свобод, до соціально-критичного мистецтва. У пізніших творах Ф.Шпільгагена 
(після 1870 р.) переважають сентиментально-моралізаторські та мелодраматичні 
мотиви. Перший зі згаданих романів в оригіналі має назву “Problematische 
Naturen” і в перекладах російською звучав то як “Загадкові...”, то як “Про-
блематичні натури”. Політичні романи Ф.Шпільгагена були популярні в Росії 
другої половини ХІХ ст.

с. 470 ...дивись епiгpаф... — епіграфом до роману “Загадкові натури” є цитата 
з Ґете: “Є проблематичні натури, які не відповідають жодному з прийнятних для 
них станів і жодним зі станів не задовольняються; звідси страшне протиріччя, яке 
пожирає їхнє життя і закриває їм доступ до насолоди”. Ф.Шпільгаген виводив 
цей тип від Фауста. Як правило, це люди з аристократичною вдачею і демокра-
тичними переконаннями — і в цьому джерело їх душевної драми.

с. 471 ...у “Фон Гогенштейнах” йому вiдповiдає Бальтазар... — “Фон 
Гогенштейни” — роман Ф.Шпільгагена, вперше виданий 1863 р., у російському 
перекладі має назву “Два покоління”.
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ський; 2) О.Кониський на той час мав тісні дружні взаємини з О.Барвінським 
і брав безпосередню участь у формуванні чисел “Правди”; 3) у ті роки О.Конись-
кий також був близько знайомий з М.Грушевським, який у 1890 р. закінчував 
навчання в університеті; 4) саме в “Правді” за посередництвом О.Кониського 
з’явилися у 1888–1889 рр. перші публікації М.Грушевського; 5) рукопис пере-
кладу Петра Байди (П.Ніщинського) потрапив до Львова за посередництвом 
М.Комарова та О.Кониського (див.: Микитенко Ю. Від “Слова” до “Іліади”: 
Петро Ніщинський — перекладач. — К., 1993. — С. 46). Таким чином, свідчення 
О.Кониського про авторство М.Грушевського передмови до “Одіссеї” можна 
вважати цілком певними. Крім того, аналіз лексики тексту та деякі стилістичні 
особливості дають підстави для здогадок про редагування його О.Кониським, 
однак це окрема тема, для ширшого розгляду якої тут не місце.

Розуміємо, що наведені аргументи далеко не вичерпні, однак вважаємо 
їх достатніми, щоб подати текст передмови.

Публікується за першодруком.

с. 475 ...народ... має не тілько право, але й хист і снагу на самостійний 
розвиток духовий — публікація у 1890 р. першої половини перекладу Петром 
Байдою “Одіссеї” викликала жваву реакцію преси; зокрема “Русская мысль” 
підкреслювала, що наявність в Україні перекладів Шекспіра, Гомера та ін. свідчить: 
“фактично розв’язане питання про здатність українсько-руської мови до розвитку 
письменства і науки” (цит. за: Комар М. “Русская мысль” про український пере-
клад П.Байди “Одіссеї” Гомера // Зоря. — 1890. — № 21. — С. 331).

Між геніальними творами Європи Гомерові поеми найстаріші... — з “Ілі-
ади” й “Одіссеї” починається давньогрецька і загалом європейська література. 
Греки оцінювали їх вище за все, що було створене ними в художній літературі. 
Автор трагедій Есхіл сказав про свої твори, що вони є лише “крихтами з розкіш-
ного бенкетного столу Гомера”. На легендарного автора цих епічних поем учені 
знаходять посилання в різних давніх літературознавчих, історичних, політичних, 
філософських трактатах як на найвищий авторитет. “Іліада” й “Одіссея” стали 
невід’ємними складниками античної культури, з них починалася і ними закінчувалася 
всяка освіта. Про поширеність рукописів “Іліади” й “Одіссеї” в античному світі 
можна скласти уявлення хоча б із того, що більшу половину знайдених у Єгипті 
на початку XX ст. літературних папірусів становлять уривки обох епічних поем. 
Однак сьогодні вважають, що “Іліада” й “Одіссея” з’явилися як результат рані-
шого тривалого періоду розвитку грецької епічної поезії, тому твердження, що “ці 
поеми найстаріші”, треба доповнити: “з тих, які дійшли до нас”. 

...переклади, розпочавшись за давніх ще часів, не перестають з’являтися 
і досі — з перекладу “Одіссеї” латинською мовою почалась римська література. 
Близько IV ст. н. е. з занепадом знання давньогрецької мови Гомера на якийсь час 
перестають читати на Заході, зате його постійно читали і коментували у Візантії. 
На Заході Європи Гомер знову стає популярним в епоху Відродження, перше 
його видання було вийшло в 1488 р. Після того гомерівські поеми частково або 

проблеми. — Львів, 2002; Кралюк П. Родовід слов’янської Книги Книг // 
День. — 14 жовтня 2006 р.

“Сарданапал” Байрона
Йдеться про трагедію Д.Байрона “Сарданапал” (1821).

с. 474 Ось драма насправдi з єднiстю мiсця i часу... — йдеться про 
т.зв. “правило трьох єдностей” — формальный канон античної і класицистичної 
драматургії, згідно з яким композиція п’єси мала відповідати таким вимогам: події 
повинні були розвиватися упродовж 24 годин (єдність часу), відбуватися в одному 
місці (єдність місця), відтворювати завершену цілісну дію (єдність дії). Вперше 
ці вимоги висловив ще Арістотель у своїй “Поетиці” (IV ст. до н. е.). В епоху 
класицизму правило трьох єдностей набуло характеру драматургічного закону, його 
сформулював видатний теоретик мистецтва Н.Буало в праці “Поетичне мистецтво” 
(1674). На межі ХVIII–ХІХ ст. драматурги перестали дотримуватись правил 
трьох єдностей, однак Д.Байрон цілком свідомо намагався створити п’єсу, яка 
відповідала б цьому канону, про що писав у передмові до трагедії “Сарданапал”. 

А Мірра — прекрасний тип грецької дівчини — вважається, що проо-
бразом Мірри була італійська графиня Тереза Гвіччіолі.

Вступне слово видавництва [Передмова до видання: 
Гомерова “Одіссея”. Гекзаметром на мову українсько-руську 
перевіршував Петро Байда. Присвячено переклад пам’яті 
Миколи Івановича Костомарова / Накладом редакції 
“Правди”. З друкарні Тов. імені Шевченка під зарядом К.Беднар-
ського. — Львів, 1889 [на обкл. 1890]]

Передмова до першого повного перекладу українською мовою давньогрецької 
поеми Гомера “Одіссея”. Текст названий “Вступне слово видавництва”, надруко-
ваний без підпису і, хоча рік видання на титулі — 1889, а на обкладинці — 1890, 
передмова датована — “Лютий 1890”. Безпосередньою підставою приписувати 
цю передмову М.Грушевському є запис (приблизно 1891–1893 рр.) О.Кониського: 
“Грушевський Михайло (Заволока), автор передмови до “Одисеї”, “Истории 
Киевской земли” і інч.” (ІЛ. — Ф. 77. — Од. зб. 124. — Арк. 27). Другим 
аргументом, на жаль, тепер скористатись неможливо: згадуваний вже у перед-
мові каталог “Рукописи, документи і матеріали Михайла Грушевського у фондах 
Центрального державного історичного архіву України у Львові” (Львів, 2005) 
на с. 12 зафіксував автограф “Конспективні записи російською мовою, присвячені 
аналізу поезії Гомера”, датуючи також приблизно кінцем 1880-х–початком 1890-х 
років: ЦДІАЛ України. — Ф. 401. — Оп. 1. — Спр. 42. — Арк. 188–193. 
На жаль, у 2007 р. названої справи вже в архіві не було.

Більше жодної інформації про авторство передмови не вдалось відшукати ні в 
тогочасних рецензіях на видання, ані в інших джерелах. Побічними аргументами 
можуть бути такі: 1) видавцем і фактичним редактором “Правди” був О.Барвін-
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ський; 2) О.Кониський на той час мав тісні дружні взаємини з О.Барвінським 
і брав безпосередню участь у формуванні чисел “Правди”; 3) у ті роки О.Конись-
кий також був близько знайомий з М.Грушевським, який у 1890 р. закінчував 
навчання в університеті; 4) саме в “Правді” за посередництвом О.Кониського 
з’явилися у 1888–1889 рр. перші публікації М.Грушевського; 5) рукопис пере-
кладу Петра Байди (П.Ніщинського) потрапив до Львова за посередництвом 
М.Комарова та О.Кониського (див.: Микитенко Ю. Від “Слова” до “Іліади”: 
Петро Ніщинський — перекладач. — К., 1993. — С. 46). Таким чином, свідчення 
О.Кониського про авторство М.Грушевського передмови до “Одіссеї” можна 
вважати цілком певними. Крім того, аналіз лексики тексту та деякі стилістичні 
особливості дають підстави для здогадок про редагування його О.Кониським, 
однак це окрема тема, для ширшого розгляду якої тут не місце.

Розуміємо, що наведені аргументи далеко не вичерпні, однак вважаємо 
їх достатніми, щоб подати текст передмови.

Публікується за першодруком.

с. 475 ...народ... має не тілько право, але й хист і снагу на самостійний 
розвиток духовий — публікація у 1890 р. першої половини перекладу Петром 
Байдою “Одіссеї” викликала жваву реакцію преси; зокрема “Русская мысль” 
підкреслювала, що наявність в Україні перекладів Шекспіра, Гомера та ін. свідчить: 
“фактично розв’язане питання про здатність українсько-руської мови до розвитку 
письменства і науки” (цит. за: Комар М. “Русская мысль” про український пере-
клад П.Байди “Одіссеї” Гомера // Зоря. — 1890. — № 21. — С. 331).

Між геніальними творами Європи Гомерові поеми найстаріші... — з “Ілі-
ади” й “Одіссеї” починається давньогрецька і загалом європейська література. 
Греки оцінювали їх вище за все, що було створене ними в художній літературі. 
Автор трагедій Есхіл сказав про свої твори, що вони є лише “крихтами з розкіш-
ного бенкетного столу Гомера”. На легендарного автора цих епічних поем учені 
знаходять посилання в різних давніх літературознавчих, історичних, політичних, 
філософських трактатах як на найвищий авторитет. “Іліада” й “Одіссея” стали 
невід’ємними складниками античної культури, з них починалася і ними закінчувалася 
всяка освіта. Про поширеність рукописів “Іліади” й “Одіссеї” в античному світі 
можна скласти уявлення хоча б із того, що більшу половину знайдених у Єгипті 
на початку XX ст. літературних папірусів становлять уривки обох епічних поем. 
Однак сьогодні вважають, що “Іліада” й “Одіссея” з’явилися як результат рані-
шого тривалого періоду розвитку грецької епічної поезії, тому твердження, що “ці 
поеми найстаріші”, треба доповнити: “з тих, які дійшли до нас”. 

...переклади, розпочавшись за давніх ще часів, не перестають з’являтися 
і досі — з перекладу “Одіссеї” латинською мовою почалась римська література. 
Близько IV ст. н. е. з занепадом знання давньогрецької мови Гомера на якийсь час 
перестають читати на Заході, зате його постійно читали і коментували у Візантії. 
На Заході Європи Гомер знову стає популярним в епоху Відродження, перше 
його видання було вийшло в 1488 р. Після того гомерівські поеми частково або 

проблеми. — Львів, 2002; Кралюк П. Родовід слов’янської Книги Книг // 
День. — 14 жовтня 2006 р.

“Сарданапал” Байрона
Йдеться про трагедію Д.Байрона “Сарданапал” (1821).

с. 474 Ось драма насправдi з єднiстю мiсця i часу... — йдеться про 
т.зв. “правило трьох єдностей” — формальный канон античної і класицистичної 
драматургії, згідно з яким композиція п’єси мала відповідати таким вимогам: події 
повинні були розвиватися упродовж 24 годин (єдність часу), відбуватися в одному 
місці (єдність місця), відтворювати завершену цілісну дію (єдність дії). Вперше 
ці вимоги висловив ще Арістотель у своїй “Поетиці” (IV ст. до н. е.). В епоху 
класицизму правило трьох єдностей набуло характеру драматургічного закону, його 
сформулював видатний теоретик мистецтва Н.Буало в праці “Поетичне мистецтво” 
(1674). На межі ХVIII–ХІХ ст. драматурги перестали дотримуватись правил 
трьох єдностей, однак Д.Байрон цілком свідомо намагався створити п’єсу, яка 
відповідала б цьому канону, про що писав у передмові до трагедії “Сарданапал”. 

А Мірра — прекрасний тип грецької дівчини — вважається, що проо-
бразом Мірри була італійська графиня Тереза Гвіччіолі.

Вступне слово видавництва [Передмова до видання: 
Гомерова “Одіссея”. Гекзаметром на мову українсько-руську 
перевіршував Петро Байда. Присвячено переклад пам’яті 
Миколи Івановича Костомарова / Накладом редакції 
“Правди”. З друкарні Тов. імені Шевченка під зарядом К.Беднар-
ського. — Львів, 1889 [на обкл. 1890]]

Передмова до першого повного перекладу українською мовою давньогрецької 
поеми Гомера “Одіссея”. Текст названий “Вступне слово видавництва”, надруко-
ваний без підпису і, хоча рік видання на титулі — 1889, а на обкладинці — 1890, 
передмова датована — “Лютий 1890”. Безпосередньою підставою приписувати 
цю передмову М.Грушевському є запис (приблизно 1891–1893 рр.) О.Кониського: 
“Грушевський Михайло (Заволока), автор передмови до “Одисеї”, “Истории 
Киевской земли” і інч.” (ІЛ. — Ф. 77. — Од. зб. 124. — Арк. 27). Другим 
аргументом, на жаль, тепер скористатись неможливо: згадуваний вже у перед-
мові каталог “Рукописи, документи і матеріали Михайла Грушевського у фондах 
Центрального державного історичного архіву України у Львові” (Львів, 2005) 
на с. 12 зафіксував автограф “Конспективні записи російською мовою, присвячені 
аналізу поезії Гомера”, датуючи також приблизно кінцем 1880-х–початком 1890-х 
років: ЦДІАЛ України. — Ф. 401. — Оп. 1. — Спр. 42. — Арк. 188–193. 
На жаль, у 2007 р. названої справи вже в архіві не було.

Більше жодної інформації про авторство передмови не вдалось відшукати ні в 
тогочасних рецензіях на видання, ані в інших джерелах. Побічними аргументами 
можуть бути такі: 1) видавцем і фактичним редактором “Правди” був О.Барвін-
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гекзаметр вважають розміром величним, поважним. Згодом вийшов з ужитку, 
зберігаючись лише в перекладах. Переклад М.Гнідича “Іліади”, завершений 
1829 р., дуже високо оцінили сучасні йому діячі російської культури. 

Тоді, під час занедбання нашої своєнародної мови... — факти переслі-
дування російськими урядовими колами української мови були, звичайно, лише 
частиною цілеспрямованої імперської політики на асиміляцію, знищення націо-
нального почуття, самосвідомості народу. Це прослідковується стосовно кожної 
національності, яка входила до складу Російської імперії.

...в харківському альманасі “Складка” сучасний наш поета В.І.Самій-
ленко надрукував частину власного гарного перекладу “Іліади”... — йдеться 
про публікацію перекладу В.Самійленком першої пісні “Іліади” в першому випуску 
альманаху “Складка” (Харків, 1887 р.).

...веде далі переклад — історики літератури мають інформацію про переклад 
В.Самійленком лише трьох пісень “Іліади”, але дві з них втрачені (див.: Бондар 
М. Творчість Володимира Самійленка / Самійленко в. Твори. — К., 1990. — 
С. 5–46).

...початок перекладу “Іліади”, зроблений одним з наших видатніших 
учених — ймовірно, йдеться про О.Потебню. Відомий його переклад ІІІ, VII 
та VIII пісень “Одіссеї”, опублікований по смерті вченого у кн.: Потебня А. 
Из записок по теории словесности. — Харьков, 1905. — С. 538–583. Мабуть, 
він пробував перекладати й “Іліаду”, читав друзям фрагменти перекладу, але 
ці тексти не збереглися.

Переклад “Одіссеї” вперше з’явився в одеському альманасі “Нива” року 
1885 (одна тілько пісня шоста) і в “Зорі” — 1886 (пісня п’ята) — 
тобто, це були перші фрагменти згодом цілісного перекладу П.Ніщинського 
(Петра Байди). Критика, зокрема, І.Франко (Зоря. — 1885. — № 18. — С. 
215–216), схвально відгукнулась на першу публікацію перекладу, і це зміцнило 
намір П.Ніщинського завершити працю.

с. 476 ...ще тоді повідкидали так звані киклічні поеми — киклічні 
(циклічні) поеми — давньогрецькі епічно-міфологічні твори післягомерівської доби 
(створені не раніше VIII–не пізніше VI ст. до н. е.). Збереглися у фрагментах 
і стислих переказах пізніших авторів. “Кикл” (цикл) компонувався так, що одна 
поема прилучалась до наступної, продовжуючи оповідання з того моменту, котрим 
закінчувалась попередня поема. Основні цикли киклічних поем — фіванський, 
що розповідає історію Едіпа, його синів та міста Фів, і троянський, де йдеться 
про Троянську війну й події до і після неї.

...співали їх перехожі співці рапсоди... — рапсодами в античному світі 
називали мандрівних співців.

...пішло справжнє “Гомерівське питання”... — “Гомерівським питанням” 
називають широке коло проблем, що стосуються особи Гомера й авторства при-
писуваних йому поем, часу й місця їх створення. XIX ст. було позначене низкою 
жвавих дискусій з цього приводу, висуненням все нових і нових гіпотез щодо 
походження поем Гомера. Усіх авторів дослідницьких робіт цієї тематики поділяють 

повністю були перекладені майже всіма європейськими мовами, і величезне число 
цих перекладів, їхніх видань і перевидань цілком відповідає неперехідному зна-
ченню “Іліади” й “Одіссеї”. Ціла низка великих творів європейської епіки були 
написані саме під впливом Гомера.

Думка про переклад на мову українсько-руську Гомерових поем наро-
дилася теж давно вже — у 1870-х роках у “Правді” публікувалися частини 
переспіву “Іліади” С.Руданським, названого “Омирова Ільйонянка”. О.Нав-
роцький закінчив переклад обох поем у 1882 р., але, на жаль, не опублікував 
його (рукопис зберігається у Відділі рукописних фондів і текстології Інституту 
літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН України. — Фонд 21. — Од. зб. 10, 11). Так 
само в рукописі зберігається переклад окремих частин гомерівського епосу О.Ого-
новським (ЦДІАЛ України. — Ф. 309. — Оп. 1. — Спр. 1243). П.Ніщинський 
повністю переклав “Одіссею” та частину “Іліади”. Першу пісню “Одіссеї” пере-
клав І.Франко, ІІІ пісня існує в перекладі Лесі Українки, пісні ІІІ, VII та VIII — 
у перекладі О.Потебні. І пісню “Іліади” переклав В.Самійленко. П.Куліш переклав 
уривки з обох Гомерових поем. Див.: Содомора П. Гомерів епос в українських 
інтерпретаціях // Дзвін. — 2004. — № 5–6. — С. 159–162; Білецький А. 
Передмова до вид.: Гомер. Іліада. — Харків, 2006. — С. 3–25. Як бачимо, 
в українській літературі “Одіссея” представлена значно ширше, ніж “Іліада”. 
Сучасна українська література має повний і високомайстерний переклад обох 
поем Борисом Теном (М.Хомичевським); вперше видані: “Одіссея” — 1963 р., 
“Іліада” — 1977 р. Як зазначають фахівці, робота Бориса Тена — найвизначніша 
в українській перекладній літературі інтерпретація Гомера, максимально близька 
до грецького оригіналу.

...Степан Руданський переклав Гомерову “Іліаду”, але переклав метром 
народним українсько-руським — С.Руданський намагався максимально набли-
зити твір до українських реалій, тому його працю відносять не до перекладів, 
а до переспівів, оскільки він надто вільно повівся з авторським текстом. Харак-
терна риса взагалі перекладів цього періоду — відтворення понять оригіналу 
відповідними поняттями української мови, внесення в переклад елементів комізму; 
оригінальний гекзаметр у цьому випадку відтворений народнопісенним чотири-
стопним амфібрахієм.

Переклад Руданського друкувався в “Правді”... — цей переклад тривалий 
час друкувався уривками і публікація не була завершена: 1872, № 2, 3; 1875, 
№ 1, 2, 7; 1876, № 1–3; 1877, № 2, 3, 10, 11, 16–18.

...Микола Гнідич збагатив російське письменство, наділивши його 
перекладом “Іліади”, зробленим гекзаметром — є свідчення, що спочатку 
в 1807 р. М.Гнідич пробував перекладати Гомера іншим віршовим розміром — так 
званим александрійським віршем, який був панівним розміром “високих жанрів” 
літератури класицизму — епосу, трагедії; найбільше поширився у французькій 
літературі. Дізнавшись про це, друзі-літератори переконали М.Гнідича в потребі 
відтворити розмір оригіналу — гекзаметр, найуживаніший в античній поезії. 
Це шестистопний дактиль з паузою (цезурою) в третій стопі. У поезії нового часу 
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гекзаметр вважають розміром величним, поважним. Згодом вийшов з ужитку, 
зберігаючись лише в перекладах. Переклад М.Гнідича “Іліади”, завершений 
1829 р., дуже високо оцінили сучасні йому діячі російської культури. 

Тоді, під час занедбання нашої своєнародної мови... — факти переслі-
дування російськими урядовими колами української мови були, звичайно, лише 
частиною цілеспрямованої імперської політики на асиміляцію, знищення націо-
нального почуття, самосвідомості народу. Це прослідковується стосовно кожної 
національності, яка входила до складу Російської імперії.

...в харківському альманасі “Складка” сучасний наш поета В.І.Самій-
ленко надрукував частину власного гарного перекладу “Іліади”... — йдеться 
про публікацію перекладу В.Самійленком першої пісні “Іліади” в першому випуску 
альманаху “Складка” (Харків, 1887 р.).

...веде далі переклад — історики літератури мають інформацію про переклад 
В.Самійленком лише трьох пісень “Іліади”, але дві з них втрачені (див.: Бондар 
М. Творчість Володимира Самійленка / Самійленко в. Твори. — К., 1990. — 
С. 5–46).

...початок перекладу “Іліади”, зроблений одним з наших видатніших 
учених — ймовірно, йдеться про О.Потебню. Відомий його переклад ІІІ, VII 
та VIII пісень “Одіссеї”, опублікований по смерті вченого у кн.: Потебня А. 
Из записок по теории словесности. — Харьков, 1905. — С. 538–583. Мабуть, 
він пробував перекладати й “Іліаду”, читав друзям фрагменти перекладу, але 
ці тексти не збереглися.

Переклад “Одіссеї” вперше з’явився в одеському альманасі “Нива” року 
1885 (одна тілько пісня шоста) і в “Зорі” — 1886 (пісня п’ята) — 
тобто, це були перші фрагменти згодом цілісного перекладу П.Ніщинського 
(Петра Байди). Критика, зокрема, І.Франко (Зоря. — 1885. — № 18. — С. 
215–216), схвально відгукнулась на першу публікацію перекладу, і це зміцнило 
намір П.Ніщинського завершити працю.

с. 476 ...ще тоді повідкидали так звані киклічні поеми — киклічні 
(циклічні) поеми — давньогрецькі епічно-міфологічні твори післягомерівської доби 
(створені не раніше VIII–не пізніше VI ст. до н. е.). Збереглися у фрагментах 
і стислих переказах пізніших авторів. “Кикл” (цикл) компонувався так, що одна 
поема прилучалась до наступної, продовжуючи оповідання з того моменту, котрим 
закінчувалась попередня поема. Основні цикли киклічних поем — фіванський, 
що розповідає історію Едіпа, його синів та міста Фів, і троянський, де йдеться 
про Троянську війну й події до і після неї.

...співали їх перехожі співці рапсоди... — рапсодами в античному світі 
називали мандрівних співців.

...пішло справжнє “Гомерівське питання”... — “Гомерівським питанням” 
називають широке коло проблем, що стосуються особи Гомера й авторства при-
писуваних йому поем, часу й місця їх створення. XIX ст. було позначене низкою 
жвавих дискусій з цього приводу, висуненням все нових і нових гіпотез щодо 
походження поем Гомера. Усіх авторів дослідницьких робіт цієї тематики поділяють 

повністю були перекладені майже всіма європейськими мовами, і величезне число 
цих перекладів, їхніх видань і перевидань цілком відповідає неперехідному зна-
ченню “Іліади” й “Одіссеї”. Ціла низка великих творів європейської епіки були 
написані саме під впливом Гомера.

Думка про переклад на мову українсько-руську Гомерових поем наро-
дилася теж давно вже — у 1870-х роках у “Правді” публікувалися частини 
переспіву “Іліади” С.Руданським, названого “Омирова Ільйонянка”. О.Нав-
роцький закінчив переклад обох поем у 1882 р., але, на жаль, не опублікував 
його (рукопис зберігається у Відділі рукописних фондів і текстології Інституту 
літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН України. — Фонд 21. — Од. зб. 10, 11). Так 
само в рукописі зберігається переклад окремих частин гомерівського епосу О.Ого-
новським (ЦДІАЛ України. — Ф. 309. — Оп. 1. — Спр. 1243). П.Ніщинський 
повністю переклав “Одіссею” та частину “Іліади”. Першу пісню “Одіссеї” пере-
клав І.Франко, ІІІ пісня існує в перекладі Лесі Українки, пісні ІІІ, VII та VIII — 
у перекладі О.Потебні. І пісню “Іліади” переклав В.Самійленко. П.Куліш переклав 
уривки з обох Гомерових поем. Див.: Содомора П. Гомерів епос в українських 
інтерпретаціях // Дзвін. — 2004. — № 5–6. — С. 159–162; Білецький А. 
Передмова до вид.: Гомер. Іліада. — Харків, 2006. — С. 3–25. Як бачимо, 
в українській літературі “Одіссея” представлена значно ширше, ніж “Іліада”. 
Сучасна українська література має повний і високомайстерний переклад обох 
поем Борисом Теном (М.Хомичевським); вперше видані: “Одіссея” — 1963 р., 
“Іліада” — 1977 р. Як зазначають фахівці, робота Бориса Тена — найвизначніша 
в українській перекладній літературі інтерпретація Гомера, максимально близька 
до грецького оригіналу.

...Степан Руданський переклав Гомерову “Іліаду”, але переклав метром 
народним українсько-руським — С.Руданський намагався максимально набли-
зити твір до українських реалій, тому його працю відносять не до перекладів, 
а до переспівів, оскільки він надто вільно повівся з авторським текстом. Харак-
терна риса взагалі перекладів цього періоду — відтворення понять оригіналу 
відповідними поняттями української мови, внесення в переклад елементів комізму; 
оригінальний гекзаметр у цьому випадку відтворений народнопісенним чотири-
стопним амфібрахієм.

Переклад Руданського друкувався в “Правді”... — цей переклад тривалий 
час друкувався уривками і публікація не була завершена: 1872, № 2, 3; 1875, 
№ 1, 2, 7; 1876, № 1–3; 1877, № 2, 3, 10, 11, 16–18.

...Микола Гнідич збагатив російське письменство, наділивши його 
перекладом “Іліади”, зробленим гекзаметром — є свідчення, що спочатку 
в 1807 р. М.Гнідич пробував перекладати Гомера іншим віршовим розміром — так 
званим александрійським віршем, який був панівним розміром “високих жанрів” 
літератури класицизму — епосу, трагедії; найбільше поширився у французькій 
літературі. Дізнавшись про це, друзі-літератори переконали М.Гнідича в потребі 
відтворити розмір оригіналу — гекзаметр, найуживаніший в античній поезії. 
Це шестистопний дактиль з паузою (цезурою) в третій стопі. У поезії нового часу 
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на героїчний епос є “Війна жаб і мишей” (“Батрахоміомахія”) — невелика поема, 
написана гекзаметром. Цікава як найстаріша, що збереглася дотепер, літературна 
пародія й один із найперших зразків цього літературного жанру в європейській 
літературі взагалі (кінець VІ–поч. V ст.). Автор коментованої вступної статті 
вживає тут українізовану назву цієї поеми, наслідуючи автора української пере-
робки К.Думитрашка: “Жабомишодраківка, з гречеського лиця на козацький 
виворот на швидку нитку перештопана”, СПБ, 1859. Це була перша спроба 
українського гекзаметра.

...автор поеми про гнів Ахілла... — тобто автор “Іліади”. Події Троянського 
циклу міфів були добре відомі всім грекам, тому Гомер на них лише натякає у своїй 
поемі. Сама ж “Іліада” розповідає тільки про один епізод десятого року війни 
під Троєю, що тривав 53 дні, — це гнів наймогутнішого героя ахейського війська 
Ахілла. Про це йдеться в перших рядках поеми: “Гнів оспівай, богине, Ахілла, 
сина Пелея, // Пагубний гнів, що лиха багато ахеям накоїв...”

с. 480 ...“Кипрія” описує причини, з яких сталася Троянська війна 
й перші роки, “Ефіопіда” — історію її од смерті Гектора... — названі дві 
з т. зв. “киклічних” поем. У “Кипрії” описані міфічні події, які становлять пере-
дісторію “Іліади”. “Ефіопіда” була продовженням “Іліади”, навіть починалась 
з трохи зміненого останнього її рядка, таким чином, її текст можна було приєднати 
до “Іліади”.

...(“Возвороти”) — поема про повертання героїв... — йдеться про 
киклічну поему “Повернення”, сюжетом якої стали різні неймовірні пригоди 
грецьких вождів під час їх повернення з-під Трої.

с. 483 Софісти, хвалячися своїм знаттям і розвитком... — софісти — 
давньогрецькі філософи V–IV ст. до н. е., у чиєму вченні відбулася переорієн-
тація від натурфілософської проблематики до етико-політичних і гносеологічних 
проблем. Софісти вперше помістили людину в центр уваги філософії, здійснили 
аналіз її пізнавальних здібностей, сприяли розвиткові просвітництва. Через їхнього 
противника Платона вони набули поганої слави — філософських шахраїв, більш 
зацікавлених у грошах і престижі, аніж у пошуках істини. У давньоримський 
період термін “софіст” означав просто вчителя риторики.

на два табори — “аналітиків” (“вольфіанців”) і “унітаріїв”. Перші, не заперечуючи 
існування самого Гомера, загалом зводили свої міркування до таких найголовніших 
гіпотез: “Іліада” та “Одіссея” складені з присвячених Троянській війні або ман-
драм Одіссея окремих пісень, які оброблялися і до яких народні співці поступово 
додавали нові епізоди, факти, героїв; “ядром” “Іліади” є маленька поема “Гнів 
Ахілла”, розширена численними вставками і доповненнями до розмірів великого 
твору (гіпотеза “первісного ядра”).

“Унітарії” обстоюють єдність і художню цілісність обох поем, а певні невід-
повідності в них і суперечності пояснюють пізнішими вставками або просто 
перекрученнями. Адже слід урахувати, що між їхнім виникненням та офіційним 
записом у середині VI ст. до н. е. (так звана “Пісістратова реформа”, за якою 
в поемах забороняли щось змінювати — додавати чи викидати) минув трива-
лий час. Цікаво, що всі докази та гіпотези представників обох таборів в поемах 
отримують як підтвердження своєї правоти, так і заперечення. Дискусія навколо 
Гомера та його безсмертних творів триває і сьогодні.

с. 477 ...перший епос не народний, художественний... — тобто авторський, 
такий, що мав конкретного автора. Сучасне гомерознавство пропонує термін “епічне 
авторство”: бувши в основі своїй творами усної народної словесності, “Іліада” 
й “Одіссея” вже є і першим у грецькій літературі твором писемної літератури. 
Автор епосу усвідомлює себе не творцем, а реєстратором фактів, що в них усе 
є точним відбиттям дійсності. Його власне ім’я при цьому не має значення.

...незабаром після Троянської війни... — Троянська війна — війна коаліції 
ахейських царів на чолі з правителем Мікен Аґамемноном проти Трої (1280–
1270 рр. до н. е. за Геродотом, або 1194–1184 рр. до н. е. за Ератосфеном). 
Тривалий час факт Троянської війни ставили під сумнів, а сюжети й герої гомерів-
ських поем вважали абсолютною вигадкою. Доказом реальності тих давніх подій 
стали матеріали археологічних розкопок на пагорбі Гіссарлик (біля Дарданелл), 
проведені Г.Шліманом у 1871 р., які доводять факт існування міста Трої чи навіть 
кількох міст, що деякі з них були зруйновані, можливо, наприкінці XIII ст. до н. е. 
Через три роки Г.Шліман провів також успішні розкопки в Мікенах. Особливо 
вражає, що в знайдених ученим скарбах були деякі речі, детально описані Гоме-
ром у поемах, у тому числі так званий “келих Нестора”. Вони, а також написані 
Шліманом книги про його розкопки, вміщені там фотографії стали переконливими 
аргументами, що вимагали переоцінки уявлень про Гомера. 

...або восьмому, коло часу першої олімпіади... — перші Олімпійські 
ігри відбулися в Греції у 776 р. до н. е. Час між іграми (чотири роки) називали 
олімпіадою. У 394 р. н. е. імператор Феодосій І заборонив олімпійські ігри 
як язичницький культ.

с. 478 ...“Маргит” і “Жабомишодраківку”... — “Маргит” — комічна поема 
на основі фольклорного сюжету про героя-дурника, який все робить невлад. Текст 
поеми не зберігся, але у давнину вона мала велику популярність. Учені вважають, 
що цей твір був написаний не пізніше середини VII ст. до н. е. Прямою пародією 
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на героїчний епос є “Війна жаб і мишей” (“Батрахоміомахія”) — невелика поема, 
написана гекзаметром. Цікава як найстаріша, що збереглася дотепер, літературна 
пародія й один із найперших зразків цього літературного жанру в європейській 
літературі взагалі (кінець VІ–поч. V ст.). Автор коментованої вступної статті 
вживає тут українізовану назву цієї поеми, наслідуючи автора української пере-
робки К.Думитрашка: “Жабомишодраківка, з гречеського лиця на козацький 
виворот на швидку нитку перештопана”, СПБ, 1859. Це була перша спроба 
українського гекзаметра.

...автор поеми про гнів Ахілла... — тобто автор “Іліади”. Події Троянського 
циклу міфів були добре відомі всім грекам, тому Гомер на них лише натякає у своїй 
поемі. Сама ж “Іліада” розповідає тільки про один епізод десятого року війни 
під Троєю, що тривав 53 дні, — це гнів наймогутнішого героя ахейського війська 
Ахілла. Про це йдеться в перших рядках поеми: “Гнів оспівай, богине, Ахілла, 
сина Пелея, // Пагубний гнів, що лиха багато ахеям накоїв...”

с. 480 ...“Кипрія” описує причини, з яких сталася Троянська війна 
й перші роки, “Ефіопіда” — історію її од смерті Гектора... — названі дві 
з т. зв. “киклічних” поем. У “Кипрії” описані міфічні події, які становлять пере-
дісторію “Іліади”. “Ефіопіда” була продовженням “Іліади”, навіть починалась 
з трохи зміненого останнього її рядка, таким чином, її текст можна було приєднати 
до “Іліади”.

...(“Возвороти”) — поема про повертання героїв... — йдеться про 
киклічну поему “Повернення”, сюжетом якої стали різні неймовірні пригоди 
грецьких вождів під час їх повернення з-під Трої.

с. 483 Софісти, хвалячися своїм знаттям і розвитком... — софісти — 
давньогрецькі філософи V–IV ст. до н. е., у чиєму вченні відбулася переорієн-
тація від натурфілософської проблематики до етико-політичних і гносеологічних 
проблем. Софісти вперше помістили людину в центр уваги філософії, здійснили 
аналіз її пізнавальних здібностей, сприяли розвиткові просвітництва. Через їхнього 
противника Платона вони набули поганої слави — філософських шахраїв, більш 
зацікавлених у грошах і престижі, аніж у пошуках істини. У давньоримський 
період термін “софіст” означав просто вчителя риторики.

на два табори — “аналітиків” (“вольфіанців”) і “унітаріїв”. Перші, не заперечуючи 
існування самого Гомера, загалом зводили свої міркування до таких найголовніших 
гіпотез: “Іліада” та “Одіссея” складені з присвячених Троянській війні або ман-
драм Одіссея окремих пісень, які оброблялися і до яких народні співці поступово 
додавали нові епізоди, факти, героїв; “ядром” “Іліади” є маленька поема “Гнів 
Ахілла”, розширена численними вставками і доповненнями до розмірів великого 
твору (гіпотеза “первісного ядра”).

“Унітарії” обстоюють єдність і художню цілісність обох поем, а певні невід-
повідності в них і суперечності пояснюють пізнішими вставками або просто 
перекрученнями. Адже слід урахувати, що між їхнім виникненням та офіційним 
записом у середині VI ст. до н. е. (так звана “Пісістратова реформа”, за якою 
в поемах забороняли щось змінювати — додавати чи викидати) минув трива-
лий час. Цікаво, що всі докази та гіпотези представників обох таборів в поемах 
отримують як підтвердження своєї правоти, так і заперечення. Дискусія навколо 
Гомера та його безсмертних творів триває і сьогодні.

с. 477 ...перший епос не народний, художественний... — тобто авторський, 
такий, що мав конкретного автора. Сучасне гомерознавство пропонує термін “епічне 
авторство”: бувши в основі своїй творами усної народної словесності, “Іліада” 
й “Одіссея” вже є і першим у грецькій літературі твором писемної літератури. 
Автор епосу усвідомлює себе не творцем, а реєстратором фактів, що в них усе 
є точним відбиттям дійсності. Його власне ім’я при цьому не має значення.

...незабаром після Троянської війни... — Троянська війна — війна коаліції 
ахейських царів на чолі з правителем Мікен Аґамемноном проти Трої (1280–
1270 рр. до н. е. за Геродотом, або 1194–1184 рр. до н. е. за Ератосфеном). 
Тривалий час факт Троянської війни ставили під сумнів, а сюжети й герої гомерів-
ських поем вважали абсолютною вигадкою. Доказом реальності тих давніх подій 
стали матеріали археологічних розкопок на пагорбі Гіссарлик (біля Дарданелл), 
проведені Г.Шліманом у 1871 р., які доводять факт існування міста Трої чи навіть 
кількох міст, що деякі з них були зруйновані, можливо, наприкінці XIII ст. до н. е. 
Через три роки Г.Шліман провів також успішні розкопки в Мікенах. Особливо 
вражає, що в знайдених ученим скарбах були деякі речі, детально описані Гоме-
ром у поемах, у тому числі так званий “келих Нестора”. Вони, а також написані 
Шліманом книги про його розкопки, вміщені там фотографії стали переконливими 
аргументами, що вимагали переоцінки уявлень про Гомера. 

...або восьмому, коло часу першої олімпіади... — перші Олімпійські 
ігри відбулися в Греції у 776 р. до н. е. Час між іграми (чотири роки) називали 
олімпіадою. У 394 р. н. е. імператор Феодосій І заборонив олімпійські ігри 
як язичницький культ.

с. 478 ...“Маргит” і “Жабомишодраківку”... — “Маргит” — комічна поема 
на основі фольклорного сюжету про героя-дурника, який все робить невлад. Текст 
поеми не зберігся, але у давнину вона мала велику популярність. Учені вважають, 
що цей твір був написаний не пізніше середини VII ст. до н. е. Прямою пародією 
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Анжуйці, Анжуйська династія — 
в Середні віки королівська династія 
в кількох європейських країнах. Походила 
від графів Анжу (Франція). В Англії 
правила в 1154–1399 рр. (Плантагенети). 
В Південній Італії правила в 1268–
1442 рр., в Сицилії — в 1268–1282 рр. 
451, 452, 566

Анненков П.В., критик 602, 617
Аннунціо (д’Аннунціо) Габріель 

(1863–1938) — італійський письменник, 
поет, драматург і політичний діяч 353, 673

Ансеом Луїс (р.н. невід.–1784) — 
французький лібретист. Йому припису-
ють започаткування жанру комічної опери 
(водевіля) XXVI, 245, 246, 246, 248

Антіной, міфол. 33, 587
Антіопа, міфол. 689
Антоніни — династія римських імпе-

раторів, була при владі у 96–192 рр. 420, 
535

Антонович В.Б., вч. 656
Аполлон, міфол. 418, 434, 462, 479, 

533, 549, 577, 673, 691
Аппій Клавдій (кінець IV–поча-

ток ІІІ ст. до н.е.) — римський держав-
ний діяч, цензор з 312 р. до н.е. До його 
обов’язків входило регулювання податків, 
нагляд за громадським будівництвом та ін. 
419–422, 534–537, 563, 684

Апулей Люцій (125–180) — рим-
ський письменник 435, 550, 686

Арагонці, Арагонська династія — 
королівська династія, заснована на тери-
торії Сицилії в 1282 р. арагонським коро-
лем Педро III (в Сицилії — П’єтро I), 
на території Неаполітанського королів-
ства — в 1442 р. арагонським королем 
Альфонсом V (у Неаполі — Альфонс 
I) 451, 566

Аргус, міфол. 478
Арей, міфол. 479
Аретіно П’єтро (1492–1556) — іта-

лійський письменник епохи Відродження 
363, 369, 370, 371, 676

Аристарх Самофракійський (216–
144 до н.е.) — видатний грецький філолог, 
хранитель Александрійської бібліотеки 476

Аристоґітон — один з убивць Гіп-
парха (у 514 р. до н.е.), брата афінського 
тирана Гіппія. У змові також брав участь 
Гармодій. Юнаки були страчені, але вони 
стали національними героями афінян 456, 
570, 689

Арій, священ., засновник аріанства 
677

Аріосто Людовіко (1474–1533) — 
італійський поет і драматург епохи Відро-
дження 394, 511, 679

Арістотель, філософ, письм. 632, 
642, 694

Асканій (Юл), міфол. 448, 562, 688
Атаульф (р.н. невід.–415) — король 

вестготів у 410–415 рр. 385
Атілла (р.н. невід.–452) — вождь 

племені гуннів з 434 р. Убивши брата 
(445), став на чолі гуннського союзу пле-
мен. Величезна імперія Атілли простягалась 
від Південної Німеччини до Уралу і від 
Балтійського моря до Кавказу. Після про-
грашної для нього битви на Каталаунських 
полях (451) у 452 р. знову напав на Італію 
і зруйнував ряд її міст. Папа Лев I від імені 
імператора купив у Атілли мир за велику 
суму грошей 349, 502

Афанасьєв-Чужбинський Олек-
сандр Степанович (справжнє прізв. 
Афанасьєв; 1816–1875) — український 
та російський письменник, етнограф, 
фольклорист, історик, мовознавець 173

Афіна Паллада, міфол. 481, 482, 673
Афродіта (Венера), міфол. 15, 418, 

462, 479, 481, 533, 577, 673
Ахілл, міфол. 476, 477, 479-482, 699
Ашукін М.С., вч. 617
Аякс (Еант) Теламонід, міфол. 479, 

481, 482
Аякс Локридський (Малий), міфол. 

481, 482

ПОКАЖЧИК ІМЕН*

* Покажчик містить анотований перелік імен, що згадуються в працях М.Грушевського, 
а також імена з передмови та коментарів (останні та сторінки до них виділені курсивом).

А

Аблесимов Олександр Онисимович 
(1742–1783) — російський драматург, 
сатирик. Автор комічної опери “Мель-
ник — чарівник, обманщик і сват” (1779), 
яка була однією з перших у російській літе-
ратурі спроб освоїти народну тематику 
замість пануючого тоді німецького і фран-
цузького псевдокласицизму 7

Август Октавіан (63 до н.е.–14) — 
римський політичний діяч, перший імпера-
тор Риму 415, 530, 683

Авраам, бібл. 338, 491, 666
Агасфер, бібл. 73, 592
Агріппа Марк Віпсаній (бл. 63 

до н.е.–12 до н.е.) — полководець 
і державний діяч Стародавнього Риму. 
Прославився перемогами в міжусобних 
війнах та придушенням повстань у Галлії 
та Іспанії. З 23 р. до н.е Агріппа — зять 
і співправитель Августа. Збудував водогін 
у Римі. Брав участь у складанні однієї 
з перших географічних карт імперії 415, 
417, 530, 532

Аґамемнон, міфол. 479, 481, 482, 698
Адам, бібл. 359, 375
Адріан Публій Елій Траян (76–

138) — римський імператор у 117–138 рр. 
з династії Антонінів 417, 431, 532, 546

Аецій (395 або 396–454) — військо-
вий і державний діяч Західноримської імпе-
рії часів її занепаду. При імператорі Вален-
тиніані III головнокомандуючий військами 
імперії, у 434 р. проголошений патрицієм 

і консулом. Придушив повстання кельтів 
(436), виступ селян Галлії (435–437), 
домігся миру з вестготами (439), пере-
міг Аттілу в битві на Каталаунських полях 
(451). Був убитий за наказом Валентиніана 
III 385, 386

Айзеншток І.Я., вч. 582
Аларіх І — вождь і перший король 

вестготів, правив у 382–410 рр. 385
Александр V, папа римський 685
Александра Федорівна (у дівоцтві 

Фредеріка Луїза Шарлотта Вільгель-
міна, 1798–1860) — принцеса прусська, 
з 1817 р. дружина Великого князя Миколи 
Павловича, з 1825 р. — російська імпера-
триця 79, 594

Александров С.В., письм. 582
Алляр Юлія, дружина А.Доде 105, 

116, 603
Альфонс XII, Мадридський 

князь (1857–1885) — король Іспанії 
з 1874 р. У 1868 р., коли його мати, коро-
лева Ізабелла ІІ, була вигнана з країни, виї-
хав разом з нею за кордон, навчався у Відні 
й Парижі. У 1870 р. мати зреклася престолу 
на користь Альфонса, у 1874 р. внаслідок 
державного перевороту він став королем 
Іспанії 111, 125 

Альфонс Арагонський — неаполі-
танський король у середині ХV ст. 455, 569

Амур, міфол. 686 
Амфіон, міфол. 456, 570, 689
Андерсен Г.Х., письм. XV
Анджеліко з Ф’єзоле — див. Ф’є-

золе Анджеліко фра Джованні да
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Анжуйці, Анжуйська династія — 
в Середні віки королівська династія 
в кількох європейських країнах. Походила 
від графів Анжу (Франція). В Англії 
правила в 1154–1399 рр. (Плантагенети). 
В Південній Італії правила в 1268–
1442 рр., в Сицилії — в 1268–1282 рр. 
451, 452, 566

Анненков П.В., критик 602, 617
Аннунціо (д’Аннунціо) Габріель 

(1863–1938) — італійський письменник, 
поет, драматург і політичний діяч 353, 673

Ансеом Луїс (р.н. невід.–1784) — 
французький лібретист. Йому припису-
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(водевіля) XXVI, 245, 246, 246, 248
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Аполлон, міфол. 418, 434, 462, 479, 

533, 549, 577, 673, 691
Аппій Клавдій (кінець IV–поча-

ток ІІІ ст. до н.е.) — римський держав-
ний діяч, цензор з 312 р. до н.е. До його 
обов’язків входило регулювання податків, 
нагляд за громадським будівництвом та ін. 
419–422, 534–537, 563, 684

Апулей Люцій (125–180) — рим-
ський письменник 435, 550, 686

Арагонці, Арагонська династія — 
королівська династія, заснована на тери-
торії Сицилії в 1282 р. арагонським коро-
лем Педро III (в Сицилії — П’єтро I), 
на території Неаполітанського королів-
ства — в 1442 р. арагонським королем 
Альфонсом V (у Неаполі — Альфонс 
I) 451, 566

Аргус, міфол. 478
Арей, міфол. 479
Аретіно П’єтро (1492–1556) — іта-

лійський письменник епохи Відродження 
363, 369, 370, 371, 676

Аристарх Самофракійський (216–
144 до н.е.) — видатний грецький філолог, 
хранитель Александрійської бібліотеки 476

Аристоґітон — один з убивць Гіп-
парха (у 514 р. до н.е.), брата афінського 
тирана Гіппія. У змові також брав участь 
Гармодій. Юнаки були страчені, але вони 
стали національними героями афінян 456, 
570, 689

Арій, священ., засновник аріанства 
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Аріосто Людовіко (1474–1533) — 
італійський поет і драматург епохи Відро-
дження 394, 511, 679

Арістотель, філософ, письм. 632, 
642, 694

Асканій (Юл), міфол. 448, 562, 688
Атаульф (р.н. невід.–415) — король 

вестготів у 410–415 рр. 385
Атілла (р.н. невід.–452) — вождь 

племені гуннів з 434 р. Убивши брата 
(445), став на чолі гуннського союзу пле-
мен. Величезна імперія Атілли простягалась 
від Південної Німеччини до Уралу і від 
Балтійського моря до Кавказу. Після про-
грашної для нього битви на Каталаунських 
полях (451) у 452 р. знову напав на Італію 
і зруйнував ряд її міст. Папа Лев I від імені 
імператора купив у Атілли мир за велику 
суму грошей 349, 502

Афанасьєв-Чужбинський Олек-
сандр Степанович (справжнє прізв. 
Афанасьєв; 1816–1875) — український 
та російський письменник, етнограф, 
фольклорист, історик, мовознавець 173

Афіна Паллада, міфол. 481, 482, 673
Афродіта (Венера), міфол. 15, 418, 

462, 479, 481, 533, 577, 673
Ахілл, міфол. 476, 477, 479-482, 699
Ашукін М.С., вч. 617
Аякс (Еант) Теламонід, міфол. 479, 

481, 482
Аякс Локридський (Малий), міфол. 

481, 482
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* Покажчик містить анотований перелік імен, що згадуються в працях М.Грушевського, 
а також імена з передмови та коментарів (останні та сторінки до них виділені курсивом).

А

Аблесимов Олександр Онисимович 
(1742–1783) — російський драматург, 
сатирик. Автор комічної опери “Мель-
ник — чарівник, обманщик і сват” (1779), 
яка була однією з перших у російській літе-
ратурі спроб освоїти народну тематику 
замість пануючого тоді німецького і фран-
цузького псевдокласицизму 7

Август Октавіан (63 до н.е.–14) — 
римський політичний діяч, перший імпера-
тор Риму 415, 530, 683

Авраам, бібл. 338, 491, 666
Агасфер, бібл. 73, 592
Агріппа Марк Віпсаній (бл. 63 

до н.е.–12 до н.е.) — полководець 
і державний діяч Стародавнього Риму. 
Прославився перемогами в міжусобних 
війнах та придушенням повстань у Галлії 
та Іспанії. З 23 р. до н.е Агріппа — зять 
і співправитель Августа. Збудував водогін 
у Римі. Брав участь у складанні однієї 
з перших географічних карт імперії 415, 
417, 530, 532

Аґамемнон, міфол. 479, 481, 482, 698
Адам, бібл. 359, 375
Адріан Публій Елій Траян (76–

138) — римський імператор у 117–138 рр. 
з династії Антонінів 417, 431, 532, 546

Аецій (395 або 396–454) — військо-
вий і державний діяч Західноримської імпе-
рії часів її занепаду. При імператорі Вален-
тиніані III головнокомандуючий військами 
імперії, у 434 р. проголошений патрицієм 

і консулом. Придушив повстання кельтів 
(436), виступ селян Галлії (435–437), 
домігся миру з вестготами (439), пере-
міг Аттілу в битві на Каталаунських полях 
(451). Був убитий за наказом Валентиніана 
III 385, 386

Айзеншток І.Я., вч. 582
Аларіх І — вождь і перший король 

вестготів, правив у 382–410 рр. 385
Александр V, папа римський 685
Александра Федорівна (у дівоцтві 

Фредеріка Луїза Шарлотта Вільгель-
міна, 1798–1860) — принцеса прусська, 
з 1817 р. дружина Великого князя Миколи 
Павловича, з 1825 р. — російська імпера-
триця 79, 594

Александров С.В., письм. 582
Алляр Юлія, дружина А.Доде 105, 

116, 603
Альфонс XII, Мадридський 

князь (1857–1885) — король Іспанії 
з 1874 р. У 1868 р., коли його мати, коро-
лева Ізабелла ІІ, була вигнана з країни, виї-
хав разом з нею за кордон, навчався у Відні 
й Парижі. У 1870 р. мати зреклася престолу 
на користь Альфонса, у 1874 р. внаслідок 
державного перевороту він став королем 
Іспанії 111, 125 

Альфонс Арагонський — неаполі-
танський король у середині ХV ст. 455, 569

Амур, міфол. 686 
Амфіон, міфол. 456, 570, 689
Андерсен Г.Х., письм. XV
Анджеліко з Ф’єзоле — див. Ф’є-

золе Анджеліко фра Джованні да
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Белліні Джованні (1430–1516) — 
молодший брат Джентіле, прозваний 
Джанбелліно, видатний художник епохи 
Відродження 366, 367, 369, 380, 505, 
674, 675

Бенедикт XIV (Просперо Лоренцо 
Ламбертіні; 1675–1758) — папа римський 
у 1740–1758 рр. 415, 530

Бенедикт ХІІ, папа римський 685
Бенуччі А., дружина Аріосто 679
Бергамаско — італійський архітектор 

кінця ХV–поч. XVI ст. 510
Бердников Г.П., вч. 659
Бердяєв С.О., письм. 652
Берніні Джованні Лоренцо (1598–

1680) — італійський архітектор і скульп-
тор, яскравий представник італійського 
бароко 433, 434, 437, 438, 548, 549, 552

Бернс Роберт (1759–1796) — шот-
ландський поет XV, 271, 642

Бєлінський Віссаріон Григорович 
(1811–1848) — російський літературний 
критик, філософ, публіцист. Основопо-
ложник російської реалістичної естетики 
і літературної критики 87, 99, 100, 163, 
165, 167, 312, 472, 598, 602, 617, 693

Бізе Жорж (1838–1875) — видат-
ний французький композитор, диригент 
і піаніст 106

Білецький А.О., вч. 696
Білецький О.І., вч. 615
Білецький-Носенко П.П., письм. 

581
Блюмауер (Блюмавер) Алоїз 

(1755–1798) — австрійський письмен-
ник, автор твору “Пригоди благочести-
вого героя Енея” (1783–1786) — пародії 
на поему Вергілія “Енеїда” 7, 629

Боборикін Петро Дмитрович 
(1836–1921) — російський письменник 
87, 93–95, 598

Богданович А.І., літ. критик 601, 
610

Богданович Іполит Федорович 
(1743–1803) — російський поет, пере-
кладач, журналіст. Народився на Полтав-

щині в сім’ї небагатих українських дворян. 
З ранньої юності до 1795 р. жив у Москві 
й Петербурзі, перебував на службових 
посадах. Прославила Богдановича поема 
“Душенька” (1783), стилізована на лад 
російських народних казок, протистав-
лена героїчним поемам класицизму. Член 
Російської академії наук 308, 657

Бодянський О.М., вч. 593
Бозіо Антоніо (1576–1629) — 

перший дослідник ранньохристиянських 
катакомб. Його книжка “Підземний Рим” 
започаткувала численні археологічні й мис-
тецтвознавчі праці про катакомби 424, 539

Бойко Василь Сидорович (1893–
1938) — літературознавець, дослідник 
нової української літератури. Автор моно-
графії “Марко Вовчок. Історико-літератур-
ний начерк” (1918), праць з історії україн-
ської та російської літератур. За редакцією 
В.Бойка і з його коментарями вийшли 
“Твори” Г.Квітки-Основ’яненка (1918). 
Брав участь у дискусії про формальний 
метод у літературознавстві (1926). Репре-
сований у 1934 р., був висланий з України 
і згодом викладав в Уральському педаго-
гічному інституті 310, 657

Бонапарт — див. Наполеон Бона-
парт

Бондар М.П., вч. 697
Боніфації — сім’я італійських худож-

ників ХVІ ст. 379
Боніфацій І (р.н. невід.–422) — 

папа римський у 418–422 рр. 424, 538
Боно Бартоломео — італійський 

архітектор XV ст. Працював у Венеції 
спільно з батьком Джованні Боно, а зго-
дом продовжив його справу 356–358, 
362, 364, 673

Боно Джованні — італійський архі-
тектор, працював в основному у Венеції 
356, 357, 364, 673

Боргезе — вельможна італійська 
князівська династія. Піднесення роду 
Боргезе відбулося з обранням кардинала 
Камілло Боргезе папою римським Пав-

Б

Баб’як П.Г., бібліограф 607
Баділе Антоніо — венеціанський 

художник першої пол. ХVІ ст., дядько 
Тіціана 371

Базилевич А., художник 585
Баїні Джузеппе (1775–1844) — 

видатний італійський композитор 440, 555
Байда — герой однієї з найпоширені-

ших українських народних пісень “В Царе-
граді на риночку” (“Пісня про Байду”), 
узагальнений образ патріота рідної землі, 
борця проти турецько-татарського гніту. 
Образ Байди інколи пов’язують з істо-
ричною особою ХVІ ст. князя Дмитра 
Вишневецького, прозваного теж Байдою 
407, 522

Байда Петро — див. Ніщин-
ський П.І.

Байрон Джордж Гордон Ноель 
(1788–1824) — лорд, великий англій-
ський поет-романтик XV, 71, 474, 592, 
672, 692, 694

Бакунін Михайло Олександрович 
(1814–1876) — російський політичний 
діяч, один з головних ідеологів і практиків 
анархізму 169, 202

Бальзак О., письм. 605, 624
Барвінок Ганна — див. Куліш 

Олександра Михайлівна
Барвінський Володимир Григоро-

вич (1850–1883) — український громад-
ський діяч, письменник (літ. псевдоніми 
Василь Барвінок, Ришмидинов та ін.), 
літературний критик і публіцист. Брат 
О.Барвінського. Один із співзасновни-
ків товариств “Просвіта ” (1868) і “Рідна 
школа” (1881). У 1876–1880 рр. — 
редактор журналу “Правда”, а в 1880–
1883 рр. — засновник і перший редактор 
газети “Діло”. Був знайомий і підтримував 
зв’язки з П.Кулішем, М.Дра-гомановим, 
М. Костомаровим 181

Барвінський Олександр Григорович 
(1847–1927) — визначний український 

громадсько-політичний діяч, педагог, істо-
рик, дійсний член НТШ (з 1899). Брат 
В.Барвінського. Разом з О.Кониським 
і В.Антоновичем став одним з ініціаторів 
реорганізації Літературного товариства 
ім. Т.Шевченка в Наукове товариство 
ім. Т.Шевченка, а в 1892–1897 рр. 
очолював його. У 1891–1907 рр. вхо-
див до складу австрійського парламенту, 
у 1894–1904 рр. — депутат галицького 
сейму. У 1918–1919 рр. очолював Дер-
жавний Секретаріат освіти і віросповідань 
Західноукраїнської Народної Республіки 
в уряді К.Левицького 233, 658, 695

Бассано Франческо (1549–1592) 
і Леандро (1557–1622) — італійські 
художники, працювали разом з батьком 
Якопо Бассано (бл. 1515–1592) і стали 
його послідовниками 377

Батий, хан 627
Безак Олександр Павлович (1800–

1868) — російський генерал-ад’ютант, 
з 1865 р. — генерал-губернатор Півден-
но-Західного краю Російської імперії, 
командувач Київським військовим окру-
гом 456, 569

Беклін Арнольд (1827–1901) — 
швейцарський живописець. Працю-
вав на батьківщині, в Римі, Парижі 
та Німеччині. Створював романтичні 
пейзажі, а також міфологічні й алего-
ричні картини зі складною символікою 
410, 524, 682

Белліні — родина італійських худож-
ників, які працювали у Венеції у 1420–
1516 рр. і пройшли у своїй творчості шлях 
від пізньоготичного стилю до нової рене-
сансної манери 379

Белліні Джакопо  (бл. 1400–
1470) — провідний представник венеці-
анської школи живопису. Батько Джентіле 
і Джованні Белліні 367

Белліні Джентіле (1429–1507) — 
італійський художник. Син Джакопо Бел-
ліні і старший брат Джованні Белліні 361, 
367, 369, 377, 505
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Белліні Джованні (1430–1516) — 
молодший брат Джентіле, прозваний 
Джанбелліно, видатний художник епохи 
Відродження 366, 367, 369, 380, 505, 
674, 675

Бенедикт XIV (Просперо Лоренцо 
Ламбертіні; 1675–1758) — папа римський 
у 1740–1758 рр. 415, 530

Бенедикт ХІІ, папа римський 685
Бенуччі А., дружина Аріосто 679
Бергамаско — італійський архітектор 

кінця ХV–поч. XVI ст. 510
Бердников Г.П., вч. 659
Бердяєв С.О., письм. 652
Берніні Джованні Лоренцо (1598–

1680) — італійський архітектор і скульп-
тор, яскравий представник італійського 
бароко 433, 434, 437, 438, 548, 549, 552

Бернс Роберт (1759–1796) — шот-
ландський поет XV, 271, 642

Бєлінський Віссаріон Григорович 
(1811–1848) — російський літературний 
критик, філософ, публіцист. Основопо-
ложник російської реалістичної естетики 
і літературної критики 87, 99, 100, 163, 
165, 167, 312, 472, 598, 602, 617, 693

Бізе Жорж (1838–1875) — видат-
ний французький композитор, диригент 
і піаніст 106

Білецький А.О., вч. 696
Білецький О.І., вч. 615
Білецький-Носенко П.П., письм. 

581
Блюмауер (Блюмавер) Алоїз 

(1755–1798) — австрійський письмен-
ник, автор твору “Пригоди благочести-
вого героя Енея” (1783–1786) — пародії 
на поему Вергілія “Енеїда” 7, 629

Боборикін Петро Дмитрович 
(1836–1921) — російський письменник 
87, 93–95, 598

Богданович А.І., літ. критик 601, 
610

Богданович Іполит Федорович 
(1743–1803) — російський поет, пере-
кладач, журналіст. Народився на Полтав-

щині в сім’ї небагатих українських дворян. 
З ранньої юності до 1795 р. жив у Москві 
й Петербурзі, перебував на службових 
посадах. Прославила Богдановича поема 
“Душенька” (1783), стилізована на лад 
російських народних казок, протистав-
лена героїчним поемам класицизму. Член 
Російської академії наук 308, 657

Бодянський О.М., вч. 593
Бозіо Антоніо (1576–1629) — 

перший дослідник ранньохристиянських 
катакомб. Його книжка “Підземний Рим” 
започаткувала численні археологічні й мис-
тецтвознавчі праці про катакомби 424, 539

Бойко Василь Сидорович (1893–
1938) — літературознавець, дослідник 
нової української літератури. Автор моно-
графії “Марко Вовчок. Історико-літератур-
ний начерк” (1918), праць з історії україн-
ської та російської літератур. За редакцією 
В.Бойка і з його коментарями вийшли 
“Твори” Г.Квітки-Основ’яненка (1918). 
Брав участь у дискусії про формальний 
метод у літературознавстві (1926). Репре-
сований у 1934 р., був висланий з України 
і згодом викладав в Уральському педаго-
гічному інституті 310, 657

Бонапарт — див. Наполеон Бона-
парт

Бондар М.П., вч. 697
Боніфації — сім’я італійських худож-

ників ХVІ ст. 379
Боніфацій І (р.н. невід.–422) — 

папа римський у 418–422 рр. 424, 538
Боно Бартоломео — італійський 

архітектор XV ст. Працював у Венеції 
спільно з батьком Джованні Боно, а зго-
дом продовжив його справу 356–358, 
362, 364, 673

Боно Джованні — італійський архі-
тектор, працював в основному у Венеції 
356, 357, 364, 673

Боргезе — вельможна італійська 
князівська династія. Піднесення роду 
Боргезе відбулося з обранням кардинала 
Камілло Боргезе папою римським Пав-

Б

Баб’як П.Г., бібліограф 607
Баділе Антоніо — венеціанський 

художник першої пол. ХVІ ст., дядько 
Тіціана 371

Базилевич А., художник 585
Баїні Джузеппе (1775–1844) — 

видатний італійський композитор 440, 555
Байда — герой однієї з найпоширені-

ших українських народних пісень “В Царе-
граді на риночку” (“Пісня про Байду”), 
узагальнений образ патріота рідної землі, 
борця проти турецько-татарського гніту. 
Образ Байди інколи пов’язують з істо-
ричною особою ХVІ ст. князя Дмитра 
Вишневецького, прозваного теж Байдою 
407, 522

Байда Петро — див. Ніщин-
ський П.І.

Байрон Джордж Гордон Ноель 
(1788–1824) — лорд, великий англій-
ський поет-романтик XV, 71, 474, 592, 
672, 692, 694

Бакунін Михайло Олександрович 
(1814–1876) — російський політичний 
діяч, один з головних ідеологів і практиків 
анархізму 169, 202

Бальзак О., письм. 605, 624
Барвінок Ганна — див. Куліш 

Олександра Михайлівна
Барвінський Володимир Григоро-

вич (1850–1883) — український громад-
ський діяч, письменник (літ. псевдоніми 
Василь Барвінок, Ришмидинов та ін.), 
літературний критик і публіцист. Брат 
О.Барвінського. Один із співзасновни-
ків товариств “Просвіта ” (1868) і “Рідна 
школа” (1881). У 1876–1880 рр. — 
редактор журналу “Правда”, а в 1880–
1883 рр. — засновник і перший редактор 
газети “Діло”. Був знайомий і підтримував 
зв’язки з П.Кулішем, М.Дра-гомановим, 
М. Костомаровим 181

Барвінський Олександр Григорович 
(1847–1927) — визначний український 

громадсько-політичний діяч, педагог, істо-
рик, дійсний член НТШ (з 1899). Брат 
В.Барвінського. Разом з О.Кониським 
і В.Антоновичем став одним з ініціаторів 
реорганізації Літературного товариства 
ім. Т.Шевченка в Наукове товариство 
ім. Т.Шевченка, а в 1892–1897 рр. 
очолював його. У 1891–1907 рр. вхо-
див до складу австрійського парламенту, 
у 1894–1904 рр. — депутат галицького 
сейму. У 1918–1919 рр. очолював Дер-
жавний Секретаріат освіти і віросповідань 
Західноукраїнської Народної Республіки 
в уряді К.Левицького 233, 658, 695

Бассано Франческо (1549–1592) 
і Леандро (1557–1622) — італійські 
художники, працювали разом з батьком 
Якопо Бассано (бл. 1515–1592) і стали 
його послідовниками 377

Батий, хан 627
Безак Олександр Павлович (1800–

1868) — російський генерал-ад’ютант, 
з 1865 р. — генерал-губернатор Півден-
но-Західного краю Російської імперії, 
командувач Київським військовим окру-
гом 456, 569

Беклін Арнольд (1827–1901) — 
швейцарський живописець. Працю-
вав на батьківщині, в Римі, Парижі 
та Німеччині. Створював романтичні 
пейзажі, а також міфологічні й алего-
ричні картини зі складною символікою 
410, 524, 682

Белліні — родина італійських худож-
ників, які працювали у Венеції у 1420–
1516 рр. і пройшли у своїй творчості шлях 
від пізньоготичного стилю до нової рене-
сансної манери 379

Белліні Джакопо  (бл. 1400–
1470) — провідний представник венеці-
анської школи живопису. Батько Джентіле 
і Джованні Белліні 367

Белліні Джентіле (1429–1507) — 
італійський художник. Син Джакопо Бел-
ліні і старший брат Джованні Белліні 361, 
367, 369, 377, 505
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Ван Дейк А., художник 676
Васалети — італійські брати-архітек-

тори у ХІІІ ст. 427, 542
Василевський Л., перекладач 607
Васко да Гама, мореплавець 673
Вахнянин Наталь (Анатолій) Кли-

ментович (1841–1908) — український 
композитор, письменник, громадський діяч 
233, 234, 606, 631, 

Величко Самійло (Самоїл) Васи-
льович (1670–після 1728) — козацький 
літописець, автор літопису історичних подій 
на Україні з другої пол. ХVII до початку 
XVIII ст. 223, 626

Велізарій (490–565) — полководець 
імператора Східної Римської імперії Юсти-
ніана I Великого. Консул з 535 р. Один 
з найзнаменитіших полководців Імперії 
ромеїв. На думку деяких учених, він був 
слов’янином на ім’я Величар 383, 393, 451, 
565, 688

Венера — див. Афродіта
Венієро (Веньєр) Себастьяно 

(1496–1578) — 86-й венеціанський дож 
(1577–1578), один із героїв битви при 
Лепанто (1571), під час якої командував 
флотом Венеції 378, 677

Вергілій Марон Публій (70–19 
до н.е.) — один із найзначніших давньо-
римських поетів, автор “Енеїди” (29–19). 
Створив новий тип епічної поеми 14, 249, 
465, 579, 597, 628, 649, 651, 690

Вероккіо Андреа дель (справжнє ім’я 
Андреа ді Чоні; 1435–1488) — італійський 
художник і скульптор 359, 401, 516

Веронезе Паоло (справжнє ім’я 
Паоло Кальярі; 1528–1588) — італій-
ський художник, один із найпомітніших 
представників пізнього Відродження 371, 
372, 376–379, 505, 508, 676

Вероніка — біблійне ім’я жінки 
з Єрусалима, яка, згідно з легендою, 
витерла піт з обличчя Ісуса, коли він ніс 
хрест, і на її хустині залишився відбиток 
Святого обличчя 441, 555

Верхратський І.Г., вч., письм. 658
Веселитська Лідія Іванівна (псевд. 

Микулич; 1857–1936) — російська пись-
менниця, перекладач 87, 97, 101, 598, 601, 
603

Веселовський О.М., вч. 602
Веспасіан Тит Флавій — римський 

імператор у 69–79 рр., засновник династії 
Флавіїв 415, 683, 690

Вечелліо Марко — венеціанський 
художник кінця ХVI ст., племінник Тіці-
ана 377

Винар Л., вч. XV, 692
Вишенський Іван (між 1545–1550–

між 1621–1633) — український письмен-
ник, представник т. зв. полемічної літера-
тури: виступав проти польсько-католицької 
реакції, уніатства. Творчість І. Вишенського 
вплинула на розвиток жанру сатири в укра-
їнській літературі 217, 222, 223, 625

Віваріні Бартоломео (між 1425 
і 1432–між 1490 і 1499) — італійський 
художник і скульптор 380, 381

Віктор Емануїл II (1820–1878) — 
монарх із Савойської династії, король Сар-
динії (1849–1861), король Італії (з 1861); 
завдяки союзові з Францією та викорис-
танню визвольних рухів 1859–1861 рр. 
об’єднав Італію; у 1860 р. відступив Фран-
ції Савойю та Ніццу, у 1866 р. приєднав 
Венецію, у 1870 р. — Рим. Таким чином, 
став першим королем об’єднаної Італії 347, 
418, 500, 533, 670, 671

Віленкін Микола Максимович 
(псевд. Мінський, Н.М.В.; 1855–1937) — 
російський поет, перекладач, громадський 
діяч 7, 8, 15, 584

Вінкельман Йоганн Йоахім (1717–
1768) — німецький учений, антиквар, істо-
рик і теоретик мистецтва 462, 575, 689

Вінчі Леонардо да (1452–1519) — 
видатний італійський художник, архітектор, 
інженер і вчений, одна з найвизначніших 
постатей італійського Відродження 370, 
401, 403, 515, 518

лом V. Його племінник, кардинал Шіпіоне 
Боргезе (1576–1633), заснував знамениту 
картинну галерею у Римі, яка названа його 
іменем 370, 676

Бордоне Паріс (бл. 1500–1570) — 
італійський художник венеціанської школи, 
учень Тіціана 380

Борей, міфол. 680
Борковський О.М., журналіст, пере-

кладач 601, 604, 610
Бородін В.С., вч. 594, 615
Борроміні Франческо (1599–

1667) — італійський архітектор і скульп-
тор 434, 548

Боскіні Марко (1613–1678) — вене-
ціанський художник і письменник, автор 
книжок “Карта живописного мореплавання” 
(1666) і “Скарби венецького живопису” 
373, 676

Ботічеллі Сандро (справжнє ім’я 
Алессандро ді Маріано Філіпеппі; 1445–
1510) — італійський художник епохи Від-
родження 401, 403, 432, 516–518, 547

Боткін В.П., критик, перекладач 
617

Браве — французький селянин 
з Лангедока, прототип головного героя 
з роману А.Доде “Набоб” 109 

Браманте Донато (справжнє ім’я 
Паскуччо д’Антоніо; 1444–1514) — 
видатний італійський архітектор епохи 
Відродження 358, 432, 433, 436–438, 
547, 548, 551, 552

Брунеллескі Філіппо (1377–
1446) — італійський архітектор, скульп-
тор, винахідник та інженер 399, 401, 437, 
514, 515, 551

Брюллов К.П., художник 612
Буало Н., вч. 694
Бугатті — італійський художник ХVІ 

ст. 379
Бунін Іван Олексійович (1870–

1953) — російський письменник, почес-
ний академік Російської академії наук 

з 1909 р. У 1920 р. емігрував до Фран-
ції. Лауреат Нобелівської премії (1933) 
182

Буонаротті — див. Мікельанджело 
Буонаротті

Буонталенті Б., архітектор 677
Бурбон Фердинанд — див. Ферди-

нанд ІV Бурбон
Бурбони — одна з найчисленніших 

європейських королівських династій, пред-
ставники якої, зокрема, правлять і дотепер 
в Іспанії та Ліхтенштейні 111, 433, 451, 548, 
566, 604, 612

Бурже Поль Шарль Жозеф (1852–
1935) — французький психолог і письмен-
ник 157, 615

Буркхардт Якоб Крістоф (1818–
1897) — швейцарський історик культури, 
автор низки праць про італійський живопис 
та архітектуру епохи Відродження 368, 675

Бурлака Г.М., вч. VIII, XV, XXIV, 
586, 617, 660, 692

Бурячок І.М., художник 657
Бутс (Бут) Уїльям (1829–1912) — 

англійський проповідник, засновник Армії 
порятунку 93, 599

В

Вазарі Джорджо (1511–1574) — 
італійський історик мистецтва, архітектор 
і художник, автор “Життєписів найзнаме-
нитіших художників, скульпторів і зодчих” 
(1550, друге, доопрацьоване видання 1568), 
де запропонував власну концепцію Рене-
сансу від Джотто до Мікельанджело 367, 
370, 371, 373, 675, 677

Валентиніан III, Флавій Плацід 
(419–455) — західноримський імпера-
тор, вирізнявся боягузтвом і жорстокістю, 
у 454 р. звелів убити свого полководця 
Аеція, позаздривши його славі як одного 
з переможців Атілли на Каталаунських 
полях. У 455 р. був убитий в результаті 
змови 385, 386
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Ван Дейк А., художник 676
Васалети — італійські брати-архітек-

тори у ХІІІ ст. 427, 542
Василевський Л., перекладач 607
Васко да Гама, мореплавець 673
Вахнянин Наталь (Анатолій) Кли-

ментович (1841–1908) — український 
композитор, письменник, громадський діяч 
233, 234, 606, 631, 

Величко Самійло (Самоїл) Васи-
льович (1670–після 1728) — козацький 
літописець, автор літопису історичних подій 
на Україні з другої пол. ХVII до початку 
XVIII ст. 223, 626

Велізарій (490–565) — полководець 
імператора Східної Римської імперії Юсти-
ніана I Великого. Консул з 535 р. Один 
з найзнаменитіших полководців Імперії 
ромеїв. На думку деяких учених, він був 
слов’янином на ім’я Величар 383, 393, 451, 
565, 688

Венера — див. Афродіта
Венієро (Веньєр) Себастьяно 

(1496–1578) — 86-й венеціанський дож 
(1577–1578), один із героїв битви при 
Лепанто (1571), під час якої командував 
флотом Венеції 378, 677

Вергілій Марон Публій (70–19 
до н.е.) — один із найзначніших давньо-
римських поетів, автор “Енеїди” (29–19). 
Створив новий тип епічної поеми 14, 249, 
465, 579, 597, 628, 649, 651, 690

Вероккіо Андреа дель (справжнє ім’я 
Андреа ді Чоні; 1435–1488) — італійський 
художник і скульптор 359, 401, 516

Веронезе Паоло (справжнє ім’я 
Паоло Кальярі; 1528–1588) — італій-
ський художник, один із найпомітніших 
представників пізнього Відродження 371, 
372, 376–379, 505, 508, 676

Вероніка — біблійне ім’я жінки 
з Єрусалима, яка, згідно з легендою, 
витерла піт з обличчя Ісуса, коли він ніс 
хрест, і на її хустині залишився відбиток 
Святого обличчя 441, 555

Верхратський І.Г., вч., письм. 658
Веселитська Лідія Іванівна (псевд. 

Микулич; 1857–1936) — російська пись-
менниця, перекладач 87, 97, 101, 598, 601, 
603

Веселовський О.М., вч. 602
Веспасіан Тит Флавій — римський 

імператор у 69–79 рр., засновник династії 
Флавіїв 415, 683, 690

Вечелліо Марко — венеціанський 
художник кінця ХVI ст., племінник Тіці-
ана 377

Винар Л., вч. XV, 692
Вишенський Іван (між 1545–1550–

між 1621–1633) — український письмен-
ник, представник т. зв. полемічної літера-
тури: виступав проти польсько-католицької 
реакції, уніатства. Творчість І. Вишенського 
вплинула на розвиток жанру сатири в укра-
їнській літературі 217, 222, 223, 625

Віваріні Бартоломео (між 1425 
і 1432–між 1490 і 1499) — італійський 
художник і скульптор 380, 381

Віктор Емануїл II (1820–1878) — 
монарх із Савойської династії, король Сар-
динії (1849–1861), король Італії (з 1861); 
завдяки союзові з Францією та викорис-
танню визвольних рухів 1859–1861 рр. 
об’єднав Італію; у 1860 р. відступив Фран-
ції Савойю та Ніццу, у 1866 р. приєднав 
Венецію, у 1870 р. — Рим. Таким чином, 
став першим королем об’єднаної Італії 347, 
418, 500, 533, 670, 671

Віленкін Микола Максимович 
(псевд. Мінський, Н.М.В.; 1855–1937) — 
російський поет, перекладач, громадський 
діяч 7, 8, 15, 584

Вінкельман Йоганн Йоахім (1717–
1768) — німецький учений, антиквар, істо-
рик і теоретик мистецтва 462, 575, 689

Вінчі Леонардо да (1452–1519) — 
видатний італійський художник, архітектор, 
інженер і вчений, одна з найвизначніших 
постатей італійського Відродження 370, 
401, 403, 515, 518

лом V. Його племінник, кардинал Шіпіоне 
Боргезе (1576–1633), заснував знамениту 
картинну галерею у Римі, яка названа його 
іменем 370, 676

Бордоне Паріс (бл. 1500–1570) — 
італійський художник венеціанської школи, 
учень Тіціана 380

Борей, міфол. 680
Борковський О.М., журналіст, пере-

кладач 601, 604, 610
Бородін В.С., вч. 594, 615
Борроміні Франческо (1599–

1667) — італійський архітектор і скульп-
тор 434, 548

Боскіні Марко (1613–1678) — вене-
ціанський художник і письменник, автор 
книжок “Карта живописного мореплавання” 
(1666) і “Скарби венецького живопису” 
373, 676

Ботічеллі Сандро (справжнє ім’я 
Алессандро ді Маріано Філіпеппі; 1445–
1510) — італійський художник епохи Від-
родження 401, 403, 432, 516–518, 547

Боткін В.П., критик, перекладач 
617

Браве — французький селянин 
з Лангедока, прототип головного героя 
з роману А.Доде “Набоб” 109 

Браманте Донато (справжнє ім’я 
Паскуччо д’Антоніо; 1444–1514) — 
видатний італійський архітектор епохи 
Відродження 358, 432, 433, 436–438, 
547, 548, 551, 552

Брунеллескі Філіппо (1377–
1446) — італійський архітектор, скульп-
тор, винахідник та інженер 399, 401, 437, 
514, 515, 551

Брюллов К.П., художник 612
Буало Н., вч. 694
Бугатті — італійський художник ХVІ 

ст. 379
Бунін Іван Олексійович (1870–

1953) — російський письменник, почес-
ний академік Російської академії наук 

з 1909 р. У 1920 р. емігрував до Фран-
ції. Лауреат Нобелівської премії (1933) 
182

Буонаротті — див. Мікельанджело 
Буонаротті

Буонталенті Б., архітектор 677
Бурбон Фердинанд — див. Ферди-

нанд ІV Бурбон
Бурбони — одна з найчисленніших 

європейських королівських династій, пред-
ставники якої, зокрема, правлять і дотепер 
в Іспанії та Ліхтенштейні 111, 433, 451, 548, 
566, 604, 612

Бурже Поль Шарль Жозеф (1852–
1935) — французький психолог і письмен-
ник 157, 615

Буркхардт Якоб Крістоф (1818–
1897) — швейцарський історик культури, 
автор низки праць про італійський живопис 
та архітектуру епохи Відродження 368, 675

Бурлака Г.М., вч. VIII, XV, XXIV, 
586, 617, 660, 692

Бурячок І.М., художник 657
Бутс (Бут) Уїльям (1829–1912) — 

англійський проповідник, засновник Армії 
порятунку 93, 599

В

Вазарі Джорджо (1511–1574) — 
італійський історик мистецтва, архітектор 
і художник, автор “Життєписів найзнаме-
нитіших художників, скульпторів і зодчих” 
(1550, друге, доопрацьоване видання 1568), 
де запропонував власну концепцію Рене-
сансу від Джотто до Мікельанджело 367, 
370, 371, 373, 675, 677

Валентиніан III, Флавій Плацід 
(419–455) — західноримський імпера-
тор, вирізнявся боягузтвом і жорстокістю, 
у 454 р. звелів убити свого полководця 
Аеція, позаздривши його славі як одного 
з переможців Атілли на Каталаунських 
полях. У 455 р. був убитий в результаті 
змови 385, 386
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Гвіччіолі Т., графиня 694
Гектор, міфол. 479, 480–482, 699
Геліос, міфол. 482
Гелланик (бл. 496–411 до н.е.) — 

давньогрецький історик 478
Генріх ІІІ Валуа (1552–1589) — 

король Польщі і Франції у 1574–1589 рр. 
376

Гера, міфол. 13, 481
Геракл — див. Геркулес
Гердер Й.Г., вч. 602
Геркулес (Геракл), міфол. 456, 481, 

482, 570
Герман Г. — дослідник творів Гомера 

476
Гермес, міфол. 478, 480
Геродот Галікарнаський (між 490 

і 480 до н.е.–бл. 425 до н.е.) –давньо-
грецький історик, названий Ціцероном 
“батьком історії”. Один із перших географів 
і вчених-мандрівників. На підставі поба-
ченого на власні очі і почутих розповідей 
створив перший загальний опис відомого 
тоді світу 477, 483, 698

Герцен Олександр Іванович (1812–
1870) — російський філософ-матеріаліст, 
громадський діяч, письменник, публіцист 
201, 602

Герцль Т., правник, вч., теоретик 
і очільник сіонізму 668

Гесіод (VIII–VII ст. до н.е.) — пер-
ший відомий на ім’я давньогрецький поет, 
засновник дидактичного епосу, рапсод. 
З V ст. до н. е. історики сперечаються про 
те, хто був першим: Гесіод чи Гомер. Але 
якщо Гомер напівлегендарний, то Гесіод — 
реальна історична особа 483

Гізель І., освітній і церк. діяч 667
Гіппарх, афін. правитель 689
Гіппій, афін. правитель 689
Главк, міфол. 479, 481
Глазунов Іван Ілліч (1826–1889) — 

російський книговидавець та книгопрода-
вець, громадський діяч, Санкт-Петербурзь-
кий міський голова у 1881–1885 рр. 84, 
485

Гнатюк Володимир Михайлович 
(1871–1926) — український фольклорист, 
етнограф, літературознавець, з 1924 р. ака-
демік АН УРСР, громадський діяч. Один 
із редакторів “Літературно-наукового віс-
ника” та інших видань НТШ ХХІІ, ХХХ, 
177, 623

Гнідич (Гнєдич) Микола Іванович 
(1784–1833) — російський поет, пере-
кладач. Навчався у Полтавській духов-
ній семінарії, Харківському колегіумі, 
з 1800 р. — в Московському університеті. 
Член-кореспондент Петербурзької академії 
наук. Автор “Історії Малоросії”. Найбільше 
визнання приніс М.Гнідичу переклад “Іліади” 
Гомера (1829) 308, 475, 657, 696, 697

Гогенштауфени — династія пів-
денно-німецьких королів та імператорів 
Священної Римської імперії (1138–1254), 
вигасла по чоловічій лінії у 1268 р. 451

Гоголь Василь Панасович (Гоголь-Я-
новський; 1777–1825) — український 
письменник, автор комедій з народного 
побуту; батько М.В.Гоголя XXVI, 245–
247, 635

Гоголь Микола Васильович (1809–
1852) — російський письменник україн-
ського походження, драматург, критик, 
публіцист. Основоположник критичного 
реалізму в російській літературі 173, 290, 
635, 636, 666

Головацький Я.Ф., письм. 626
Гольдоні Карло (1707–1793) — іта-

лійський драматург 380, 510
Гомер — легендарний давньогрець-

кий поет. Час його життя визначають 
по-різному: від ХІІ до VII ст. до н.е. 
З ім’ям Гомера пов’язують створення 
епічних поем “Іліада” та “Одіссея” 457, 
475–483, 571, 686, 694–699

Гонкури де, брати Едмон (1822–
1896) і Жуль (1830–1870) — французькі 
письменники. Автори низки романів, книг 
з історії Франції та французького мисте-
цтва, “Щоденника”. За заповітом Едмона, 
його власність перейшла у фонд щорічної 

Віньйола (справжнє ім’я Джакомо 
Бароцці; 1507–1573) — італійський архі-
тектор і теоретик мистецтва 434, 548

Вічентіно Андреа — італійський 
художник кінця ХVІ ст. 377, 677

Владислав IV Ваза (1595–1648) — 
правитель Речі Посполитої, король 
Польський і великий князь Литовський 
(1632–1648), цар Московський обраний 
(1610–1613) і титулярний (1610–1634) 
441, 555

Вовк Ф.К., вч. ХХХ, 616
Возняк М.С., вч. 643
Володимир Великий (Володимир 

Святославич; р. н. невід.–1015) — київ-
ський князь з 980 р. За його правління було 
завершено об’єднання всіх східнослов’ян-
ських земель у складі Київської Русі, запро-
ваджено християнство як державну релігію 
217, 221

Волохінов О. — харківський кни-
говидавець, у 1843 р. видав повний текст 
“Енеїди” І.Котляревського 84

Вольф Фрідріх Август (1759–
1824) — німецький філолог, профе-
сор у Галло, автор праці “Prolegomena 
in Homerum” (1795), яка здійснила пере-
ворот у класичній філології. Основна ідея 
вченого: “Іліада” і “Одіссея” — твори 
не одного Гомера, а багатьох рапсодів 
476–478

Вороний М.К., письм. 652
Вояковська М.С. — див. Грушев-

ська М.С.

Г

Габсбурги — одна з наймогутніших 
монарших династій Європи Середніх віків 
і Нового часу. Представники династії відомі 
як правителі Австрії з 1282 р., яка зго-
дом трансформувалась у Австро-Угорську 
імперію (до 1918 р.), а також як імпера-
тори Священної Римської імперії у 1438–
1806 рр. Крім того, у різний час Габсбурги 
керували цілим рядом дрібніших державних 
утворень 451, 566

Гадріан — див. Адріан Публій Елій 
Траян

Галатея, міфол. 686
Галілей Галілео (1564–1642) — 

видатний італійський мислитель епохи 
Відродження, засновник класичної меха-
ніки, фізик, астроном, математик, один 
із засновників сучасного експерименталь-
но-теоретичного природознавства, поет 
і літературний критик 401, 516

Галіп Теодор Мелетійович (1873–
1943) — український письменник, громад-
сько-культурний діяч 290

Галла Плацідія (388–450) — дочка 
римського імператора Теодосія I Великого, 
сестра імператорів Аркадія і Гонорія. Після 
смерті Гонорія стала регентом при семиріч-
ному синові Валентиніані, коронація котрого 
відбулася у 425 р., і була при владі до смерті 
385, 386, 388, 391

Гальченко С.А., вч. 652
Гамбетта Леон Мішель (1838–

1882) — французький політичний і дер-
жавний діяч, адвокат. Під час Другої 
імперії — один із лідерів радикальної 
опозиції. Учасник Вересневої революції 
1870 р. У 1881–1882 рр. — прем’єр-мі-
ністр і міністр закордонних справ 114

Ганнібал Барка (247 до н.е.–183 
до н.е.) — карфагенський військовий 
та політичний діяч, блискучий стратег, 
прославився своїми перемогами над рим-
лянами 410, 682

Гарібальді Дж., політичний діяч, 
полководець 670

Гармодій — один з убивць Гіппарха 
(у 514 р. до н.е.), брата афінського тирана 
Гіппія. У змові також брав участь Арис-
тоґітон. Юнаки були страчені, але вони 
стали національними героями афінян 456, 
570, 689

Гаршин Всеволод Михайлович 
(1855–1888) — російський письменник, 
критик 80

Гваріенто ді Арпо — падуанський 
художник, який працював також у Венеції, 
згадується у документах 1338–1365 рр. 365
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Гвіччіолі Т., графиня 694
Гектор, міфол. 479, 480–482, 699
Геліос, міфол. 482
Гелланик (бл. 496–411 до н.е.) — 

давньогрецький історик 478
Генріх ІІІ Валуа (1552–1589) — 

король Польщі і Франції у 1574–1589 рр. 
376

Гера, міфол. 13, 481
Геракл — див. Геркулес
Гердер Й.Г., вч. 602
Геркулес (Геракл), міфол. 456, 481, 

482, 570
Герман Г. — дослідник творів Гомера 

476
Гермес, міфол. 478, 480
Геродот Галікарнаський (між 490 

і 480 до н.е.–бл. 425 до н.е.) –давньо-
грецький історик, названий Ціцероном 
“батьком історії”. Один із перших географів 
і вчених-мандрівників. На підставі поба-
ченого на власні очі і почутих розповідей 
створив перший загальний опис відомого 
тоді світу 477, 483, 698

Герцен Олександр Іванович (1812–
1870) — російський філософ-матеріаліст, 
громадський діяч, письменник, публіцист 
201, 602

Герцль Т., правник, вч., теоретик 
і очільник сіонізму 668

Гесіод (VIII–VII ст. до н.е.) — пер-
ший відомий на ім’я давньогрецький поет, 
засновник дидактичного епосу, рапсод. 
З V ст. до н. е. історики сперечаються про 
те, хто був першим: Гесіод чи Гомер. Але 
якщо Гомер напівлегендарний, то Гесіод — 
реальна історична особа 483

Гізель І., освітній і церк. діяч 667
Гіппарх, афін. правитель 689
Гіппій, афін. правитель 689
Главк, міфол. 479, 481
Глазунов Іван Ілліч (1826–1889) — 

російський книговидавець та книгопрода-
вець, громадський діяч, Санкт-Петербурзь-
кий міський голова у 1881–1885 рр. 84, 
485

Гнатюк Володимир Михайлович 
(1871–1926) — український фольклорист, 
етнограф, літературознавець, з 1924 р. ака-
демік АН УРСР, громадський діяч. Один 
із редакторів “Літературно-наукового віс-
ника” та інших видань НТШ ХХІІ, ХХХ, 
177, 623

Гнідич (Гнєдич) Микола Іванович 
(1784–1833) — російський поет, пере-
кладач. Навчався у Полтавській духов-
ній семінарії, Харківському колегіумі, 
з 1800 р. — в Московському університеті. 
Член-кореспондент Петербурзької академії 
наук. Автор “Історії Малоросії”. Найбільше 
визнання приніс М.Гнідичу переклад “Іліади” 
Гомера (1829) 308, 475, 657, 696, 697

Гогенштауфени — династія пів-
денно-німецьких королів та імператорів 
Священної Римської імперії (1138–1254), 
вигасла по чоловічій лінії у 1268 р. 451

Гоголь Василь Панасович (Гоголь-Я-
новський; 1777–1825) — український 
письменник, автор комедій з народного 
побуту; батько М.В.Гоголя XXVI, 245–
247, 635

Гоголь Микола Васильович (1809–
1852) — російський письменник україн-
ського походження, драматург, критик, 
публіцист. Основоположник критичного 
реалізму в російській літературі 173, 290, 
635, 636, 666

Головацький Я.Ф., письм. 626
Гольдоні Карло (1707–1793) — іта-

лійський драматург 380, 510
Гомер — легендарний давньогрець-

кий поет. Час його життя визначають 
по-різному: від ХІІ до VII ст. до н.е. 
З ім’ям Гомера пов’язують створення 
епічних поем “Іліада” та “Одіссея” 457, 
475–483, 571, 686, 694–699

Гонкури де, брати Едмон (1822–
1896) і Жуль (1830–1870) — французькі 
письменники. Автори низки романів, книг 
з історії Франції та французького мисте-
цтва, “Щоденника”. За заповітом Едмона, 
його власність перейшла у фонд щорічної 

Віньйола (справжнє ім’я Джакомо 
Бароцці; 1507–1573) — італійський архі-
тектор і теоретик мистецтва 434, 548

Вічентіно Андреа — італійський 
художник кінця ХVІ ст. 377, 677

Владислав IV Ваза (1595–1648) — 
правитель Речі Посполитої, король 
Польський і великий князь Литовський 
(1632–1648), цар Московський обраний 
(1610–1613) і титулярний (1610–1634) 
441, 555

Вовк Ф.К., вч. ХХХ, 616
Возняк М.С., вч. 643
Володимир Великий (Володимир 

Святославич; р. н. невід.–1015) — київ-
ський князь з 980 р. За його правління було 
завершено об’єднання всіх східнослов’ян-
ських земель у складі Київської Русі, запро-
ваджено християнство як державну релігію 
217, 221

Волохінов О. — харківський кни-
говидавець, у 1843 р. видав повний текст 
“Енеїди” І.Котляревського 84

Вольф Фрідріх Август (1759–
1824) — німецький філолог, профе-
сор у Галло, автор праці “Prolegomena 
in Homerum” (1795), яка здійснила пере-
ворот у класичній філології. Основна ідея 
вченого: “Іліада” і “Одіссея” — твори 
не одного Гомера, а багатьох рапсодів 
476–478

Вороний М.К., письм. 652
Вояковська М.С. — див. Грушев-

ська М.С.

Г

Габсбурги — одна з наймогутніших 
монарших династій Європи Середніх віків 
і Нового часу. Представники династії відомі 
як правителі Австрії з 1282 р., яка зго-
дом трансформувалась у Австро-Угорську 
імперію (до 1918 р.), а також як імпера-
тори Священної Римської імперії у 1438–
1806 рр. Крім того, у різний час Габсбурги 
керували цілим рядом дрібніших державних 
утворень 451, 566

Гадріан — див. Адріан Публій Елій 
Траян

Галатея, міфол. 686
Галілей Галілео (1564–1642) — 

видатний італійський мислитель епохи 
Відродження, засновник класичної меха-
ніки, фізик, астроном, математик, один 
із засновників сучасного експерименталь-
но-теоретичного природознавства, поет 
і літературний критик 401, 516

Галіп Теодор Мелетійович (1873–
1943) — український письменник, громад-
сько-культурний діяч 290

Галла Плацідія (388–450) — дочка 
римського імператора Теодосія I Великого, 
сестра імператорів Аркадія і Гонорія. Після 
смерті Гонорія стала регентом при семиріч-
ному синові Валентиніані, коронація котрого 
відбулася у 425 р., і була при владі до смерті 
385, 386, 388, 391

Гальченко С.А., вч. 652
Гамбетта Леон Мішель (1838–

1882) — французький політичний і дер-
жавний діяч, адвокат. Під час Другої 
імперії — один із лідерів радикальної 
опозиції. Учасник Вересневої революції 
1870 р. У 1881–1882 рр. — прем’єр-мі-
ністр і міністр закордонних справ 114

Ганнібал Барка (247 до н.е.–183 
до н.е.) — карфагенський військовий 
та політичний діяч, блискучий стратег, 
прославився своїми перемогами над рим-
лянами 410, 682

Гарібальді Дж., політичний діяч, 
полководець 670

Гармодій — один з убивць Гіппарха 
(у 514 р. до н.е.), брата афінського тирана 
Гіппія. У змові також брав участь Арис-
тоґітон. Юнаки були страчені, але вони 
стали національними героями афінян 456, 
570, 689

Гаршин Всеволод Михайлович 
(1855–1888) — російський письменник, 
критик 80

Гваріенто ді Арпо — падуанський 
художник, який працював також у Венеції, 
згадується у документах 1338–1365 рр. 365
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Гюґо Віктор Марі (1802–1885) — 
французький письменник, публіцист, гро-
мадський діяч 89, 156

Ґ

Ґвіччардіні Франческо (1483–
1540) — видатний італійський політик, 
історик і мислитель Високого Відродження 
401, 515

Ґете Й.В., письм. XV, 591, 592, 
655, 692

Ґіберті Лоренцо (1378–1455) — 
один із найславніших флорентійських 
скульпторів епохи Відродження 398, 401, 
514, 515

Ґірляндано Доменіко (1449–1494) — 
італійський художник 401, 432, 547

Д

Давид, бібл. 582
Дамазій І, Дамасій (300–384) — 

папа римський у 366–384 рр. 425, 426, 540
Дандоло Енріке (1107 чи 1108–

1205) — 41-й венеціанський дож (з 
1171 р.). Очолив 4-й Хрестовий похід 
і зумів змінити попередні військові плани 
хрестоносців. У результаті цієї кампанії 
Венеція отримала значні колоніальні тери-
торії й зміцнила своє економічне становище 
350, 502, 674

Данило Романович (Данило Галиць-
кий; 1201–1264) — князь Галицько-Во-
линського князівства, дипломат і пол-
ководець. Син Романа Мстиславича. 
Сприяв будівництву нових міст (Львів, 
Холм та ін.), розвиткові ремесел і торгівлі. 
У 1254 р. дістав від Папи римського титул 
короля 47, 221

Данкур Флоран Картон (1661–
1725) — французький драматург і актор, 
був керівником трупи театру “Комеді Фран-
сез” 245

Данте Аліг’єрі (1265–1321) — 
перший і видатний поет італійського Від-

родження, письменник та політик. Данте 
першим став писати літературні твори “про-
стонародною” на той час італійською мовою. 
Його основний твір — поема “Божественна 
комедія” — вважається шедевром світової 
літератури 383, 395, 398, 400, 404, 514, 
515, 519, 678, 680, 681

Дарвін Чарльз Роберт (1809–
1882) — англійський природодослідник, 
основоположник оригінального вчення 
про історичний розвиток органічного світу 
на землі. Згідно з теорією Дарвіна, основ-
ними факторами еволюції органічного світу 
є мінливість, спадковість і природний добір 
185, 186, 189

Дашкевич Микола Павлович 
(1852–1908) — український та російський 
літературознавець, академік Петербурзької 
АН, з 1907 р. професор Київського універ-
ситету XXV, XXVI, 7, 8, 11, 244–248, 
581–584, 635

Дей О.І., вч. 593, 656
Джорджоне (бл. 1477–1510) — 

венеціанський художник епохи Ренесансу 
366–370, 373, 675

Джотто ді Бондоне (1266 чи 1267–
1337) — італійський художник, скульптор 
і архітектор епохи Проторенесансу. З іме-
нем Джотто пов’язаний поворот у розвитку 
італійського живопису, його розрив з серед-
ньовічними художніми канонами 397, 398, 
401, 403, 427, 430, 456, 513, 515, 517, 
541, 545, 570

Діана, міфол. 418, 533
Діккенс Чарльз (1812–1870) — 

англійський письменник XV, 89, 125, 127
Діоклетіан Гай Аврелій Валерій 

(245–313) — римський імператор у 284–
305 рр. 446, 560, 679

Діомед, міфол. 479, 480, 482
Дірка, міфол. 456, 570, 689
Дніпрова Чайка (справжнє ім’я 

і прізв. Людмила Олексіївна Василев-
ська-Березіна; 1861–1927) — українська 
письменниця і перекладач 171, 619

літературної Гонкурівської премії (заснована 
1903 р.), яка присуджується Академією 
Гонкурів і сьогодні 120

Гонорій Флавій (384–423) — імпе-
ратор Західної Римської імперії у 393–
423 рр., син імператора Теодосія І, після 
смерті якого поділив Римську імперію 
з братом Аркадієм; велів стратити Стилі-
хона, кращого свого полководця, що спри-
яло розоренню Італії вестготами. Помер 
у Равенні 385

Гончаров Іван Олександрович 
(1812–1891) — російський письменник. 
Вершинами його творчості є соціаль-
но-психологічні романи “Обломов” (1859) 
та “Обрив” (1869) 87

Горацій, Квінт Горацій Флакк (65 
до н.е.–8 до н.е.), давньоримський поет 
“золотого віку” римської літератури, разом 
з Вергілієм і Овідієм, один із найуслав-
леніших авторів у всій світовій літературі 
410, 525, 683

Горленко Василь Петрович (1853–
1907) — український літературний критик, 
мистецтвознавець, фольклорист та етнограф 
5, 582, 648

Горький Максим (справжнє прізв. 
та ім’я — Пєшков Олексій Максимович; 
1868–1936) — російський письменник, 
драматург, громадський діяч 87, 97–99, 
598, 601, 602

Гофман Е.Т.А., письм. 672
Гоццолі Беноццо (1420–1497) — 

італійський художник 380
Гра Ф., письм. 605
Гребінка Євген Павлович (1812–

1848) — український і російський пись-
менник. Серед творів українською мовою 
найбільшу славу йому принесли байки. 
Окремі українські і російські вірші, покла-
дені на музику, ще за життя стали народ-
ними піснями (“Ні, мамо, не можна нелюба 
любить”, “Очи черные” та ін.) 173, 301, 
620, 626, 650, 656

Григор’єв В.І., художник 656

Григорій ХІІ, папа римський 685
Грімані — шляхетний давній венеці-

анський рід 358, 379
Грінченко Борис Дмитрович (псевд. 

Вартовий, Вільхівський, Василь Чайченко 
та ін.; 1863–1910) — український пись-
менник, педагог, літературознавець, лек-
сикограф, етнограф, історик, публіцист, 
видавець, громадський діяч 249, 596, 634, 
636, 637, 648, 660

Гром’як Р.Т., вч. ХХІ
Грушевська Катерина Михайлівна 

(1900–1944) — фольклорист, соціолог, 
історик первісного суспільства. Дочка 
М.С.Грушевського. Незаконно репресована 
1939 р. 419, 460, 574, 663, 684

Грушевська Марія Сильвестрівна (з 
роду Вояковських; 1860–1947) — педагог, 
перекладач, громадська діячка; дружина 
М.С.Грушевського 419, 460, 496, 534, 
574, 590, 595, 599, 601, 603, 604, 610, 
659, 663, 684

Грушевський С.Ф., педагог, батько 
М.С.Грушевського V

Гулак-Артемовський Петро Петро-
вич (справж. прізв. — Артемовський, 
псевд. — П.Гулак та ін.; 1790–1865) — 
український поет 5, 223, 626, 656

Гулак-Артемовський С.С., компо-
зитор, співак 593

Гумберт, Умберто I (1844–1900) — 
другий король Італії у 1878–1900 рр., 
з Савойської династії 418, 445, 533, 559

Гурка Л., граф 639
Гус Ян (1369–1415) — національний 

герой чеського народу, проповідник, мисли-
тель, ідеолог чеської Реформації. Був свя-
щеником, деякий час ректором Празького 
університету. 6 липня 1415 р. у Констанці 
був спалений інквізицією разом зі своїми 
працями. Страта Гуса спричинила масо-
вий народний протест — гуситські війни 
(1419–1434) 169

Гусиковська Я., швачка, знайома 
Т.Шевченка 612
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Гюґо Віктор Марі (1802–1885) — 
французький письменник, публіцист, гро-
мадський діяч 89, 156

Ґ

Ґвіччардіні Франческо (1483–
1540) — видатний італійський політик, 
історик і мислитель Високого Відродження 
401, 515

Ґете Й.В., письм. XV, 591, 592, 
655, 692

Ґіберті Лоренцо (1378–1455) — 
один із найславніших флорентійських 
скульпторів епохи Відродження 398, 401, 
514, 515

Ґірляндано Доменіко (1449–1494) — 
італійський художник 401, 432, 547

Д

Давид, бібл. 582
Дамазій І, Дамасій (300–384) — 

папа римський у 366–384 рр. 425, 426, 540
Дандоло Енріке (1107 чи 1108–

1205) — 41-й венеціанський дож (з 
1171 р.). Очолив 4-й Хрестовий похід 
і зумів змінити попередні військові плани 
хрестоносців. У результаті цієї кампанії 
Венеція отримала значні колоніальні тери-
торії й зміцнила своє економічне становище 
350, 502, 674

Данило Романович (Данило Галиць-
кий; 1201–1264) — князь Галицько-Во-
линського князівства, дипломат і пол-
ководець. Син Романа Мстиславича. 
Сприяв будівництву нових міст (Львів, 
Холм та ін.), розвиткові ремесел і торгівлі. 
У 1254 р. дістав від Папи римського титул 
короля 47, 221

Данкур Флоран Картон (1661–
1725) — французький драматург і актор, 
був керівником трупи театру “Комеді Фран-
сез” 245

Данте Аліг’єрі (1265–1321) — 
перший і видатний поет італійського Від-

родження, письменник та політик. Данте 
першим став писати літературні твори “про-
стонародною” на той час італійською мовою. 
Його основний твір — поема “Божественна 
комедія” — вважається шедевром світової 
літератури 383, 395, 398, 400, 404, 514, 
515, 519, 678, 680, 681

Дарвін Чарльз Роберт (1809–
1882) — англійський природодослідник, 
основоположник оригінального вчення 
про історичний розвиток органічного світу 
на землі. Згідно з теорією Дарвіна, основ-
ними факторами еволюції органічного світу 
є мінливість, спадковість і природний добір 
185, 186, 189

Дашкевич Микола Павлович 
(1852–1908) — український та російський 
літературознавець, академік Петербурзької 
АН, з 1907 р. професор Київського універ-
ситету XXV, XXVI, 7, 8, 11, 244–248, 
581–584, 635

Дей О.І., вч. 593, 656
Джорджоне (бл. 1477–1510) — 

венеціанський художник епохи Ренесансу 
366–370, 373, 675

Джотто ді Бондоне (1266 чи 1267–
1337) — італійський художник, скульптор 
і архітектор епохи Проторенесансу. З іме-
нем Джотто пов’язаний поворот у розвитку 
італійського живопису, його розрив з серед-
ньовічними художніми канонами 397, 398, 
401, 403, 427, 430, 456, 513, 515, 517, 
541, 545, 570

Діана, міфол. 418, 533
Діккенс Чарльз (1812–1870) — 

англійський письменник XV, 89, 125, 127
Діоклетіан Гай Аврелій Валерій 

(245–313) — римський імператор у 284–
305 рр. 446, 560, 679

Діомед, міфол. 479, 480, 482
Дірка, міфол. 456, 570, 689
Дніпрова Чайка (справжнє ім’я 

і прізв. Людмила Олексіївна Василев-
ська-Березіна; 1861–1927) — українська 
письменниця і перекладач 171, 619

літературної Гонкурівської премії (заснована 
1903 р.), яка присуджується Академією 
Гонкурів і сьогодні 120

Гонорій Флавій (384–423) — імпе-
ратор Західної Римської імперії у 393–
423 рр., син імператора Теодосія І, після 
смерті якого поділив Римську імперію 
з братом Аркадієм; велів стратити Стилі-
хона, кращого свого полководця, що спри-
яло розоренню Італії вестготами. Помер 
у Равенні 385

Гончаров Іван Олександрович 
(1812–1891) — російський письменник. 
Вершинами його творчості є соціаль-
но-психологічні романи “Обломов” (1859) 
та “Обрив” (1869) 87

Горацій, Квінт Горацій Флакк (65 
до н.е.–8 до н.е.), давньоримський поет 
“золотого віку” римської літератури, разом 
з Вергілієм і Овідієм, один із найуслав-
леніших авторів у всій світовій літературі 
410, 525, 683

Горленко Василь Петрович (1853–
1907) — український літературний критик, 
мистецтвознавець, фольклорист та етнограф 
5, 582, 648

Горький Максим (справжнє прізв. 
та ім’я — Пєшков Олексій Максимович; 
1868–1936) — російський письменник, 
драматург, громадський діяч 87, 97–99, 
598, 601, 602

Гофман Е.Т.А., письм. 672
Гоццолі Беноццо (1420–1497) — 

італійський художник 380
Гра Ф., письм. 605
Гребінка Євген Павлович (1812–

1848) — український і російський пись-
менник. Серед творів українською мовою 
найбільшу славу йому принесли байки. 
Окремі українські і російські вірші, покла-
дені на музику, ще за життя стали народ-
ними піснями (“Ні, мамо, не можна нелюба 
любить”, “Очи черные” та ін.) 173, 301, 
620, 626, 650, 656

Григор’єв В.І., художник 656

Григорій ХІІ, папа римський 685
Грімані — шляхетний давній венеці-

анський рід 358, 379
Грінченко Борис Дмитрович (псевд. 

Вартовий, Вільхівський, Василь Чайченко 
та ін.; 1863–1910) — український пись-
менник, педагог, літературознавець, лек-
сикограф, етнограф, історик, публіцист, 
видавець, громадський діяч 249, 596, 634, 
636, 637, 648, 660

Гром’як Р.Т., вч. ХХІ
Грушевська Катерина Михайлівна 

(1900–1944) — фольклорист, соціолог, 
історик первісного суспільства. Дочка 
М.С.Грушевського. Незаконно репресована 
1939 р. 419, 460, 574, 663, 684

Грушевська Марія Сильвестрівна (з 
роду Вояковських; 1860–1947) — педагог, 
перекладач, громадська діячка; дружина 
М.С.Грушевського 419, 460, 496, 534, 
574, 590, 595, 599, 601, 603, 604, 610, 
659, 663, 684

Грушевський С.Ф., педагог, батько 
М.С.Грушевського V

Гулак-Артемовський Петро Петро-
вич (справж. прізв. — Артемовський, 
псевд. — П.Гулак та ін.; 1790–1865) — 
український поет 5, 223, 626, 656

Гулак-Артемовський С.С., компо-
зитор, співак 593

Гумберт, Умберто I (1844–1900) — 
другий король Італії у 1878–1900 рр., 
з Савойської династії 418, 445, 533, 559

Гурка Л., граф 639
Гус Ян (1369–1415) — національний 

герой чеського народу, проповідник, мисли-
тель, ідеолог чеської Реформації. Був свя-
щеником, деякий час ректором Празького 
університету. 6 липня 1415 р. у Констанці 
був спалений інквізицією разом зі своїми 
працями. Страта Гуса спричинила масо-
вий народний протест — гуситські війни 
(1419–1434) 169

Гусиковська Я., швачка, знайома 
Т.Шевченка 612
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Емануїл Філіберт Савойський 
(1528–1580) — герцог Савойї 441, 555

Енгельгардт П.В., поміщик 612
Еней, міфол. 13, 481, 482, 688, 690
Еол, міфол. 481
Ератосфен, вч. 698
Еріда, міфол. 481
д’Есте — вельможний італійський 

рід, у ХV–XVI ст. — правителі Феррари 
394, 511, 679

Естер, бібл. 371, 676
Есхіл, письм. 695
Ефіальт, міфол. 686

Є

Єва, бібл. 359, 375
Єлена, міфол. 481, 482
Єлпатьєвський Сергій Якович 

(1854–1933) — російський письменник 
і лікар. За участь у визвольному русі був 
не раз арештований та засланий 96

Єремія — древньоєврейський пророк, 
один із чотирьох великих старозавітних 
пророків, жив за 600 років до Різдва Хри-
стового 440, 555, 686

Єрмоленко О., вч. ХХХІ
Єфремов Сергій Олександрович 

(псевд. Spectator, С.Охріменко, Сергій 
Палець та ін.; 1876–1939) — політичний, 
громадський і державний діяч, письмен-
ник, публіцист, літературознавець, кри-
тик, академік ВУАН (з 1919) і віце-пре-
зидент ВУАН (з 1922). Член Центральної 
та Малої Рад, заступник голови УЦР, гене-
ральний секретар міжнаціональних справ. 
Незаконно репресований у 1930 р. (“процес 
СВУ”) XXІХ, 308, 309, 581, 603, 629, 
654, 656, 657

Ж

Жанліс Стефані-Фелісіте Дюкре 
Сент-Обен де (1746–1830) — графиня, 
французька письменниця, авторка сенти-

ментальних романів, свого часу популярних 
у Європі 8

Жемчужников Олексій Михайлович 
(1821–1908) — російський ліричний поет, 
сатирик і гуморист 99

Жиґмонт (Жиґимонт) Авґуст 
(Сиґізмунд II Авґуст; 1520–1572) — 
польський король (1548–1572) і великий 
князь литовський, останній з династії Ягел-
лонів 54

Житецький Павло Гнатович (1837–
1911) — український філолог (праці з мово-
знавства, літературознавства та фолькло-
ристики). У 1864 р. закінчив Київський 
університет, згодом — професор цього 
університету, член-кореспондент Петер-
бурзької академії наук з 1898 р. Один 
з основоположників та активний член Ста-
рої громади 7, 9, 10, 581, 585

Жорж Занд — див. Санд (Занд) 
Жорж

Жук М.І., художник 657
Жуковський Василь Андрійович 

(1783–1852) — видатний російський 
поет, один з основоположників російського 
романтизму 127, 605, 612

Жученко М.В., правник 586

З

З., криптонім XXІХ
Забусов — лікар-гінеколог Середньо-

азійської залізниці Росії у кінці ХІХ–на 
поч. ХХ ст. 337, 490, 666

Закревська О.А., мати М.Некра-
сова 163, 617

Закревський А.С., дід М.Некрасова 
617

Затиркевич Дмитро Іванович — син 
І.О.Затиркевича 173, 174, 620, 621

Затиркевич Іван Олександрович 
(1829–1902) — український письмен-
ник. Був військовослужбовцем, брав участь 
у Кримській війні 1853–1856 рр. (зокрема 
в обороні Севастополя), вийшов у відставку 
полковником. Один з організаторів уро-

Добролюбов Микола Олександро-
вич (псевд. Н.Лайбов, Н.Турчанінов, 
Н.Александрович та ін.; 1836–1861) — 
російський літературний критик, публіцист, 
революційний демократ. З 1857 р. — один 
із керівників журналу “Современник”, іде-
олог селянської революції 167

Довгалевський М., письм., культ.-
осв. діяч 626

Доде Альфонс (1840–1897) — 
французький письменник XV, 102–127, 
155, 156, 603–605, 610

Доде Ернест (1837–1921) — брат 
А.Доде, французький письменник та істо-
рик 102, 103, 109–110

Доде Леон (1867–1942) — фран-
цузький письменник і політичний діяч, 
лідер французької монархічної партії. Син 
А.Доде 102

Долон, міфол. 480
Доманицький Василь Миколайо-

вич (1877–1910) — український історик, 
філолог, текстолог, публіцист, фольклорист, 
видавець, діяч кооперативного руху. Дійс-
ний член НТШ 175, 176, 304, 621, 622, 
652, 653

Доменікіно (справжнє ім’я Доме-
ніко Цамп’єрі; 1581–1641) — італійський 
художник 434, 549

Донателло (повне ім’я Донато ді Нік-
коло ді Бетто Барді; бл. 1386–1466) — 
один із найвідоміших італійських скульпто-
рів епохи Відродження, основоположник 
індивідуалізованого скульптурного портрета 
398, 401, 515

Донаті, флорентійський рід 680
Доніцетті Г., композитор 672
Дороватський С., видавець 601
Дорошенко В.В., вч., бібліограф 661
Дорошенко Петро Дорофійович 

(1627–1698) — визначний український 
державний, політичний та військовий 
діяч, гетьман України (1665–1676) 
249, 636

Дорошкевич Г., вч. 660

Дорошкевич Олександр Костьович 
(1889–1946) — український літературоз-
навець 237, 632

Достоєвський Федір Михайлович 
(1821–1881) — російський письменник, 
філософ, громадський діяч 87, 89, 96, 117, 
169, 599, 600

Драгоманов Михайло Петрович 
(псевд. Українець, Толмачов та ін.; 1841–
1895) — український публіцист, філософ, 
історик, літературознавець, фольклорист, 
економіст, громадський діяч. Очолював ліве 
крило Київської громади. Через пересліду-
вання владою у 1876 р. емігрував, видавав 
у Женеві журнал “Громада”. З 1889 р. — 
професор Софійського університету XXI, 
132, 162, 473, 608, 614, 693

Дроз, приятель А.Доде 110
Друз Нерон Клавдій  (38–9 

до н.е.) — римський полководець, пасинок 
Августа. Один із найвідоміших представ-
ників роду Клавдіїв 420, 535

Дубельт Л.В., шеф “Третього від-
ділу” 594

Думитрашко К.Д., письм. 699
Дюкен, письм., філософ 582
Дюкре-Дюменіль Гільом (1761–

1819) — французький письменник. Най-
більше відомий як автор сентиментальних 
романів, у яких доброчесність завжди тор-
жествує 246

Дюрер Альбрехт (1471–1528) — 
німецький художник і графік, один із най-
більших майстрів західноєвропейського 
мистецтва Ренесансу 370

Е

Еврідіка, міфол. 456, 570
Едіп, міфол. 697
Езоп (VI ст. до н. е.) — легендарний 

давньогрецький байкар. Йому приписують 
байки-оповідання повчально-моралізатор-
ського характеру. Найвідоміші — “Вовк 
та Ягня”, “Ворона і Лисиця”, “Лисиця 
і виноград” та ін. 243, 634, 635
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Емануїл Філіберт Савойський 
(1528–1580) — герцог Савойї 441, 555

Енгельгардт П.В., поміщик 612
Еней, міфол. 13, 481, 482, 688, 690
Еол, міфол. 481
Ератосфен, вч. 698
Еріда, міфол. 481
д’Есте — вельможний італійський 

рід, у ХV–XVI ст. — правителі Феррари 
394, 511, 679

Естер, бібл. 371, 676
Есхіл, письм. 695
Ефіальт, міфол. 686

Є

Єва, бібл. 359, 375
Єлена, міфол. 481, 482
Єлпатьєвський Сергій Якович 

(1854–1933) — російський письменник 
і лікар. За участь у визвольному русі був 
не раз арештований та засланий 96

Єремія — древньоєврейський пророк, 
один із чотирьох великих старозавітних 
пророків, жив за 600 років до Різдва Хри-
стового 440, 555, 686

Єрмоленко О., вч. ХХХІ
Єфремов Сергій Олександрович 

(псевд. Spectator, С.Охріменко, Сергій 
Палець та ін.; 1876–1939) — політичний, 
громадський і державний діяч, письмен-
ник, публіцист, літературознавець, кри-
тик, академік ВУАН (з 1919) і віце-пре-
зидент ВУАН (з 1922). Член Центральної 
та Малої Рад, заступник голови УЦР, гене-
ральний секретар міжнаціональних справ. 
Незаконно репресований у 1930 р. (“процес 
СВУ”) XXІХ, 308, 309, 581, 603, 629, 
654, 656, 657

Ж

Жанліс Стефані-Фелісіте Дюкре 
Сент-Обен де (1746–1830) — графиня, 
французька письменниця, авторка сенти-

ментальних романів, свого часу популярних 
у Європі 8

Жемчужников Олексій Михайлович 
(1821–1908) — російський ліричний поет, 
сатирик і гуморист 99

Жиґмонт (Жиґимонт) Авґуст 
(Сиґізмунд II Авґуст; 1520–1572) — 
польський король (1548–1572) і великий 
князь литовський, останній з династії Ягел-
лонів 54

Житецький Павло Гнатович (1837–
1911) — український філолог (праці з мово-
знавства, літературознавства та фолькло-
ристики). У 1864 р. закінчив Київський 
університет, згодом — професор цього 
університету, член-кореспондент Петер-
бурзької академії наук з 1898 р. Один 
з основоположників та активний член Ста-
рої громади 7, 9, 10, 581, 585

Жорж Занд — див. Санд (Занд) 
Жорж

Жук М.І., художник 657
Жуковський Василь Андрійович 

(1783–1852) — видатний російський 
поет, один з основоположників російського 
романтизму 127, 605, 612

Жученко М.В., правник 586

З

З., криптонім XXІХ
Забусов — лікар-гінеколог Середньо-

азійської залізниці Росії у кінці ХІХ–на 
поч. ХХ ст. 337, 490, 666

Закревська О.А., мати М.Некра-
сова 163, 617

Закревський А.С., дід М.Некрасова 
617

Затиркевич Дмитро Іванович — син 
І.О.Затиркевича 173, 174, 620, 621

Затиркевич Іван Олександрович 
(1829–1902) — український письмен-
ник. Був військовослужбовцем, брав участь 
у Кримській війні 1853–1856 рр. (зокрема 
в обороні Севастополя), вийшов у відставку 
полковником. Один з організаторів уро-

Добролюбов Микола Олександро-
вич (псевд. Н.Лайбов, Н.Турчанінов, 
Н.Александрович та ін.; 1836–1861) — 
російський літературний критик, публіцист, 
революційний демократ. З 1857 р. — один 
із керівників журналу “Современник”, іде-
олог селянської революції 167

Довгалевський М., письм., культ.-
осв. діяч 626

Доде Альфонс (1840–1897) — 
французький письменник XV, 102–127, 
155, 156, 603–605, 610

Доде Ернест (1837–1921) — брат 
А.Доде, французький письменник та істо-
рик 102, 103, 109–110

Доде Леон (1867–1942) — фран-
цузький письменник і політичний діяч, 
лідер французької монархічної партії. Син 
А.Доде 102

Долон, міфол. 480
Доманицький Василь Миколайо-

вич (1877–1910) — український історик, 
філолог, текстолог, публіцист, фольклорист, 
видавець, діяч кооперативного руху. Дійс-
ний член НТШ 175, 176, 304, 621, 622, 
652, 653

Доменікіно (справжнє ім’я Доме-
ніко Цамп’єрі; 1581–1641) — італійський 
художник 434, 549

Донателло (повне ім’я Донато ді Нік-
коло ді Бетто Барді; бл. 1386–1466) — 
один із найвідоміших італійських скульпто-
рів епохи Відродження, основоположник 
індивідуалізованого скульптурного портрета 
398, 401, 515

Донаті, флорентійський рід 680
Доніцетті Г., композитор 672
Дороватський С., видавець 601
Дорошенко В.В., вч., бібліограф 661
Дорошенко Петро Дорофійович 

(1627–1698) — визначний український 
державний, політичний та військовий 
діяч, гетьман України (1665–1676) 
249, 636

Дорошкевич Г., вч. 660

Дорошкевич Олександр Костьович 
(1889–1946) — український літературоз-
навець 237, 632

Достоєвський Федір Михайлович 
(1821–1881) — російський письменник, 
філософ, громадський діяч 87, 89, 96, 117, 
169, 599, 600

Драгоманов Михайло Петрович 
(псевд. Українець, Толмачов та ін.; 1841–
1895) — український публіцист, філософ, 
історик, літературознавець, фольклорист, 
економіст, громадський діяч. Очолював ліве 
крило Київської громади. Через пересліду-
вання владою у 1876 р. емігрував, видавав 
у Женеві журнал “Громада”. З 1889 р. — 
професор Софійського університету XXI, 
132, 162, 473, 608, 614, 693

Дроз, приятель А.Доде 110
Друз Нерон Клавдій  (38–9 

до н.е.) — римський полководець, пасинок 
Августа. Один із найвідоміших представ-
ників роду Клавдіїв 420, 535

Дубельт Л.В., шеф “Третього від-
ділу” 594

Думитрашко К.Д., письм. 699
Дюкен, письм., філософ 582
Дюкре-Дюменіль Гільом (1761–

1819) — французький письменник. Най-
більше відомий як автор сентиментальних 
романів, у яких доброчесність завжди тор-
жествує 246

Дюрер Альбрехт (1471–1528) — 
німецький художник і графік, один із най-
більших майстрів західноєвропейського 
мистецтва Ренесансу 370

Е

Еврідіка, міфол. 456, 570
Едіп, міфол. 697
Езоп (VI ст. до н. е.) — легендарний 

давньогрецький байкар. Йому приписують 
байки-оповідання повчально-моралізатор-
ського характеру. Найвідоміші — “Вовк 
та Ягня”, “Ворона і Лисиця”, “Лисиця 
і виноград” та ін. 243, 634, 635
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Калігула Гай Юлій Цезар Август 
Германік (12–41) — римський імператор 
у 37–41 рр. з династії Юліїв-Клавдіїв 431, 
546

Каліпсо, міфол. 480, 481, 483
Калнишевський Петро Іванович 

(1690–1803) — останній кошовий Запо-
різької (Нової) Січі (1762, 1765–1775). 
Після зруйнування Січі був ув’язнений 
у Соловецький монастир, де і помер у віці 
112 років 473, 693

Каманін Іван Михайлович (1850–
1921) — український історик, архівіст, 
палеограф. З 1883 р. співробітник, а згодом 
директор Київського центрального архіву. 
Був постійним співробітником “Киевской 
старины”, “Записок НТШ” та ін. 233, 631

Камп Максім дю (1822–1894) — 
французький письменник, фотограф і ман-
дрівник, близький приятель Г.Флобера. 
154, 614

Кандиба Олександр Іванович (псевд. 
О.Олесь; 1878–1944) — видатний укра-
їнський поет, громадський діяч ХІ, XXIV, 
XXV, 224–232, 629–631, 652, 661

Канді Джованні — відомий вене-
ціанський архітектор кінця ХV–початку 
ХVІ ст. 357

Кантен (1704–1788) — французький 
видавець ХІХ ст. 156

Капніст Василь Васильович (1758–
1823) — російський поет і громадський 
діяч, походженням з України 308, 657

Караваджо Мікельанджело Мерізі 
да (1573–1610) — італійський художник 
434, 549

Каразін В.Н., вч. 629
Каракала Марк Аврелій Севера 

Антонін (186–217) — римський імператор 
у 211–217 рр. 420, 535

Карамзін Микола Михайлович 
(1766–1826) російський письменник, 
публіцист, історик. Основоположник сен-
тименталізму в російській літературі 8

Караччі Лодовіко (1555–1619) — 
італійський художник, скульптор і гравер 
434, 549

Карл I Великий (747–814) — 
король франків з 768 р. (в південній частині 
з 771 р.), король лонгобардів з 774 р., гер-
цог Баварії з 788 р., римський імператор 
з 800 р. 383, 669

Карл V Габсбург (1500–1558) — 
імператор Священної Римської імперії 
в 1530–1556 рр., у 1519–1530 рр. був 
королем Німеччини, у 1516–1556 рр. — 
король Іспанії, відомий як Карл I Іспан-
ський, правитель Бургундських земель 
(1506–1555), король Неаполя і Сицилії 
(1516–1554), ерцгерцог Австрії (1519–
1521) 369, 370, 685

Карманський П.С., письм. 647
Карпаччо Вітторе  (бл. 1455 

чи 1465–бл. 1526) — італійський худож-
ник Раннього Відродження, представник 
венеціанської школи 367, 379

Карпентер Едуард (1844–1929) — 
англійський письменник і публіцист 89, 598

Катерина ІІ (Катерина Олексіївна 
Романова, ім’я з народження: Софія 
Авґуста Фредеріка Ангальт-Цербст-Дор-
нбурґ; 1729–1796) — російська імпера-
триця з 1762 р., дружина Петра ІІІ. За її 
правління до Росії були приєднані Право-
бережна Україна, Північне Причорномор’я, 
Крим, Північний Кавказ, Білорусія, Литва 
й Курляндія. На Україні було ліквідоване 
гетьманство (1764), зруйнована Запорізька 
Січ (1775), у 1783 р. на Лівобережжі 
й Слобожанщині юридично оформлене 
кріпосне право 232, 235, 693

Катіліна Луцій Сергій (бл. 108–62 
до н.е.) — політичний діяч Древнього Риму 
395, 679

Качмар В.М., вч. 611
Квітка Григорій Федорович 

(псевд. — Грицько Основ’яненко; 1778–
1843) — український письменник, осно-
воположник художньої прози в новій укра-
їнській літературі ХІІ, 5, 310, 626, 657

чистої зустрічі 3 травня 1861 р. в Орлі 
траурної процесії під час перевезення тіла 
Т.Шевченка на Україну. Автор віршованих 
обробок народних легенд, переказів, анек-
дотів, прозових оповідань побутово-гумо-
ристичного характеру 173, 174, 620, 621

Затиркевич-Карпинська Ганна 
(Анна) Петрівна (1855–1921) — укра-
їнська актриса 173

Зборовський М., каштелян, воє-
вода 639

Зевс (Юпітер), міфол. 418, 462, 479, 
481, 533, 577

Зеров М.К. письм., вч. VIII, XXIV
Зет, міфол. 456, 570, 689
Зіновіїв К., письм. 583
Зіньківський Трохим Аврамович 

(1861–1891) — український письменник 
XVI, 243, 634

Золя Еміль (1840–1902) — фран-
цузький письменник 94, 117, 120, 126, 127, 
155–157, 203, 600, 605, 614

Зопир (VI ст. до н.е.) — давньо-
грецький поет, один із редакторів Гомеро-
вих поем 477

І

Ібн Фадлан Ахмед ібн-аль-Аббас 
ібн Рашид ібн-Хаммад — арабський 
мандрівник і письменник першої пол. Х ст. 
У 921–922 рр. як секретар посольства 
побував у Східній Європі, залишив дорожні 
нотатки, які збереглися не повністю 382, 677

Ібсен Г., письм. 603
Іван ІV Грозний (1530–1584) — 

московський великий князь (з 1533 р.), 
перший московський цар (з 1547 р.), похо-
див з династії Рюриковичів 666, 

Іванов І.О., вч. 602
Ігор (877–945) — великий князь 

київський у 912–945 рр. За деякими 
даними — основоположник київської 
династії князів, що їх пізніше назвали 
Рюриковичами 221

Ідоменей, міфол. 481

Іларіон (р.н. невід.–1055) — митро-
полит Київський і всієї Русі, перший митро-
полит з руських, оратор і письменник, 
церковно-політичний діяч давньої України 
221, 625

Ілля, пророк, бібл. 390
Ільницький М.М., вч. VIII, 624
Іоанн Златоустий (347–407) — 

один із засновників Константинопольського 
патріархату, блискучий оратор і релігійний 
полеміст 321

Іоанн Хреститель, бібл. 615
Іоанн ХХІІІ, папа римський 685
Ірод, цар Іудеї 615, 687
Іродіада, онука Ірода 615
Ісаєвич Я.Д., вч. 693
Ісус Христос, бібл. 154, 250, 370, 

375, 377, 390, 425, 436, 438, 441, 542, 
550, 551, 553, 555, 592, 679, 686

Й

Йосипишин Ярослава, вч. XXІХ 
Йосиф, бібл. 436, 550, 551, 686
Йосиф ІІ, цісар 623
Йосиф Прекрасний, бібл. 89

К

К., криптонім 257, 640
Кавелін Костянтин Дмитрович 

(1818–1885) — російський письменник, 
правник, психолог, етнограф і громадський 
діяч 314, 658

Казимир ІІІ Великий (1310–
1370) — польський король (1333–1370), 
останній представник династії П’ястів. 
Проводив політику зміцнення королівської 
влади і централізації країни. У 1349 р. захо-
пив і приєднав до Польщі Галицьку землю. 
За Казимира Великого почалося загарбання 
Волині і Поділля 305 

Казимир ІV Ягеллончик, вел. князь 
654

Каїн, бібл. 592
Калєндарій Філіп — венеціанський 

архітектор, учасник змови Фалієрі 356
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Калігула Гай Юлій Цезар Август 
Германік (12–41) — римський імператор 
у 37–41 рр. з династії Юліїв-Клавдіїв 431, 
546

Каліпсо, міфол. 480, 481, 483
Калнишевський Петро Іванович 

(1690–1803) — останній кошовий Запо-
різької (Нової) Січі (1762, 1765–1775). 
Після зруйнування Січі був ув’язнений 
у Соловецький монастир, де і помер у віці 
112 років 473, 693

Каманін Іван Михайлович (1850–
1921) — український історик, архівіст, 
палеограф. З 1883 р. співробітник, а згодом 
директор Київського центрального архіву. 
Був постійним співробітником “Киевской 
старины”, “Записок НТШ” та ін. 233, 631

Камп Максім дю (1822–1894) — 
французький письменник, фотограф і ман-
дрівник, близький приятель Г.Флобера. 
154, 614

Кандиба Олександр Іванович (псевд. 
О.Олесь; 1878–1944) — видатний укра-
їнський поет, громадський діяч ХІ, XXIV, 
XXV, 224–232, 629–631, 652, 661

Канді Джованні — відомий вене-
ціанський архітектор кінця ХV–початку 
ХVІ ст. 357

Кантен (1704–1788) — французький 
видавець ХІХ ст. 156

Капніст Василь Васильович (1758–
1823) — російський поет і громадський 
діяч, походженням з України 308, 657

Караваджо Мікельанджело Мерізі 
да (1573–1610) — італійський художник 
434, 549

Каразін В.Н., вч. 629
Каракала Марк Аврелій Севера 

Антонін (186–217) — римський імператор 
у 211–217 рр. 420, 535

Карамзін Микола Михайлович 
(1766–1826) російський письменник, 
публіцист, історик. Основоположник сен-
тименталізму в російській літературі 8

Караччі Лодовіко (1555–1619) — 
італійський художник, скульптор і гравер 
434, 549

Карл I Великий (747–814) — 
король франків з 768 р. (в південній частині 
з 771 р.), король лонгобардів з 774 р., гер-
цог Баварії з 788 р., римський імператор 
з 800 р. 383, 669

Карл V Габсбург (1500–1558) — 
імператор Священної Римської імперії 
в 1530–1556 рр., у 1519–1530 рр. був 
королем Німеччини, у 1516–1556 рр. — 
король Іспанії, відомий як Карл I Іспан-
ський, правитель Бургундських земель 
(1506–1555), король Неаполя і Сицилії 
(1516–1554), ерцгерцог Австрії (1519–
1521) 369, 370, 685

Карманський П.С., письм. 647
Карпаччо Вітторе  (бл. 1455 

чи 1465–бл. 1526) — італійський худож-
ник Раннього Відродження, представник 
венеціанської школи 367, 379

Карпентер Едуард (1844–1929) — 
англійський письменник і публіцист 89, 598

Катерина ІІ (Катерина Олексіївна 
Романова, ім’я з народження: Софія 
Авґуста Фредеріка Ангальт-Цербст-Дор-
нбурґ; 1729–1796) — російська імпера-
триця з 1762 р., дружина Петра ІІІ. За її 
правління до Росії були приєднані Право-
бережна Україна, Північне Причорномор’я, 
Крим, Північний Кавказ, Білорусія, Литва 
й Курляндія. На Україні було ліквідоване 
гетьманство (1764), зруйнована Запорізька 
Січ (1775), у 1783 р. на Лівобережжі 
й Слобожанщині юридично оформлене 
кріпосне право 232, 235, 693

Катіліна Луцій Сергій (бл. 108–62 
до н.е.) — політичний діяч Древнього Риму 
395, 679

Качмар В.М., вч. 611
Квітка Григорій Федорович 

(псевд. — Грицько Основ’яненко; 1778–
1843) — український письменник, осно-
воположник художньої прози в новій укра-
їнській літературі ХІІ, 5, 310, 626, 657

чистої зустрічі 3 травня 1861 р. в Орлі 
траурної процесії під час перевезення тіла 
Т.Шевченка на Україну. Автор віршованих 
обробок народних легенд, переказів, анек-
дотів, прозових оповідань побутово-гумо-
ристичного характеру 173, 174, 620, 621

Затиркевич-Карпинська Ганна 
(Анна) Петрівна (1855–1921) — укра-
їнська актриса 173

Зборовський М., каштелян, воє-
вода 639

Зевс (Юпітер), міфол. 418, 462, 479, 
481, 533, 577

Зеров М.К. письм., вч. VIII, XXIV
Зет, міфол. 456, 570, 689
Зіновіїв К., письм. 583
Зіньківський Трохим Аврамович 

(1861–1891) — український письменник 
XVI, 243, 634

Золя Еміль (1840–1902) — фран-
цузький письменник 94, 117, 120, 126, 127, 
155–157, 203, 600, 605, 614

Зопир (VI ст. до н.е.) — давньо-
грецький поет, один із редакторів Гомеро-
вих поем 477

І

Ібн Фадлан Ахмед ібн-аль-Аббас 
ібн Рашид ібн-Хаммад — арабський 
мандрівник і письменник першої пол. Х ст. 
У 921–922 рр. як секретар посольства 
побував у Східній Європі, залишив дорожні 
нотатки, які збереглися не повністю 382, 677

Ібсен Г., письм. 603
Іван ІV Грозний (1530–1584) — 

московський великий князь (з 1533 р.), 
перший московський цар (з 1547 р.), похо-
див з династії Рюриковичів 666, 

Іванов І.О., вч. 602
Ігор (877–945) — великий князь 

київський у 912–945 рр. За деякими 
даними — основоположник київської 
династії князів, що їх пізніше назвали 
Рюриковичами 221

Ідоменей, міфол. 481

Іларіон (р.н. невід.–1055) — митро-
полит Київський і всієї Русі, перший митро-
полит з руських, оратор і письменник, 
церковно-політичний діяч давньої України 
221, 625

Ілля, пророк, бібл. 390
Ільницький М.М., вч. VIII, 624
Іоанн Златоустий (347–407) — 

один із засновників Константинопольського 
патріархату, блискучий оратор і релігійний 
полеміст 321

Іоанн Хреститель, бібл. 615
Іоанн ХХІІІ, папа римський 685
Ірод, цар Іудеї 615, 687
Іродіада, онука Ірода 615
Ісаєвич Я.Д., вч. 693
Ісус Христос, бібл. 154, 250, 370, 

375, 377, 390, 425, 436, 438, 441, 542, 
550, 551, 553, 555, 592, 679, 686

Й

Йосипишин Ярослава, вч. XXІХ 
Йосиф, бібл. 436, 550, 551, 686
Йосиф ІІ, цісар 623
Йосиф Прекрасний, бібл. 89

К

К., криптонім 257, 640
Кавелін Костянтин Дмитрович 

(1818–1885) — російський письменник, 
правник, психолог, етнограф і громадський 
діяч 314, 658

Казимир ІІІ Великий (1310–
1370) — польський король (1333–1370), 
останній представник династії П’ястів. 
Проводив політику зміцнення королівської 
влади і централізації країни. У 1349 р. захо-
пив і приєднав до Польщі Галицьку землю. 
За Казимира Великого почалося загарбання 
Волині і Поділля 305 

Казимир ІV Ягеллончик, вел. князь 
654

Каїн, бібл. 592
Калєндарій Філіп — венеціанський 

архітектор, учасник змови Фалієрі 356
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Коппе Франсуа Едуард Жоакен 
(1842–1908) — французький письменник, 
член Французької академії з 1884 р. 149, 610

Кореницький П., письм. 582
Корнаро Катерина (1454–1510) — 

королева Кіпрського королівства у 1474–
1489 рр. Передала Кіпр під владу Венеці-
анської республіки 350, 502

Корнеро — шляхетна родина у Вене-
ції 505

Корнієнко В.О., художник, письм. 
657

Короленко Володимир Галактіоно-
вич (1853–1921) — російський письмен-
ник, публіцист, громадський діяч україн-
ського походження 80, 93, 96, 599, 600, 
602

Корреджо А., художник 676
Косач Михайло Петрович (псевд. 

Михайло Обачний; 1869–1903) — україн-
ський учений-математик і письменник. Син 
Олени Пчілки, брат Лесі Українки 243, 634

Косач Ольга Петрівна (Косачева, 
псевд. Олена Пчілка та ін.; 1849–1930) — 
українська письменниця, перекладач, фоль-
клорист та етнограф. Мати Лесі Українки 
ХХІ–ХХІІ, 129, 585, 606, 607

Костелецька Б., мати Гальшки 
Острозької 639

Костомаров Микола Іванович (псевд. 
Ієремія Галка, Іван Богучаров; 1817–
1885) — український і російський історик, 
фольклорист, письменник, критик. Один 
із засновників Кирило-Мефодіївського 
товариства; професор Петербурзького 
університету (1859–1860) 5, 318, 319, 
475, 582, 627, 658, 660, 694

Котельницький О., письм. 629, 649
Котляревський Іван Петрович 

(1769–1838) — український письменник, 
перший класик нової української літератури 
ХІІ, XV, XVII, XXV–XXІХ, 3–15, 83, 
84, 133, 218, 226, 244–248, 296–300, 
302, 308, 309, 484–485, 581–584, 596, 
597, 608, 626, 628, 629, 635, 636, 
647–651, 656, 657

Коттен Марія (1770–1807) — фран-
цузька письменниця 8, 246

Коцюбинська Н., вч. ХХХІ
Коцюбинський Михайло Михай-

лович (1864–1913) — український пись-
менник і громадський діяч ХХХІ, ХХХІІ, 
323–327, 652, 660–662

Кочубей Семен Михайлович (р.н. 
невід.–1835) — полтавський губернський 
маршалок (1803–1805), меценат. Масон, 
член полтавської ложі декабриста М.Но-
викова “Любов до істини” (1818–1819). 
За деякими даними, належав до декабрист-
ського руху 83, 484, 597

Кошовий — див. Кониський О.Я.
Кралюк П.М., вч. 639, 694
Красицький Ф.С., художник 652
Кресценції — впливовий римський 

рід 430
Кримський А.Ю., вч., письм. 652
Кричевський В.Г., художник, архі-

тектор ХХХІ
Крітій, скульптор 689
Кропивницький Марко Лукич 

(1840–1910) — український письмен-
ник, драматург, театральний актор. З ім’ям 
М.Кропивницького пов’язані створення 
українського професіонального театру 
й наступний етап розвитку реалістичної 
драматургії 173

Кропоткін (Крапоткін) Петро 
Олексійович (1842–1921) — росій-
ський князь, учений-природодослідник, 
діяч російського і європейського революцій-
ного руху, один із теоретиків анархізму 202

Крушельницький Антін Володисла-
вович (псевд. Антін Володиславич, Л.Жур-
бенко та ін.; 1878–1937) — український 
письменник, критик, журналіст, перекладач, 
педагог, громадсько-культурний діяч 290

Ксенон, давньогрецький дослідник 
“Іліади” й “Одіссеї” 478

Ксенофонт  (до 430–бл. 355 
до н.е.) — давньогрецький історик, пись-
менник, політичний та військовий діяч; 
учень Сократа 478, 483

Кирило, просвітитель 628
Кирилюк Є.П., вч. 584, 597, 612, 

649, 650
Кирка (Цірцея), міфол. 480
Кіраль С.С., вч. 634
Кірхгоф Альбрехт (1827–1902) — 

німецький бібліограф, видавець і книготор-
говець 476, 480, 481

Климент V (Раймон Бертран де Го; 
1264–1314) — папа римський у 1305–
1314 рр. 426, 541

Климент VІ, папа римський 685
Клітемнестра, міфол. 482
Кобилянська Ольга Юліанівна 

(1863–1942) — українська письменниця, 
громадсько-культурна діячка ХІ, 277–281, 
645–647

Кобринська Наталія Іванівна (з 
дому Озаркевичів; 1855–1920) — укра-
їнська письменниця, громадська діячка, 
зачинатель феміністичного руху в Галичині 
ХІ, ХХІІ–ХХІV, 128–146, 257, 258, 
606–609, 640, 641

Кобринський Теофіл (1848–
1882) — священик у Снятині, співак, піа-
ніст, композитор, чоловік Наталії Кобрин-
ської 128

Коваленко Г.А., письм. 648, 656
Коваленко Г.О., письм., художник 

652
Коваленко О.С., подруга дитячих 

років Т.Шевченка 612
Ковальов Віктор Семенович (р.н. 

невід.–1905) — російський генерал-майор, 
командир козачих військ Туркестанського 
військового округу на межі ХІХ–ХХ ст. 
337, 490, 666

Кожанчиков Д.Ю., видавець 588
Козімо І — див. Медічі Козімо 

Старший
Козьма ІІІ Тосканський — італій-

ський герцог ХVІІ ст. 441, 555
Коллеоні Бартоломео (1400–

1476) — італійський кондотьєр (найма-

ний воїн). Більшу частину життя провів 
на службі у Венеції, у 1454 р. став голов-
нокомандувачем її військ 359, 381, 674

Колумб Х., мореплавець 673
Комаров М.Ф., вч., бібліограф 627, 

695
Кониський Георгій (світське ім’я 

Григорій; 1717–1795) — український 
письменник, педагог, церковний і громад-
сько-культурний діяч. Представник ран-
нього Просвітительства в Україні 302, 651

Кониський Олександр Якович 
(псевд. Перебендя, Верниволя та ін.; 1836–
1900) — український письменник, педагог, 
громадсько-культурний діяч. Засновник 
НТШ у Львові. Дослідник життя і твор-
чості Т.Шевченка XVI, XXI, 79, 298, 
586, 593, 594, 649, 658, 694, 695

Констанс — візантійський імператор 
у 641–668 рр. 417, 532

Константин І Флавій Валерій Авре-
лій (Константин Великий; 274–337) — 
римський імператор з 323 р. Зробив панів-
ною християнську релігію, у 330 р. переніс 
столицю держави у Візантій (Констан-
тинополь), організував новий державний 
устрій. Епоха правління Константина — час 
останнього розквіту Римської імперії 362, 
414, 423, 426, 427, 429, 431, 437, 507, 
529, 535, 538, 540–542, 546, 551, 679, 
684, 685

Констанцій ІІІ Флавій (р.н. невід.–
421) — полководець, римський імператор у 
421 р., співправитель Гонорія, другий чоло-
вік Галли Плацідії 385

Контаріні — впливове шляхетне 
сімейство у Венеції. За всю історію з роду 
Контаріні було обрано 8 дожів і 44 про-
куратори 356, 357, 379, 673

Коперник Миколай (1473–1543) — 
польський і німецький астроном та матема-
тик, автор геліоцентричної теорії побудови 
Сонячної системи 169

Копистянський Т., художник 656
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Коппе Франсуа Едуард Жоакен 
(1842–1908) — французький письменник, 
член Французької академії з 1884 р. 149, 610

Кореницький П., письм. 582
Корнаро Катерина (1454–1510) — 

королева Кіпрського королівства у 1474–
1489 рр. Передала Кіпр під владу Венеці-
анської республіки 350, 502

Корнеро — шляхетна родина у Вене-
ції 505

Корнієнко В.О., художник, письм. 
657

Короленко Володимир Галактіоно-
вич (1853–1921) — російський письмен-
ник, публіцист, громадський діяч україн-
ського походження 80, 93, 96, 599, 600, 
602

Корреджо А., художник 676
Косач Михайло Петрович (псевд. 

Михайло Обачний; 1869–1903) — україн-
ський учений-математик і письменник. Син 
Олени Пчілки, брат Лесі Українки 243, 634

Косач Ольга Петрівна (Косачева, 
псевд. Олена Пчілка та ін.; 1849–1930) — 
українська письменниця, перекладач, фоль-
клорист та етнограф. Мати Лесі Українки 
ХХІ–ХХІІ, 129, 585, 606, 607

Костелецька Б., мати Гальшки 
Острозької 639

Костомаров Микола Іванович (псевд. 
Ієремія Галка, Іван Богучаров; 1817–
1885) — український і російський історик, 
фольклорист, письменник, критик. Один 
із засновників Кирило-Мефодіївського 
товариства; професор Петербурзького 
університету (1859–1860) 5, 318, 319, 
475, 582, 627, 658, 660, 694

Котельницький О., письм. 629, 649
Котляревський Іван Петрович 

(1769–1838) — український письменник, 
перший класик нової української літератури 
ХІІ, XV, XVII, XXV–XXІХ, 3–15, 83, 
84, 133, 218, 226, 244–248, 296–300, 
302, 308, 309, 484–485, 581–584, 596, 
597, 608, 626, 628, 629, 635, 636, 
647–651, 656, 657

Коттен Марія (1770–1807) — фран-
цузька письменниця 8, 246

Коцюбинська Н., вч. ХХХІ
Коцюбинський Михайло Михай-

лович (1864–1913) — український пись-
менник і громадський діяч ХХХІ, ХХХІІ, 
323–327, 652, 660–662

Кочубей Семен Михайлович (р.н. 
невід.–1835) — полтавський губернський 
маршалок (1803–1805), меценат. Масон, 
член полтавської ложі декабриста М.Но-
викова “Любов до істини” (1818–1819). 
За деякими даними, належав до декабрист-
ського руху 83, 484, 597

Кошовий — див. Кониський О.Я.
Кралюк П.М., вч. 639, 694
Красицький Ф.С., художник 652
Кресценції — впливовий римський 

рід 430
Кримський А.Ю., вч., письм. 652
Кричевський В.Г., художник, архі-

тектор ХХХІ
Крітій, скульптор 689
Кропивницький Марко Лукич 

(1840–1910) — український письмен-
ник, драматург, театральний актор. З ім’ям 
М.Кропивницького пов’язані створення 
українського професіонального театру 
й наступний етап розвитку реалістичної 
драматургії 173

Кропоткін (Крапоткін) Петро 
Олексійович (1842–1921) — росій-
ський князь, учений-природодослідник, 
діяч російського і європейського революцій-
ного руху, один із теоретиків анархізму 202

Крушельницький Антін Володисла-
вович (псевд. Антін Володиславич, Л.Жур-
бенко та ін.; 1878–1937) — український 
письменник, критик, журналіст, перекладач, 
педагог, громадсько-культурний діяч 290

Ксенон, давньогрецький дослідник 
“Іліади” й “Одіссеї” 478

Ксенофонт  (до 430–бл. 355 
до н.е.) — давньогрецький історик, пись-
менник, політичний та військовий діяч; 
учень Сократа 478, 483

Кирило, просвітитель 628
Кирилюк Є.П., вч. 584, 597, 612, 

649, 650
Кирка (Цірцея), міфол. 480
Кіраль С.С., вч. 634
Кірхгоф Альбрехт (1827–1902) — 

німецький бібліограф, видавець і книготор-
говець 476, 480, 481

Климент V (Раймон Бертран де Го; 
1264–1314) — папа римський у 1305–
1314 рр. 426, 541

Климент VІ, папа римський 685
Клітемнестра, міфол. 482
Кобилянська Ольга Юліанівна 

(1863–1942) — українська письменниця, 
громадсько-культурна діячка ХІ, 277–281, 
645–647

Кобринська Наталія Іванівна (з 
дому Озаркевичів; 1855–1920) — укра-
їнська письменниця, громадська діячка, 
зачинатель феміністичного руху в Галичині 
ХІ, ХХІІ–ХХІV, 128–146, 257, 258, 
606–609, 640, 641

Кобринський Теофіл (1848–
1882) — священик у Снятині, співак, піа-
ніст, композитор, чоловік Наталії Кобрин-
ської 128

Коваленко Г.А., письм. 648, 656
Коваленко Г.О., письм., художник 

652
Коваленко О.С., подруга дитячих 

років Т.Шевченка 612
Ковальов Віктор Семенович (р.н. 

невід.–1905) — російський генерал-майор, 
командир козачих військ Туркестанського 
військового округу на межі ХІХ–ХХ ст. 
337, 490, 666

Кожанчиков Д.Ю., видавець 588
Козімо І — див. Медічі Козімо 

Старший
Козьма ІІІ Тосканський — італій-

ський герцог ХVІІ ст. 441, 555
Коллеоні Бартоломео (1400–

1476) — італійський кондотьєр (найма-

ний воїн). Більшу частину життя провів 
на службі у Венеції, у 1454 р. став голов-
нокомандувачем її військ 359, 381, 674

Колумб Х., мореплавець 673
Комаров М.Ф., вч., бібліограф 627, 

695
Кониський Георгій (світське ім’я 

Григорій; 1717–1795) — український 
письменник, педагог, церковний і громад-
сько-культурний діяч. Представник ран-
нього Просвітительства в Україні 302, 651

Кониський Олександр Якович 
(псевд. Перебендя, Верниволя та ін.; 1836–
1900) — український письменник, педагог, 
громадсько-культурний діяч. Засновник 
НТШ у Львові. Дослідник життя і твор-
чості Т.Шевченка XVI, XXI, 79, 298, 
586, 593, 594, 649, 658, 694, 695

Констанс — візантійський імператор 
у 641–668 рр. 417, 532

Константин І Флавій Валерій Авре-
лій (Константин Великий; 274–337) — 
римський імператор з 323 р. Зробив панів-
ною християнську релігію, у 330 р. переніс 
столицю держави у Візантій (Констан-
тинополь), організував новий державний 
устрій. Епоха правління Константина — час 
останнього розквіту Римської імперії 362, 
414, 423, 426, 427, 429, 431, 437, 507, 
529, 535, 538, 540–542, 546, 551, 679, 
684, 685

Констанцій ІІІ Флавій (р.н. невід.–
421) — полководець, римський імператор у 
421 р., співправитель Гонорія, другий чоло-
вік Галли Плацідії 385

Контаріні — впливове шляхетне 
сімейство у Венеції. За всю історію з роду 
Контаріні було обрано 8 дожів і 44 про-
куратори 356, 357, 379, 673

Коперник Миколай (1473–1543) — 
польський і німецький астроном та матема-
тик, автор геліоцентричної теорії побудови 
Сонячної системи 169

Копистянський Т., художник 656
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Лєрмонтов М.Ю., письм. 586
Лєсков Микола Семенович (псевд. 

Фрейшиць, М.Горохов та ін.; 1831–
1895) — російський письменник, публіцист 
XVII, 16, 17, 585

Липа І.Л., письм. 629, 652
Лисенко Микола Віталійович 

(1842–1912) — український композитор, 
фольклорист, громадський діяч. Осново-
положник української класичної музики. 
У 1904 р. у Києві відкрив першу в Україні 
національну музично-драматичну школу, 
яка працювала за програмою вищих мис-
тецьких навчальних закладів 231, 328, 587, 
662

Лікург Спартанський (IX ст. 
до н. е.) — законодавець і політик древ-
ньої Спарти 476, 477

Ліппі Філіппо (1406–1469) — фло-
рентійський художник, один із видатних 
майстрів раннього італійського Відродження 
401, 403, 516, 517

Лісіпп, скульптор 674
Лобач-Жученко Михайло Дем’я-

нович (1850–1927) — морський офіцер, 
потім — службовець. Другий чоловік 
Марка Вовчка, автор спогадів про неї 175, 
237, 238, 632, 633

Лобисевич Опанас Кирилович 
(1732–1805) — письменник, один із піо-
нерів українського національного відро-
дження. Навчався у Київській академії (з 
1747) і Петербурзькому університеті (з 
1754). З 1761 р. — перекладач при гетьмані 
К.Розумовському. У 1785–1787 рр. — 
новгород-сіверський губерніальний марша-
лок. Один із лідерів Новгород-Сіверського 
патріотичного гуртка (1780–1790). Був 
автором “Вергілієвих Пастухов... в мало-
российский кобеняк переодетых” (1794), 
української переробки “Буколік” Вергілія 
(до нас не дійшли) та ін. 302, 581, 650, 
651, 657

Лозинський в., редактор-видавець 
журналу “Шершень” 652

Ломбарді П’єтро (1435–1515) — 
видатний венеціанський архітектор, глава 
династії майстрів-будівничих 357, 358

Ломброзо Ч., вч., лікар 625
Лонгі М., архітектор 676
Лопатинський Л., актор, режисер 
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Лоредан — шляхетний давній вене-

ціанський рід 379
Лотоцький Олександр Гнатович 

(псевд. О.Білоусенко, О.Любенький, 
Купер’ян Спориш; 1870–1939) — гро-
мадський і політичний діяч, письменник, 
публіцист і науковець. Член Центральної 
Ради. З 1920 р. на еміграції у Відні, Празі 
й Варшаві. Професор церковного права 
в УВУ (1922–1929); з 1929 р. професор 
Варшавського університету; засновник 
і директор Українського наукового інсти-
туту у Варшаві в 1930–1938 рр. Водночас 
виконував обов’язки міністра внутрішніх 
справ і заступника голови уряду УНР 
в екзилі. Автор багатьох статей, наукових 
праць і спогадів XXVІIІ, 305, 653, 654

Лука делла Роббіа — див. Роббіа 
Лука делла

Лука, євангеліст, бібл. 667
Лукашевич П.Я., поміщик, вида-

вець 589
Лукич Василь (Левицький В.Л.), 

вч., видавець 587, 644
Лукулл, військ. діяч 690
Людовізі — італійський аристокра-

тичний рід 446, 561
Лютер М., основоположник про-

тестантського руху 685
Лягерлєф (Лагерлеф) Сельма 

Оттілія Лувіса (1858–1940) — швед-
ська письменниця, член Шведської акаде-
мії з 1914 р. Лауреат Нобелівської премії 
1909 р. 171, 172, 619

М

Мадерна Карло (1556–1629) — 
італійський архітектор 434, 438, 548, 552

Кузів в., вч., гром. діяч. XXVI
Кук Томас (1808–1892) — засновник 

всесвітньовідомої англійської туристичної 
компанії 409, 457, 459, 524, 571–573, 682

Кукольник Нестор Васильович 
(1809 — 1868) — російський письмен-
ник 173

Куліш Олександра Михайлівна 
(псевд. Ганна Барвінок, А.Нечуй-Вітер; 
1828–1911) — українська письменниця, 
дружина П.О.Куліша 257

Куліш Пантелеймон Олександрович 
(1819–1897) — український письмен-
ник, критик, перекладач, фольклорист, 
історик, видавець, учасник Кирило-Ме-
фодіївського товариства, один із провід-
них авторів журналу “Основа”. Товариш 
Т.Шевченка XIV, XXI, XXV, XXІХ, 5, 
6, 8, 9, 12, 85, 228, 233–236, 247, 257, 
308, 582–585, 597, 627, 631, 632, 636, 
656, 657, 682, 696

Кульчицька О.Л. художниця 656
Кунцевич Йосафат (світське ім’я 

Іван; 1580–1623) — український церков-
ний діяч, греко-католицький архієпископ 
полоцький (з 1618 р.) 441, 687

Кунців Іван — товариш Л.Марто-
вича, член НТШ з 1907 р. 177

Куп’янський Й.Я., вч. 662
Куракін Олексій Борисович (1759–

1829) — генерал-губернатор Малоросії 
у 1802–1807 рр. 85, 597, 656

Кучюм (Кучум) — останній хан 
Сибіру. Російські війська остаточно роз-
громили його загони у 1598 р. 95

Кьокли — дослідник “гомерівського” 
питання 476

Л

Лавренті П’єтро — італійський 
художник XIV ст. 380

Лавров С., видавець 629
Лаерт, міфол. 482
Лазаревський Іван Матвійович 

(1836–1887) — чиновник, служив у м.
Орлі та в Польщі. Наймолодший з братів 

Лазаревських, близький знайомий Т.Шев-
ченка 174, 621

Лазаревський М.М., чиновник, 
товариш Т.Шевченка 621

Лазаревський Олександр Матвійо-
вич (1834–1902) — український історик 
83, 597, 620

Ламартін Альфонс де (1790–
1869) — французький поет і політичний 
діяч 156

Лафонтен (Ляфонтен) Жан 
де (1621–1695) — знаменитий французь-
кий байкар 8, 246

Лахман Карл Конрад Фрідріх 
Вільгельм (1793–1851) — один із творців 
древньогерманської філології і засновник 
критики древніх текстів, професор у Кеніг-
сберзі, потім у Берліні 476 

Лев Данилович (бл. 1228–бл. 
1301) — галицько-волинський князь, син 
Данила Романовича Галицького 221

Лев IV (р.н. невід.–855) — папа 
римський у 847–855 рр. 432

Лев Х (Джованні Медічі; 1475–
1521) — папа римський у 1513–1521 рр. 
433, 548, 678

Лев ХІІІ, папа римський 623
Левицька З., перекладач 171, 619
Левицький І.О., бібліограф, вч. XVI
Левицький О.І., вч. 593
Лео — історик італійських міст 399, 514
Леонтович В.М., меценат, письм. 

654, 661
Леопарді Алессандро — італійський 

ливарник і скульптор ХV ст. 359
Лепкий Б.С., письм. 647
Лесевич Володимир Вікторович 

(1838–1905) — український та російський 
філософ, літературознавець, фольклорист, 
громадський діяч 301, 650

Лєвітов Олександр Іванович (1835–
1877) — російський письменник 98, 601, 
602

Лєнін — керівник канцелярії князя 
Ф.Морні, співавтор ранніх драм А.Доде 
у 1860-х рр. 103
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Лєрмонтов М.Ю., письм. 586
Лєсков Микола Семенович (псевд. 

Фрейшиць, М.Горохов та ін.; 1831–
1895) — російський письменник, публіцист 
XVII, 16, 17, 585

Липа І.Л., письм. 629, 652
Лисенко Микола Віталійович 

(1842–1912) — український композитор, 
фольклорист, громадський діяч. Осново-
положник української класичної музики. 
У 1904 р. у Києві відкрив першу в Україні 
національну музично-драматичну школу, 
яка працювала за програмою вищих мис-
тецьких навчальних закладів 231, 328, 587, 
662

Лікург Спартанський (IX ст. 
до н. е.) — законодавець і політик древ-
ньої Спарти 476, 477

Ліппі Філіппо (1406–1469) — фло-
рентійський художник, один із видатних 
майстрів раннього італійського Відродження 
401, 403, 516, 517

Лісіпп, скульптор 674
Лобач-Жученко Михайло Дем’я-

нович (1850–1927) — морський офіцер, 
потім — службовець. Другий чоловік 
Марка Вовчка, автор спогадів про неї 175, 
237, 238, 632, 633

Лобисевич Опанас Кирилович 
(1732–1805) — письменник, один із піо-
нерів українського національного відро-
дження. Навчався у Київській академії (з 
1747) і Петербурзькому університеті (з 
1754). З 1761 р. — перекладач при гетьмані 
К.Розумовському. У 1785–1787 рр. — 
новгород-сіверський губерніальний марша-
лок. Один із лідерів Новгород-Сіверського 
патріотичного гуртка (1780–1790). Був 
автором “Вергілієвих Пастухов... в мало-
российский кобеняк переодетых” (1794), 
української переробки “Буколік” Вергілія 
(до нас не дійшли) та ін. 302, 581, 650, 
651, 657

Лозинський в., редактор-видавець 
журналу “Шершень” 652

Ломбарді П’єтро (1435–1515) — 
видатний венеціанський архітектор, глава 
династії майстрів-будівничих 357, 358

Ломброзо Ч., вч., лікар 625
Лонгі М., архітектор 676
Лопатинський Л., актор, режисер 
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Лотоцький Олександр Гнатович 

(псевд. О.Білоусенко, О.Любенький, 
Купер’ян Спориш; 1870–1939) — гро-
мадський і політичний діяч, письменник, 
публіцист і науковець. Член Центральної 
Ради. З 1920 р. на еміграції у Відні, Празі 
й Варшаві. Професор церковного права 
в УВУ (1922–1929); з 1929 р. професор 
Варшавського університету; засновник 
і директор Українського наукового інсти-
туту у Варшаві в 1930–1938 рр. Водночас 
виконував обов’язки міністра внутрішніх 
справ і заступника голови уряду УНР 
в екзилі. Автор багатьох статей, наукових 
праць і спогадів XXVІIІ, 305, 653, 654
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вч., видавець 587, 644
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Людовізі — італійський аристокра-
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Лютер М., основоположник про-

тестантського руху 685
Лягерлєф (Лагерлеф) Сельма 

Оттілія Лувіса (1858–1940) — швед-
ська письменниця, член Шведської акаде-
мії з 1914 р. Лауреат Нобелівської премії 
1909 р. 171, 172, 619

М

Мадерна Карло (1556–1629) — 
італійський архітектор 434, 438, 548, 552

Кузів в., вч., гром. діяч. XXVI
Кук Томас (1808–1892) — засновник 

всесвітньовідомої англійської туристичної 
компанії 409, 457, 459, 524, 571–573, 682

Кукольник Нестор Васильович 
(1809 — 1868) — російський письмен-
ник 173

Куліш Олександра Михайлівна 
(псевд. Ганна Барвінок, А.Нечуй-Вітер; 
1828–1911) — українська письменниця, 
дружина П.О.Куліша 257

Куліш Пантелеймон Олександрович 
(1819–1897) — український письмен-
ник, критик, перекладач, фольклорист, 
історик, видавець, учасник Кирило-Ме-
фодіївського товариства, один із провід-
них авторів журналу “Основа”. Товариш 
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вича, член НТШ з 1907 р. 177

Куп’янський Й.Я., вч. 662
Куракін Олексій Борисович (1759–

1829) — генерал-губернатор Малоросії 
у 1802–1807 рр. 85, 597, 656

Кучюм (Кучум) — останній хан 
Сибіру. Російські війська остаточно роз-
громили його загони у 1598 р. 95

Кьокли — дослідник “гомерівського” 
питання 476

Л

Лавренті П’єтро — італійський 
художник XIV ст. 380

Лавров С., видавець 629
Лаерт, міфол. 482
Лазаревський Іван Матвійович 

(1836–1887) — чиновник, служив у м.
Орлі та в Польщі. Наймолодший з братів 

Лазаревських, близький знайомий Т.Шев-
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кий байкар 8, 246

Лахман Карл Конрад Фрідріх 
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критики древніх текстів, професор у Кеніг-
сберзі, потім у Берліні 476 

Лев Данилович (бл. 1228–бл. 
1301) — галицько-волинський князь, син 
Данила Романовича Галицького 221

Лев IV (р.н. невід.–855) — папа 
римський у 847–855 рр. 432

Лев Х (Джованні Медічі; 1475–
1521) — папа римський у 1513–1521 рр. 
433, 548, 678

Лев ХІІІ, папа римський 623
Левицька З., перекладач 171, 619
Левицький І.О., бібліограф, вч. XVI
Левицький О.І., вч. 593
Лео — історик італійських міст 399, 514
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Леопарді Алессандро — італійський 
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Лепкий Б.С., письм. 647
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(1838–1905) — український та російський 
філософ, літературознавець, фольклорист, 
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Лєвітов Олександр Іванович (1835–
1877) — російський письменник 98, 601, 
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716 ПОКАЖЧИК ІМЕН* ПОКАЖЧИК ІМЕН* 717



того, серед Медічі було четверо пап рим-
ських — Лев X, Пій IV, Климент VII, 
Лев XI і кілька членів королівського дому 
Франції 401, 403, 404, 515, 518, 677, 682

Медічі Джуліано (1453–1478) — 
співправитель Флоренції разом зі своїм 
братом Лоренцо. Був убитий внаслідок 
змови 403, 518, 519, 681

Медічі Козімо Старший, Козімо 
І (1389–1464) — великий герцог Тоскан-
ський, правитель Флоренції з 1435 р. 399, 
676

Медічі Лоренцо (1449–1492) — 
правитель Флоренції (1469–1492), поет, 
меценат; онук Козімо Медічі Старшого 
403, 518, 519, 681, 682

Медічі Олександр (Алессандро; 
1510–1537) — герцог флорентійський, 
перший зі старшої лінії Медічі, який правив 
містом, маючи титул “герцог” 403, 518, 682

Медуза, міфол. 359, 674
Мейє Антуан Поль Жуль (1866–

1936) — французький філолог, інозем-
ний член НАН України за спеціальністю: 
мовознавство (з 1924 р.) XXІХ, 221, 625

Мельник Я., вч., ХІІІ
Мельшин Л. — див. Якубович П.П.
Менелай, міфол. 479–482
Мережковський Дмитро Сергійович 

(1866–1941) — російський письменник, 
релігійний філософ, критик 99

Меркурій, міфол. 418, 533
Мефодій, просвітитель 628
Микитенко Ю.О., вч. 695
Микола І Павлович (1796–1855) — 

російський імператор у 1825–1855 рр. 79, 
594, 612

Миколай V (Томазо Парентучеллі; 
1397–1455) — папа римський у 1447– 
1455 рр. 432, 437, 546, 551

Микулич — див. Веселитська Л.І.
Милорадович Є.І., поміщиця, меце-

нат 586
Мисаїл, митрополит 625
Михайловський Микола Костянти-

нович (1842–1904) — видатний росій-

ський публіцист народницького напряму. 
У 1869–1884 рр. головний співробітник 
і співредактор журналу “Отечественные 
записки”, редактор журналу “Русское 
богатство” 80, 602

Мізен, міфол. 690
Мікельанджело Буонаротт і 

(повне ім’я Мікельанджело ді Лодо-
віко ді Леонардо ді Буонаротті Сімоні; 
1475–1564) — один з найвідоміших 
художників в історії мистецтва і, нарівні 
з Леонардо да Вінчі, найбільш могутня 
фігура італійського Високого Відродження. 
Як скульптор, архітектор, живописець 
і поет, Мікельанджело вплинув на своїх 
сучасників і на наступне Західне мистецтво 
взагалі 358, 370, 371, 373, 374, 380, 401, 
403, 432–438, 446, 456, 515, 516, 518, 
547, 548, 550–553, 560, 561, 570, 675, 
678, 681

Мікіель М., мемуарист 675
Мілютін Микола Олексійович 

(1818–1872) — російський державний 
діяч, один із провідних розробників Селян-
ської реформи 1861 р. 167

Мірандола Джованні Піко делла 
(1463–1494) — італійський мислитель 
епохи Відродження 401, 515

Містраль Фредерік (1830–1914) — 
провансальський поет. Лауреат Нобелів-
ської премії 1904 р. 113, 605

Міцкевич А., письм. 637
Мішковський Я., письм. 582
Многогрішний Дем’ян Гнатович (бл. 

1630–після 1701) — гетьман Лівобережної 
України у 1668–1672 рр. 249, 636

Могила П.С., митрополит, політ., 
освітній діяч 637

Мойсей, бібл. 390, 436, 551
Мольєр (справж. прізв. Жан Батіст 

Поклен; 1622–1673) — французький дра-
матург і актор 302

Моммзен (Момзен) Теодор (1817–
1903) — німецький історик, лауреат Нобе-
лівської премії 1902 р. 120

Моод Е., перекладач 598

Мадзіні Дж., політик, письм., філо-
соф 670

Мадридський князь — див. Альфонс 
ХІІ

Мазепа Іван Степанович (1639–
1709) — гетьман України в 1687–1709 рр. 
Спочатку вважав можливою співпрацю 
з Москвою, але політика Петра I в Україні 
в період Північної війни призвела до роз-
риву Мазепи з Росією. У 1708 р. уклав 
угоду з Карлом XII про приєднання 
до антимосковської коаліції. Після поразки 
шведської армії під Полтавою емігрував. 
Помер у Бендерах, похований у Галаці 
(тепер Румунія) 223, 318, 585, 626, 693

Макарушка О., вч. 641, 658
Макіавеллі Нікколо (1469–1527) — 

державний секретар Флоренції, дипломат, 
політичний мислитель, письменник. Відо-
мий своїм мистецтвом хитрого, витонченого 
політика 401, 516

Маковей Осип Степанович (1867–
1925) — український письменник, куль-
турний діяч, видавець, педагог ХІ, XXI, 
ХХІІ, 181, 194, 266–268, 282–289, 586, 
596, 608, 624, 636, 637, 642, 645, 646, 
652, 660, 661

Максиміан (499–556) — єпископ 
Равенни в час правління імператора Юсти-
ніана I, християнский богослов 388, 389

Мамін-Сибіряк (справж. ім’я Дми-
тро Наркисович Мамін; 1852–1912) — 
російський письменник 86, 87, 95, 96, 597, 
598, 600

Мамрот, редактор 646
Манжура Іван Іванович (псевд. Іван 

Калічка та ін.; 1851–1893) — український 
поет, фольклорист, етнограф 228, 630

Манін Людовіко (1726–1802) — 
останній, 120-й дож Венеціанської респуб-
ліки (правив у 1789–1797 рр.) 352, 503

Марахов Г.І., вч. 633
Марія (Богородиця, Пречиста), 

бібл. 154, 234, 365, 370, 377, 382, 436, 
438, 550, 551, 553, 686

Марк Аврелій Антонін (Марк Анній 
Катілій Север; 121–180) — римський імпе-
ратор у 161–180 рр. 445, 560, 688

Маркевич Олексій Іванович (1847–
1903) — український історик, фольклорист, 
літературознавець, дійсний член НТШ, 
з 1893 р. — професор Новоросійського 
університету (Одеса) 161, 615

Марко Вовчок — див. Марко-
вич-Лобач М.О. 

Марко, євангеліст, бібл. 349
Маркович Богдан Опанасович 

(1853–1915) — син Опанаса Васильовича 
та Марії Олександрівни (Марко Вовчок) 
Марковичів 175, 176, 237, 621

Маркович-Лобач Марія Олек-
сандрівна (псевд. Марко Вовчок; з дому 
Вілінських; 1833–1907) — українська 
і російська письменниця ХІ, XXІХ, 175, 
176, 237, 238, 621, 622, 632, 633

Маркс Адольф Федорович (1838–
1904) — російський книговидавець. Вида-
вець журналу “Нива” (1870–1918) 316, 
610

Марс, міфол. 418, 533
Мартиненко О., вч. XXІХ, 656
Мартіно П’єтро ді — міланський 

архітектор і скульптор середини ХV ст. 
455, 569

Мартович Лесь (Олекса Семанович; 
1871–1916) — український письменник 
і громадський діяч ХІ, 145, 177–199, 
622–624

Маруккі Ораціо — італійський 
професор археології кінця ХІХ–початку 
ХХ ст. 442, 557

Марченко Т.В., вч. 619
Массачіо Паоло Антоніо (1711–

1785) — граф, італійський художник 
і архітектор 401, 403, 515, 517

Матвій, євангеліст, бібл. 667
Матушевський Ф.П., гром. діяч, 

публіцист 654
Медічі — олігархічне сімейство, 

представники якого з XII до XVII ст. не 
раз ставали правителями Флоренції. Крім 
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того, серед Медічі було четверо пап рим-
ських — Лев X, Пій IV, Климент VII, 
Лев XI і кілька членів королівського дому 
Франції 401, 403, 404, 515, 518, 677, 682

Медічі Джуліано (1453–1478) — 
співправитель Флоренції разом зі своїм 
братом Лоренцо. Був убитий внаслідок 
змови 403, 518, 519, 681

Медічі Козімо Старший, Козімо 
І (1389–1464) — великий герцог Тоскан-
ський, правитель Флоренції з 1435 р. 399, 
676

Медічі Лоренцо (1449–1492) — 
правитель Флоренції (1469–1492), поет, 
меценат; онук Козімо Медічі Старшого 
403, 518, 519, 681, 682

Медічі Олександр (Алессандро; 
1510–1537) — герцог флорентійський, 
перший зі старшої лінії Медічі, який правив 
містом, маючи титул “герцог” 403, 518, 682

Медуза, міфол. 359, 674
Мейє Антуан Поль Жуль (1866–

1936) — французький філолог, інозем-
ний член НАН України за спеціальністю: 
мовознавство (з 1924 р.) XXІХ, 221, 625

Мельник Я., вч., ХІІІ
Мельшин Л. — див. Якубович П.П.
Менелай, міфол. 479–482
Мережковський Дмитро Сергійович 

(1866–1941) — російський письменник, 
релігійний філософ, критик 99

Меркурій, міфол. 418, 533
Мефодій, просвітитель 628
Микитенко Ю.О., вч. 695
Микола І Павлович (1796–1855) — 

російський імператор у 1825–1855 рр. 79, 
594, 612

Миколай V (Томазо Парентучеллі; 
1397–1455) — папа римський у 1447– 
1455 рр. 432, 437, 546, 551

Микулич — див. Веселитська Л.І.
Милорадович Є.І., поміщиця, меце-

нат 586
Мисаїл, митрополит 625
Михайловський Микола Костянти-

нович (1842–1904) — видатний росій-

ський публіцист народницького напряму. 
У 1869–1884 рр. головний співробітник 
і співредактор журналу “Отечественные 
записки”, редактор журналу “Русское 
богатство” 80, 602

Мізен, міфол. 690
Мікельанджело Буонаротт і 

(повне ім’я Мікельанджело ді Лодо-
віко ді Леонардо ді Буонаротті Сімоні; 
1475–1564) — один з найвідоміших 
художників в історії мистецтва і, нарівні 
з Леонардо да Вінчі, найбільш могутня 
фігура італійського Високого Відродження. 
Як скульптор, архітектор, живописець 
і поет, Мікельанджело вплинув на своїх 
сучасників і на наступне Західне мистецтво 
взагалі 358, 370, 371, 373, 374, 380, 401, 
403, 432–438, 446, 456, 515, 516, 518, 
547, 548, 550–553, 560, 561, 570, 675, 
678, 681

Мікіель М., мемуарист 675
Мілютін Микола Олексійович 

(1818–1872) — російський державний 
діяч, один із провідних розробників Селян-
ської реформи 1861 р. 167

Мірандола Джованні Піко делла 
(1463–1494) — італійський мислитель 
епохи Відродження 401, 515

Містраль Фредерік (1830–1914) — 
провансальський поет. Лауреат Нобелів-
ської премії 1904 р. 113, 605

Міцкевич А., письм. 637
Мішковський Я., письм. 582
Многогрішний Дем’ян Гнатович (бл. 

1630–після 1701) — гетьман Лівобережної 
України у 1668–1672 рр. 249, 636

Могила П.С., митрополит, політ., 
освітній діяч 637

Мойсей, бібл. 390, 436, 551
Мольєр (справж. прізв. Жан Батіст 

Поклен; 1622–1673) — французький дра-
матург і актор 302

Моммзен (Момзен) Теодор (1817–
1903) — німецький історик, лауреат Нобе-
лівської премії 1902 р. 120

Моод Е., перекладач 598

Мадзіні Дж., політик, письм., філо-
соф 670

Мадридський князь — див. Альфонс 
ХІІ

Мазепа Іван Степанович (1639–
1709) — гетьман України в 1687–1709 рр. 
Спочатку вважав можливою співпрацю 
з Москвою, але політика Петра I в Україні 
в період Північної війни призвела до роз-
риву Мазепи з Росією. У 1708 р. уклав 
угоду з Карлом XII про приєднання 
до антимосковської коаліції. Після поразки 
шведської армії під Полтавою емігрував. 
Помер у Бендерах, похований у Галаці 
(тепер Румунія) 223, 318, 585, 626, 693

Макарушка О., вч. 641, 658
Макіавеллі Нікколо (1469–1527) — 

державний секретар Флоренції, дипломат, 
політичний мислитель, письменник. Відо-
мий своїм мистецтвом хитрого, витонченого 
політика 401, 516

Маковей Осип Степанович (1867–
1925) — український письменник, куль-
турний діяч, видавець, педагог ХІ, XXI, 
ХХІІ, 181, 194, 266–268, 282–289, 586, 
596, 608, 624, 636, 637, 642, 645, 646, 
652, 660, 661

Максиміан (499–556) — єпископ 
Равенни в час правління імператора Юсти-
ніана I, християнский богослов 388, 389

Мамін-Сибіряк (справж. ім’я Дми-
тро Наркисович Мамін; 1852–1912) — 
російський письменник 86, 87, 95, 96, 597, 
598, 600

Мамрот, редактор 646
Манжура Іван Іванович (псевд. Іван 

Калічка та ін.; 1851–1893) — український 
поет, фольклорист, етнограф 228, 630

Манін Людовіко (1726–1802) — 
останній, 120-й дож Венеціанської респуб-
ліки (правив у 1789–1797 рр.) 352, 503

Марахов Г.І., вч. 633
Марія (Богородиця, Пречиста), 

бібл. 154, 234, 365, 370, 377, 382, 436, 
438, 550, 551, 553, 686

Марк Аврелій Антонін (Марк Анній 
Катілій Север; 121–180) — римський імпе-
ратор у 161–180 рр. 445, 560, 688

Маркевич Олексій Іванович (1847–
1903) — український історик, фольклорист, 
літературознавець, дійсний член НТШ, 
з 1893 р. — професор Новоросійського 
університету (Одеса) 161, 615

Марко Вовчок — див. Марко-
вич-Лобач М.О. 

Марко, євангеліст, бібл. 349
Маркович Богдан Опанасович 

(1853–1915) — син Опанаса Васильовича 
та Марії Олександрівни (Марко Вовчок) 
Марковичів 175, 176, 237, 621

Маркович-Лобач Марія Олек-
сандрівна (псевд. Марко Вовчок; з дому 
Вілінських; 1833–1907) — українська 
і російська письменниця ХІ, XXІХ, 175, 
176, 237, 238, 621, 622, 632, 633

Маркс Адольф Федорович (1838–
1904) — російський книговидавець. Вида-
вець журналу “Нива” (1870–1918) 316, 
610

Марс, міфол. 418, 533
Мартиненко О., вч. XXІХ, 656
Мартіно П’єтро ді — міланський 

архітектор і скульптор середини ХV ст. 
455, 569

Мартович Лесь (Олекса Семанович; 
1871–1916) — український письменник 
і громадський діяч ХІ, 145, 177–199, 
622–624

Маруккі Ораціо — італійський 
професор археології кінця ХІХ–початку 
ХХ ст. 442, 557

Марченко Т.В., вч. 619
Массачіо Паоло Антоніо (1711–

1785) — граф, італійський художник 
і архітектор 401, 403, 515, 517

Матвій, євангеліст, бібл. 667
Матушевський Ф.П., гром. діяч, 

публіцист 654
Медічі — олігархічне сімейство, 

представники якого з XII до XVII ст. не 
раз ставали правителями Флоренції. Крім 
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Образцов В.П., лікар 661
Овідій Публій Назон (43 до н.е.–

17) — останній з поетів “золотої доби” рим-
ської літератури, твори якого мали суттєвий 
вплив на пізнішу європейську літературу 
з середніх віків до нашого часу 42

Овсянико-Куликовський Д.М., вч. 
602

Огоновський Омелян Михайлович 
(1833–1894) — український літературоз-
навець, письменник, перекладач. Професор 
Львівського університету з 1888 р. Автор 
шеститомної “Історії літератури руської” 
(1887–1894) XXV, 8, 128, 131, 134, 135, 
245, 308, 313, 314, 584, 609, 657, 696

Одіссей (Улісс), міфол. 476–483, 
587

Одоакр (р.н. невід.–493) — імпера-
тор Східної Римської імперії у 476–493 рр. 
386, 393

Ожешко (Ожешкова) Еліза (1841–
1910) — польська письменниця XVIII, 
XX, XXI, 51–78, 590–592

Озаркевич В.І., священик 606
Озаркевич Є.І., лікар, вч., гром. 

діяч 606
Озаркевич І.І., священик, політ. 

діяч 606
Озаркевич Іван Григорович (1794–

1854) — громадсько-культурний діяч 
і письменник, священик у Коломиї, дід 
Наталії Кобринської 128, 606

Озаркевич Л.І., правник 606
Озаркевич Ольга-Олександра, піа-

ністка, письм. 606
Озаркевичі — одна з інтелігентних 

священицьких родин Станіславівщини 
(сучасна Івано-Франківщина), з якої похо-
дить кілька знаних українських громад-
ських і культурних діячів, у т.ч. письменниця 
Наталія Кобринська 128, 606

Октавіан — див. Август Октавіан
Олександр І (1777–1825) — росій-

ський імператор у 1801–1825 рр., син 
Павла І 312

Олександр Македонський, цар, пол-
ководець 688

Олена (Єлена; р.н. невід.–327) — 
мати першого християнського імператора 
Константина Великого, піднесена у ранг 
святих. Збудувала кілька храмів у Святій 
Землі 427, 542

Олесницький Є., гром.-політ. діяч, 
правник, перекладач 636

Олесь Олександр — див. Кандиба 
Олександр Іванович

Ольгерд, князь 627
Ономакрит (VI ст. до н.е.) — афін-

ський поет, один із найвизначніших пред-
ставників давньогрецької містичної поезії 
477

Орканья Андреа ді Чоне (1308–
1368) — італійський художник, скульптор 
і архітектор 380

Орлов О.Ф., шеф жандармів 594, 
613

Орлова — родичка В.М.Рєпніної, 
власниця одного з автографів Т.Шевченка 
161, 616

Орфей (VI ст. до н.е.) — давньо-
грецький поет, один із редакторів Гомерових 
поем 477

Орфей, міфол. 425, 456, 570
Осипов Микола Петрович (1751–

1799) — російський письменник і пере-
кладач. Найбільше відомий своєю траве-
стованою поемою “Вергилиева Енеида, 
вывороченная на изнанку” (1791), в основу 
якої покладена німецька переробка “Енеїди” 
(Блюмауера) 7, 298, 300, 629, 649

Островський Олександр Микола-
йович (1823–1886) — знаменитий росій-
ський драматург 87, 666

Острогорський В.П., вч. 602
Острозька Ельжбета–Гальшка 

(Єлизавета, Євдокія) Іллівна (1539–
1582) — княжна, племінниця Василя Кос-
тянтина Острозького, одна з фундаторів 
Острозької академії 254, 639

Острозький В.-К., князь 639
Отос, міфол. 686

Мопассан Гі де (повне ім’я Анрі Рене 
Альбер Гі; 1850–1893) — французький 
письменник 120, 155, 157, 615

Мордехай, бібл. 676
Мордовець (Мордовцев) Данило 

Лукич (1830–1905) — український 
і російський письменник, історик 318, 319, 
603, 659, 660

Морні Шарль-Огюст-Луї-Жозеф 
де (1811–1865) — французький князь, 
державний діяч і дипломат, прибічник союзу 
Росії і Франції. Був одружений з княжною 
Трубецькою 103, 104

Мороз М.О., вч., бібліограф 582, 
641, 648

Моченіго Томасо (бл. 1343–1423) — 
64-й венеціанський дож (1414–1423) 350, 
672

Муромець Ілля, фольклорний пер-
сонаж 13

Мюссе (Місе) Альфред де (1810–
1857) — французький письменник-роман-
тик, член Французької академії (з 1852 
р.) 61, 103

Н

Н.М.В. — див. Віленкін Микола 
Максимович

Навроцький О.О., письм., перекла-
дач, гром. діяч 696

Наполеон І Бонапарт (1769–
1821) — французький полководець, полі-
тичний і державний діяч, імператор Франції 
у 1804–1814 і 1815 рр. 103, 352, 360, 365, 
503, 506, 508, 592, 670, 672, 674, 675, 
678

Наполеон ІІІ Бонапарт Шарль Луї 
(1808–1873) — французький імператор 
у 1852–1870 рр. Племінник Наполеона 
І 109

Науменко В.П., гром. і педагог. діяч 
654, 

Нахлік Є.К., вч. 650
Невестюк Яків Іванович (1868–

1934) — український громадський діяч, 
письменник, лікар 253, 254, 636, 

Некрасов Микола Олексійович 
(1821–1878) — російський поет, літера-
турний діяч. Видавав журнали “Совре-
менник”, “Отечественные записки” 87, 
162–168, 616–618, 

Немирович-Данченко В.І., режисер, 
письм. 659

Нептун, міфол. 13, 83, 377, 466, 579, 
597, 

Нерон Луцій Доміцій Агенобарб 
(37–68) — п’ятий і останній римський 
імператор з династії Юліїв–Клавдіїв, пра-
вив у 54–68 рр. 362, 431, 507, 546, 684 

Несіот, скульптор 689
Нестор (р.н. невід.–після 1113) — 

давньоруський письменник і літописець. 
З 1073 р. — чернець Києво-Печерського 
монастиря 221,  472

Нестор, міфол. 477, 481
Нечуй-Левицький Іван Семено-

вич (справжнє прізв. Левицький; 1838–
1918) — видатний український письменник 
V–VIII, XV, 329, 330, 586, 662, 693

Ніцше Фрідріх Вільгельм (1844–
1900) — німецький філософ, представ-
ник ірраціонализму, один із засновників 
“філософії життя”. Розробив власну етичну 
теорію. Філософія Ніцше вплинула на фор-
мування екзистенціалізму і постмодернізму 
279

Ніщинський Петро Іванович (псевд. 
Петро Байда; 1832–1896) — укра-
їнський композитор і поет-перекладач. 
У 1856 р. закінчив університет в Афінах. 
Автор перших перекладів українською 
мовою творів Гомера, Софокла, грець-
кою — “Слова о полку Ігоревім” 475, 
694–697

Новиков М.М., гром. діяч 648
Новицький М.М., вч. 594
Ной, бібл. 359
Нудьга Г.А., вч. 651

О

О., криптонім 79, 593
О.П., криптонім 593
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Образцов В.П., лікар 661
Овідій Публій Назон (43 до н.е.–

17) — останній з поетів “золотої доби” рим-
ської літератури, твори якого мали суттєвий 
вплив на пізнішу європейську літературу 
з середніх віків до нашого часу 42

Овсянико-Куликовський Д.М., вч. 
602

Огоновський Омелян Михайлович 
(1833–1894) — український літературоз-
навець, письменник, перекладач. Професор 
Львівського університету з 1888 р. Автор 
шеститомної “Історії літератури руської” 
(1887–1894) XXV, 8, 128, 131, 134, 135, 
245, 308, 313, 314, 584, 609, 657, 696

Одіссей (Улісс), міфол. 476–483, 
587

Одоакр (р.н. невід.–493) — імпера-
тор Східної Римської імперії у 476–493 рр. 
386, 393

Ожешко (Ожешкова) Еліза (1841–
1910) — польська письменниця XVIII, 
XX, XXI, 51–78, 590–592

Озаркевич В.І., священик 606
Озаркевич Є.І., лікар, вч., гром. 

діяч 606
Озаркевич І.І., священик, політ. 

діяч 606
Озаркевич Іван Григорович (1794–

1854) — громадсько-культурний діяч 
і письменник, священик у Коломиї, дід 
Наталії Кобринської 128, 606

Озаркевич Л.І., правник 606
Озаркевич Ольга-Олександра, піа-

ністка, письм. 606
Озаркевичі — одна з інтелігентних 

священицьких родин Станіславівщини 
(сучасна Івано-Франківщина), з якої похо-
дить кілька знаних українських громад-
ських і культурних діячів, у т.ч. письменниця 
Наталія Кобринська 128, 606

Октавіан — див. Август Октавіан
Олександр І (1777–1825) — росій-

ський імператор у 1801–1825 рр., син 
Павла І 312

Олександр Македонський, цар, пол-
ководець 688

Олена (Єлена; р.н. невід.–327) — 
мати першого християнського імператора 
Константина Великого, піднесена у ранг 
святих. Збудувала кілька храмів у Святій 
Землі 427, 542

Олесницький Є., гром.-політ. діяч, 
правник, перекладач 636

Олесь Олександр — див. Кандиба 
Олександр Іванович

Ольгерд, князь 627
Ономакрит (VI ст. до н.е.) — афін-

ський поет, один із найвизначніших пред-
ставників давньогрецької містичної поезії 
477

Орканья Андреа ді Чоне (1308–
1368) — італійський художник, скульптор 
і архітектор 380

Орлов О.Ф., шеф жандармів 594, 
613

Орлова — родичка В.М.Рєпніної, 
власниця одного з автографів Т.Шевченка 
161, 616

Орфей (VI ст. до н.е.) — давньо-
грецький поет, один із редакторів Гомерових 
поем 477

Орфей, міфол. 425, 456, 570
Осипов Микола Петрович (1751–

1799) — російський письменник і пере-
кладач. Найбільше відомий своєю траве-
стованою поемою “Вергилиева Енеида, 
вывороченная на изнанку” (1791), в основу 
якої покладена німецька переробка “Енеїди” 
(Блюмауера) 7, 298, 300, 629, 649

Островський Олександр Микола-
йович (1823–1886) — знаменитий росій-
ський драматург 87, 666

Острогорський В.П., вч. 602
Острозька Ельжбета–Гальшка 

(Єлизавета, Євдокія) Іллівна (1539–
1582) — княжна, племінниця Василя Кос-
тянтина Острозького, одна з фундаторів 
Острозької академії 254, 639

Острозький В.-К., князь 639
Отос, міфол. 686

Мопассан Гі де (повне ім’я Анрі Рене 
Альбер Гі; 1850–1893) — французький 
письменник 120, 155, 157, 615

Мордехай, бібл. 676
Мордовець (Мордовцев) Данило 

Лукич (1830–1905) — український 
і російський письменник, історик 318, 319, 
603, 659, 660

Морні Шарль-Огюст-Луї-Жозеф 
де (1811–1865) — французький князь, 
державний діяч і дипломат, прибічник союзу 
Росії і Франції. Був одружений з княжною 
Трубецькою 103, 104

Мороз М.О., вч., бібліограф 582, 
641, 648

Моченіго Томасо (бл. 1343–1423) — 
64-й венеціанський дож (1414–1423) 350, 
672

Муромець Ілля, фольклорний пер-
сонаж 13

Мюссе (Місе) Альфред де (1810–
1857) — французький письменник-роман-
тик, член Французької академії (з 1852 
р.) 61, 103

Н

Н.М.В. — див. Віленкін Микола 
Максимович

Навроцький О.О., письм., перекла-
дач, гром. діяч 696

Наполеон І Бонапарт (1769–
1821) — французький полководець, полі-
тичний і державний діяч, імператор Франції 
у 1804–1814 і 1815 рр. 103, 352, 360, 365, 
503, 506, 508, 592, 670, 672, 674, 675, 
678

Наполеон ІІІ Бонапарт Шарль Луї 
(1808–1873) — французький імператор 
у 1852–1870 рр. Племінник Наполеона 
І 109

Науменко В.П., гром. і педагог. діяч 
654, 

Нахлік Є.К., вч. 650
Невестюк Яків Іванович (1868–

1934) — український громадський діяч, 
письменник, лікар 253, 254, 636, 

Некрасов Микола Олексійович 
(1821–1878) — російський поет, літера-
турний діяч. Видавав журнали “Совре-
менник”, “Отечественные записки” 87, 
162–168, 616–618, 

Немирович-Данченко В.І., режисер, 
письм. 659

Нептун, міфол. 13, 83, 377, 466, 579, 
597, 

Нерон Луцій Доміцій Агенобарб 
(37–68) — п’ятий і останній римський 
імператор з династії Юліїв–Клавдіїв, пра-
вив у 54–68 рр. 362, 431, 507, 546, 684 

Несіот, скульптор 689
Нестор (р.н. невід.–після 1113) — 

давньоруський письменник і літописець. 
З 1073 р. — чернець Києво-Печерського 
монастиря 221,  472

Нестор, міфол. 477, 481
Нечуй-Левицький Іван Семено-

вич (справжнє прізв. Левицький; 1838–
1918) — видатний український письменник 
V–VIII, XV, 329, 330, 586, 662, 693

Ніцше Фрідріх Вільгельм (1844–
1900) — німецький філософ, представ-
ник ірраціонализму, один із засновників 
“філософії життя”. Розробив власну етичну 
теорію. Філософія Ніцше вплинула на фор-
мування екзистенціалізму і постмодернізму 
279

Ніщинський Петро Іванович (псевд. 
Петро Байда; 1832–1896) — укра-
їнський композитор і поет-перекладач. 
У 1856 р. закінчив університет в Афінах. 
Автор перших перекладів українською 
мовою творів Гомера, Софокла, грець-
кою — “Слова о полку Ігоревім” 475, 
694–697

Новиков М.М., гром. діяч 648
Новицький М.М., вч. 594
Ной, бібл. 359
Нудьга Г.А., вч. 651

О

О., криптонім 79, 593
О.П., криптонім 593
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Пизистрат (Пісістрат; поч. VI ст.–
527 до н.е.) — афінський тиран, кілька 
разів приходив до влади, востаннє правив 
20 років. Його внутрішня політика принесла 
Афінам мир і благополуччя. Зводились нові 
будівлі, процвітали мистецтва і література. 
Багато учених вважають, що саме за його 
правління був здійснений перший запис 
гомерівських поем 476, 477, 698

Пильчиков Д.П., гром. діяч, педагог 
586

Пипін Олександр Миколайович 
(1833–1904) — російський літературозна-
вець, фольклорист, академік Петербурзької 
АН з 1898 р. Досліджував питання розвитку 
української мови, літератури та народної 
творчості 314, 315, 582, 648, 658

Пігуляк Є., гром. діяч 658
Пізано — венеціанський адмірал, 

який переміг генуезців у важливій битві біля 
Кіоджії у 1380 р. і цим надовго забезпечив 
панівне становище Венеції у Середземно-
мор’ї 350

Пізано Андреа (1270–1350) — іта-
лійський скульптор та архітектор 398, 514

Пій IX (Джованні Марія, граф 
Мастаї-Феретті; 1792–1878) — римський 
папа у 1846–1878 рр. Основоположник 
сучасного вчення про права і привілеї рим-
ського первосвященика 415, 438, 439, 530, 
553, 554, 686, 687

Піко Мірандола — див. Мірандола 
Джованні Піко делла

Пілат Понтій — римський правитель 
Іудеї у 26–36 рр. н.е., його правління 
відзначалося жорстокістю, насильствами 
і стратами 427, 542

Пінтуріккіо (справжнє ім’я Бернар-
дино ді Бетто ді Бйяджо; 1454–1513) — 
італійський художник 432, 547

Пітті — вельможне сімейство Фло-
ренції у ХV ст. Сьогодні у палаці Пітті 
розташований один із найбільших музейних 
комплексів Італії 399, 514

Пйомбо Себастьяно дель (1485–
1547) — італійський художник 366

Плавт Тит Макцій (р.н. невід. — 
близько 184 до н.е.) — древньоримський 
комедіограф 302

Платон (427 до н.е.–347 або 348 
до н.е.) — давньогрецький мислитель, один 
із родоначальників європейської філософії; 
глава філософської школи “Академія” 483, 
699

Плеханов Г.В., політ. діяч 602
Пліній Молодший (повне ім’я Гай 

Пліній Цецілій Секунд; 61 чи 62–близько 
113). Римський політичний діяч і письмен-
ник 462, 576, 690

Пліній Старший (повне ім’я Гай 
Пліній Секунд; 23–79) — римський 
письменник, знаменитий своєю різносто-
ронньою ученістю. Старшим його назива-
ють на відміну від його племінника, Плінія 
Молодшого 462, 576, 690

Плутарх (бл. 46–бл. 127) — давньо-
грецький письменник, історик і філософ. 
Головний твір — “Паралельні життєписи” 
(біографії видатних греків і римлян) 72

Погрібний А.Г., вч. 637
Поджо Браччоліні Джованні Фран-

ческо (1380–1459) — італійський пись-
менник, гуманіст 401, 515

Подолинський М., гром. діяч, пере-
кладач 604

Позен Л.В., скульптор 629
Поліклет Старший — древньогрець-

кий скульптор і теоретик мистецтва, який 
працював у Аргосі в другій пол. V ст. до н.е. 
456, 570, 689

Поліціано Анджело (1454–1494) — 
італійський поет, гуманіст, педагог 401, 515

Полонський Яків Петрович (1819–
1898) — російський поет 99

Полуботок П.Л., гетьман 626
Помяловський М., письм. 602
Понтес Антоніо да — італійський 

архітектор кінця ХVI ст., реставратор 
Палати дожів у Венеції 363

Понціо Ф., архітектор 676
Попп Аделаїда — діячка міжнарод-

ного жіночого руху 258

П

Павлик Михайло Іванович (1853–
1915) — український письменник, публі-
цист, громадський діяч 132, 608, 642

Павло — архієрей у м.Орлі у 1861 р.
Павло II (П’єтро Барбо; 1417–

1471) — папа римський у 1464–1471 рр. 
432, 547

Павло ІІІ (Алессандро Фарнезе; 
1468–1549) — папа римський у 1534–
1549 рр. 370

Павло IV (Джанп’єтро Караффа; 
1476–1559) — папа римський у 1555–
1559 рр. 435, 550, 553

Павло V (Камілло Боргезе; 1552–
1623) — папа римський у 1605–1621 рр. 
437, 438, 552

Павловський М.І., журналіст, гром. 
діяч 656

Паганіні Нікколо (1782–1840) — 
італійський скрипаль-віртуоз, композитор 
212

Палестріна Джованні П’єрлуїджі 
да (1514–1594) — італійський компози-
тор, один із найбільших майстрів духовної 
музики 440, 555

Палій Семен Пилипович (справж. 
прізв. Гурко; 1640-ві рр.–1710) — фастів-
ський полковник 316

Паллада — див. Афіна Паллада
Палладіо Андреа (1508–1580) — 

італійський архітектор, засновник напряму 
архітектури класицизму 358, 363, 505

Пальма Молодший Джованні 
(1544–1628) — італійський художник, 
внучатий племінник Пальми Старшого 367, 
377, 508

Пальма Старший Джакомо (Пальма 
іль Веккйо; 1480–1528) — італійський 
художник ХХХІ, 366–368, 370, 379, 505

Папроцький Т., видавець 642
Паріс, міфол. 480–482
Парпура Максим Йосипович 

(1763–1828) — український культур-
но-освітній діяч. Навчався у Київській 

академії, з 1783 р. — у медико-хірургічній 
школі у Петербурзі. Перекладав медичну 
літературу. У 1798 р. підготував і видав 
у Петербурзі власним коштом перші три 
частини “Енеїди” І.Котляревського 83, 84, 
302, 484, 485, 596, 597, 651

Пархоменко в., вч. 649
Патрокл, міфол. 479–481
Пачовський В.М., письм. 647
Пелей, міфол. 699
Пеленський Є.-Ю., вч. VIII
Пелеш Юліан (1843–1896) — рек-

тор Віденської семінарії, єпископ Перемис-
ький греко-католицького обряду 129

Пенелопа, міфол. 478, 482, 587
Перетц Володимир Миколайович 

(1870–1935) — російський та український 
історик літератури. Академік Петербурзької 
АН (з 1914), з 1919 р. — академік УАН 
244, 635

Перль Анна — діячка міжнародного 
жіночого руху 258

Перро Ш., письм. 629
Персей, міфол. 674
Перуджіно П’єтро ді Христофоро 

Вануччі (бл. 1450–1523) — знаменитий 
італійський живописець, учитель Рафаеля 
401, 432, 547

Петрарка Ф., поет, гром. діяч 685
Петришин Іван (псевд. Любомир 

Селянський; р.н. невід.–1912) — народ-
ний учитель на Львівщині, письменник, 
журналіст 257, 640

Петро І (1672–1725) — російський 
цар з 1682 р., імператор з 1721 р. Ряд 
державних заходів Петра І сприяли утвер-
дженню абсолютизму в Росії. У 1709 р. була 
знищена Запорізька Січ, 1722 р. утворена 
Малоросійська колегія 218, 235, 472, 473, 
583, 626, 693

Петро, апостол, бібл. 426, 540, 666, 
684

Петров Микола Іванович (1840–
1921) — український літературознавець 
XXV, 8, 89, 244, 245, 247, 302, 581–
584, 635, 636, 650, 651, 657
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Пизистрат (Пісістрат; поч. VI ст.–
527 до н.е.) — афінський тиран, кілька 
разів приходив до влади, востаннє правив 
20 років. Його внутрішня політика принесла 
Афінам мир і благополуччя. Зводились нові 
будівлі, процвітали мистецтва і література. 
Багато учених вважають, що саме за його 
правління був здійснений перший запис 
гомерівських поем 476, 477, 698

Пильчиков Д.П., гром. діяч, педагог 
586

Пипін Олександр Миколайович 
(1833–1904) — російський літературозна-
вець, фольклорист, академік Петербурзької 
АН з 1898 р. Досліджував питання розвитку 
української мови, літератури та народної 
творчості 314, 315, 582, 648, 658

Пігуляк Є., гром. діяч 658
Пізано — венеціанський адмірал, 

який переміг генуезців у важливій битві біля 
Кіоджії у 1380 р. і цим надовго забезпечив 
панівне становище Венеції у Середземно-
мор’ї 350

Пізано Андреа (1270–1350) — іта-
лійський скульптор та архітектор 398, 514

Пій IX (Джованні Марія, граф 
Мастаї-Феретті; 1792–1878) — римський 
папа у 1846–1878 рр. Основоположник 
сучасного вчення про права і привілеї рим-
ського первосвященика 415, 438, 439, 530, 
553, 554, 686, 687

Піко Мірандола — див. Мірандола 
Джованні Піко делла

Пілат Понтій — римський правитель 
Іудеї у 26–36 рр. н.е., його правління 
відзначалося жорстокістю, насильствами 
і стратами 427, 542

Пінтуріккіо (справжнє ім’я Бернар-
дино ді Бетто ді Бйяджо; 1454–1513) — 
італійський художник 432, 547

Пітті — вельможне сімейство Фло-
ренції у ХV ст. Сьогодні у палаці Пітті 
розташований один із найбільших музейних 
комплексів Італії 399, 514

Пйомбо Себастьяно дель (1485–
1547) — італійський художник 366

Плавт Тит Макцій (р.н. невід. — 
близько 184 до н.е.) — древньоримський 
комедіограф 302

Платон (427 до н.е.–347 або 348 
до н.е.) — давньогрецький мислитель, один 
із родоначальників європейської філософії; 
глава філософської школи “Академія” 483, 
699

Плеханов Г.В., політ. діяч 602
Пліній Молодший (повне ім’я Гай 

Пліній Цецілій Секунд; 61 чи 62–близько 
113). Римський політичний діяч і письмен-
ник 462, 576, 690

Пліній Старший (повне ім’я Гай 
Пліній Секунд; 23–79) — римський 
письменник, знаменитий своєю різносто-
ронньою ученістю. Старшим його назива-
ють на відміну від його племінника, Плінія 
Молодшого 462, 576, 690

Плутарх (бл. 46–бл. 127) — давньо-
грецький письменник, історик і філософ. 
Головний твір — “Паралельні життєписи” 
(біографії видатних греків і римлян) 72

Погрібний А.Г., вч. 637
Поджо Браччоліні Джованні Фран-

ческо (1380–1459) — італійський пись-
менник, гуманіст 401, 515

Подолинський М., гром. діяч, пере-
кладач 604

Позен Л.В., скульптор 629
Поліклет Старший — древньогрець-

кий скульптор і теоретик мистецтва, який 
працював у Аргосі в другій пол. V ст. до н.е. 
456, 570, 689

Поліціано Анджело (1454–1494) — 
італійський поет, гуманіст, педагог 401, 515

Полонський Яків Петрович (1819–
1898) — російський поет 99

Полуботок П.Л., гетьман 626
Помяловський М., письм. 602
Понтес Антоніо да — італійський 

архітектор кінця ХVI ст., реставратор 
Палати дожів у Венеції 363

Понціо Ф., архітектор 676
Попп Аделаїда — діячка міжнарод-

ного жіночого руху 258

П

Павлик Михайло Іванович (1853–
1915) — український письменник, публі-
цист, громадський діяч 132, 608, 642

Павло — архієрей у м.Орлі у 1861 р.
Павло II (П’єтро Барбо; 1417–

1471) — папа римський у 1464–1471 рр. 
432, 547

Павло ІІІ (Алессандро Фарнезе; 
1468–1549) — папа римський у 1534–
1549 рр. 370

Павло IV (Джанп’єтро Караффа; 
1476–1559) — папа римський у 1555–
1559 рр. 435, 550, 553

Павло V (Камілло Боргезе; 1552–
1623) — папа римський у 1605–1621 рр. 
437, 438, 552

Павловський М.І., журналіст, гром. 
діяч 656

Паганіні Нікколо (1782–1840) — 
італійський скрипаль-віртуоз, композитор 
212

Палестріна Джованні П’єрлуїджі 
да (1514–1594) — італійський компози-
тор, один із найбільших майстрів духовної 
музики 440, 555

Палій Семен Пилипович (справж. 
прізв. Гурко; 1640-ві рр.–1710) — фастів-
ський полковник 316

Паллада — див. Афіна Паллада
Палладіо Андреа (1508–1580) — 

італійський архітектор, засновник напряму 
архітектури класицизму 358, 363, 505

Пальма Молодший Джованні 
(1544–1628) — італійський художник, 
внучатий племінник Пальми Старшого 367, 
377, 508

Пальма Старший Джакомо (Пальма 
іль Веккйо; 1480–1528) — італійський 
художник ХХХІ, 366–368, 370, 379, 505

Папроцький Т., видавець 642
Паріс, міфол. 480–482
Парпура Максим Йосипович 

(1763–1828) — український культур-
но-освітній діяч. Навчався у Київській 

академії, з 1783 р. — у медико-хірургічній 
школі у Петербурзі. Перекладав медичну 
літературу. У 1798 р. підготував і видав 
у Петербурзі власним коштом перші три 
частини “Енеїди” І.Котляревського 83, 84, 
302, 484, 485, 596, 597, 651

Пархоменко в., вч. 649
Патрокл, міфол. 479–481
Пачовський В.М., письм. 647
Пелей, міфол. 699
Пеленський Є.-Ю., вч. VIII
Пелеш Юліан (1843–1896) — рек-

тор Віденської семінарії, єпископ Перемис-
ький греко-католицького обряду 129

Пенелопа, міфол. 478, 482, 587
Перетц Володимир Миколайович 

(1870–1935) — російський та український 
історик літератури. Академік Петербурзької 
АН (з 1914), з 1919 р. — академік УАН 
244, 635

Перль Анна — діячка міжнародного 
жіночого руху 258

Перро Ш., письм. 629
Персей, міфол. 674
Перуджіно П’єтро ді Христофоро 

Вануччі (бл. 1450–1523) — знаменитий 
італійський живописець, учитель Рафаеля 
401, 432, 547

Петрарка Ф., поет, гром. діяч 685
Петришин Іван (псевд. Любомир 

Селянський; р.н. невід.–1912) — народ-
ний учитель на Львівщині, письменник, 
журналіст 257, 640

Петро І (1672–1725) — російський 
цар з 1682 р., імператор з 1721 р. Ряд 
державних заходів Петра І сприяли утвер-
дженню абсолютизму в Росії. У 1709 р. була 
знищена Запорізька Січ, 1722 р. утворена 
Малоросійська колегія 218, 235, 472, 473, 
583, 626, 693

Петро, апостол, бібл. 426, 540, 666, 
684

Петров Микола Іванович (1840–
1921) — український літературознавець 
XXV, 8, 89, 244, 245, 247, 302, 581–
584, 635, 636, 650, 651, 657
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Розеллі Козімо — італійський худож-
ник епохи Відродження 432, 547

Розумовський Кирило Григорович 
(1728–1803) — останній гетьман Лівобе-
режної України (1750–1764), граф (з 1744 
р.), генерал-фельдмаршал (з 1764 р.). Пре-
зидент Петербурзької АН (1746–1798) 
302, 651

Роллан р., письм. 605
Роман Мстиславич (р.н. невід.–

1205) — галицько-волинський князь 
з 1199 р. Об’єднав Галицьке і Володи-
мир-Волинське князівства у Галицько-Во-
линське князівство 221

Романенчук Б., вч. VIII, ХІІІ
Романович-Ткаченко Наталія Дани-

лівна (1884–1933) — українська пись-
менниця, перекладач 171, 619

Романчук Юліян Семенович 
(1842–1932) — визначний політичний 
і громадський діяч, педагог, письменник, 
журналіст. Один із лідерів “народовців”. 
У 1883–1895 рр. — посол до галицького 
сейму (з 1889 р. — голова українського 
сеймового клубу). У 1890 р. — один 
із творців “нової ери”, в опозицію до якої 
став 1894 р. У 1891–1897 і 1901–1918 
роках — посол до австрійського парла-
менту. Член-засновник товариств “Про-
світа” (у 1896–1906 рр. — голова), 
НТШ, “Учительської громади” 161, 233, 
234, 310, 616, 631, 643, 653

Ромул — легендарний засновник 
і перший цар Риму, син бога війни Марса 
й весталки Реї Сільвії, міфол. 413, 688

Ромул Августул Флавій (460-ті рр.–
після 511) — імператор Західної Римської 
імперії у 475–476 рр. 386, 679

Роспільйозі — одна з найбагатших 
і шляхетних родин у середньовічному Римі 
434

Рубан Павло Хомич (Совгир; 1802–
р. см. невід.) — дяк у с.Кирилівці, до якого 
віддали вчитися малого Т.Шевченка 151, 
611

Руданський Степан Васильович 
(1834–1873) — українский поет, пере-
кладач, лікар 475, 696

Руманіль Ж., письм. 605
Русов О.О., вч. 616, 654
Русова Софія Федорівна (1856–

1940) — педагог і громадська діячка, акти-
вістка українського жіночого руху. Член 
Центральної Ради. Була організатором 
“Просвіт”, курсів українознавства, підго-
товки підручників для українських шкіл. 
З 1922 р. на еміграції, з 1923 р. — у Празі. 
До 1938 р. очолювала Головну Українську 
національну жіночу раду. Автор багатьох 
праць з питань педагогіки та жіночого руху 
306

Руссо Жан-Жак (1712–1778) — 
французький філософ, письменник, ком-
позитор 52

С

С.П.Т., криптонім 97, 601
Савинов в., вч. 649
Савонарола Джіроламо (1452–

1498) — італійський проповідник, уче-
ний, політичний діяч, один із попередників 
Реформації 399, 401, 515

Сагайдачний (Конашевич-Сагай-
дачний) Петро Кононович (р.н. невід.–
1622) — гетьман українських реєстро-
вих козаків. Здійснив ряд вдалих походів 
у Крим і Туреччину; піклувався про роз-
виток української культури, вступив разом 
з усім Запорізьким військом до Київського 
братства 316

Садовський (Тобілевич) М.К., 
письм., актор 631

Садовський Володимир Домет 
(1865–1940) — греко-католицький свяще-
ник у Відні, Перемишлі й Львові, папський 
шамбелян; викладач літургіки у Львівській 
духовній семінарії, автор статей і рецензій 
на музичні теми. Садовський наголошував 
потребу повернення до східних обрядових 
форм в Українській католицькій церкві 233

Порта Джакомо делла (1537–
1602) — італійський архітектор 437, 552

Посейдон, міфол. 686
Потапенко Гнат Миколайович 

(1856–1929) — російський прозаїк і дра-
матург, один із найпопулярніших письмен-
ників 1890-х рр. 87, 96, 97, 147, 148, 598, 
601, 610

Потебня Олександр Опанасович 
(1835–1891) — український і російський 
мовознавець 310, 657, 696, 697

Прево Антуан Франсуа (1697–
1763) — абат, французький романіст 157

Прижов Іван Гаврилович (1827–
1885) — російський публіцист, історик, 
етнограф. У 1848–1850 рр. навчався 
у Московському університеті. За участь 
у революційному русі був засланий 
до Сибіру. Автор праць «“Кобзарь” Тараса 
Шевченка» (1867), “Быт Малороссии 
по памятниками ее литературы с ХІ по 
ХVІІІ вв.” (1869–1885, опубл. 1958) 
та ін. 473, 693

Пріам, міфол. 481
Прокопович Ф., теолог, письм., 

вч. 583 
Прометей, міфол. 48
Протопопов М.О., критик 610
Псіхея, міфол. 686
Пуденс Рутілій Кріспін — рим-

ський сенатор у І ст. н.е. За легендою, сам 
св. Петро навернув та охрестив Пуденса 
і його родину, у домі сенатора був влашто-
ваний перший християнський храм у Римі. 
У 67 р. Пуденса було закатовано, він при-
числений до собору 70 апостолів 423, 538

Пузина А., вч. 658
Пушак Л., вч. ІХ
Пушкін О.С., письм. 587, 630, 650
Пчілка Олена — див. Косач Ольга 

Петрівна

Р

Радишевський Р.П., вч. 631
Раскін Джон (1819–1900) — англій-

ський письменник, теоретик мистецтва, 

літературний критик і поет. Справив зна-
чний вплив на розвиток мистецтвознавства 
і естетики другої пол. ХIХ–початку ХХ ст. 
357, 358, 373, 375, 380, 673

Рафаель Санті, Рафаель з Урбіно 
(1483 — 1520) — італійський художник, 
графік, архітектор флорентійської школи, 
представник Високого Відродження 370, 
401, 403, 413, 432, 433, 435, 437, 516, 518, 
529, 547, 548, 550, 552, 676, 681, 686

Рекановський Петро — актор 
і антрепренер першої половини ХІХ ст. 
Родом із Галичини. Грав у трупах Штейна 
і Ленкавського (1823). У 1840–1843 рр. 
гастролював у Києві з польсько-україн-
ською трупою. У 1844–1851 рр. мав свою 
трупу в Києві. Краща роль — Виборний 
(“Наталка Полтавка” І.Котляревського) 16

Рені Ґвідо (1575–1642) — італій-
ський художник 434, 549, 686

Решетников Федір Михайлович 
(1841–1881) — російський письменник 
80, 596, 602

Рєпніна В.М., знайома Т.Шевченка 
613, 616

Рідольфі Карло (1594–1658) — 
венеціанський мистецтвознавець, автор 
книжки “Чудеса мистецтва, або Життєписи 
найбільш знаменитих художників Венеції” 
(1646–1648) 373, 374, 376, 676

Ріенцо Кола ді (справжнє ім’я Ніколя 
ді Лоренцо Габріні; 1313–1354) — італій-
ський політичний діяч 430, 685

Ріццо Антоніо (р.н. невід.–1500) — 
італійський скульптор та архітектор 359

Річчі Коррадо (1858–1934) — 
італійський історик мистецтва, музейний 
працівник, журналіст 384, 678

Роббіа Лука делла (повне ім’я Лука 
ді Сімоне ді Марко делла Роббіа; 1400–
1482) — італійський скульптор 401, 515

Робесп’єр Максиміліан (1758–
1794) — один із лідерів Великої Фран-
цузької революції, очільник якобінців 
74, 592
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Розеллі Козімо — італійський худож-
ник епохи Відродження 432, 547

Розумовський Кирило Григорович 
(1728–1803) — останній гетьман Лівобе-
режної України (1750–1764), граф (з 1744 
р.), генерал-фельдмаршал (з 1764 р.). Пре-
зидент Петербурзької АН (1746–1798) 
302, 651

Роллан р., письм. 605
Роман Мстиславич (р.н. невід.–

1205) — галицько-волинський князь 
з 1199 р. Об’єднав Галицьке і Володи-
мир-Волинське князівства у Галицько-Во-
линське князівство 221

Романенчук Б., вч. VIII, ХІІІ
Романович-Ткаченко Наталія Дани-

лівна (1884–1933) — українська пись-
менниця, перекладач 171, 619

Романчук Юліян Семенович 
(1842–1932) — визначний політичний 
і громадський діяч, педагог, письменник, 
журналіст. Один із лідерів “народовців”. 
У 1883–1895 рр. — посол до галицького 
сейму (з 1889 р. — голова українського 
сеймового клубу). У 1890 р. — один 
із творців “нової ери”, в опозицію до якої 
став 1894 р. У 1891–1897 і 1901–1918 
роках — посол до австрійського парла-
менту. Член-засновник товариств “Про-
світа” (у 1896–1906 рр. — голова), 
НТШ, “Учительської громади” 161, 233, 
234, 310, 616, 631, 643, 653

Ромул — легендарний засновник 
і перший цар Риму, син бога війни Марса 
й весталки Реї Сільвії, міфол. 413, 688

Ромул Августул Флавій (460-ті рр.–
після 511) — імператор Західної Римської 
імперії у 475–476 рр. 386, 679

Роспільйозі — одна з найбагатших 
і шляхетних родин у середньовічному Римі 
434

Рубан Павло Хомич (Совгир; 1802–
р. см. невід.) — дяк у с.Кирилівці, до якого 
віддали вчитися малого Т.Шевченка 151, 
611

Руданський Степан Васильович 
(1834–1873) — українский поет, пере-
кладач, лікар 475, 696

Руманіль Ж., письм. 605
Русов О.О., вч. 616, 654
Русова Софія Федорівна (1856–

1940) — педагог і громадська діячка, акти-
вістка українського жіночого руху. Член 
Центральної Ради. Була організатором 
“Просвіт”, курсів українознавства, підго-
товки підручників для українських шкіл. 
З 1922 р. на еміграції, з 1923 р. — у Празі. 
До 1938 р. очолювала Головну Українську 
національну жіночу раду. Автор багатьох 
праць з питань педагогіки та жіночого руху 
306

Руссо Жан-Жак (1712–1778) — 
французький філософ, письменник, ком-
позитор 52

С

С.П.Т., криптонім 97, 601
Савинов в., вч. 649
Савонарола Джіроламо (1452–

1498) — італійський проповідник, уче-
ний, політичний діяч, один із попередників 
Реформації 399, 401, 515

Сагайдачний (Конашевич-Сагай-
дачний) Петро Кононович (р.н. невід.–
1622) — гетьман українських реєстро-
вих козаків. Здійснив ряд вдалих походів 
у Крим і Туреччину; піклувався про роз-
виток української культури, вступив разом 
з усім Запорізьким військом до Київського 
братства 316

Садовський (Тобілевич) М.К., 
письм., актор 631

Садовський Володимир Домет 
(1865–1940) — греко-католицький свяще-
ник у Відні, Перемишлі й Львові, папський 
шамбелян; викладач літургіки у Львівській 
духовній семінарії, автор статей і рецензій 
на музичні теми. Садовський наголошував 
потребу повернення до східних обрядових 
форм в Українській католицькій церкві 233

Порта Джакомо делла (1537–
1602) — італійський архітектор 437, 552

Посейдон, міфол. 686
Потапенко Гнат Миколайович 

(1856–1929) — російський прозаїк і дра-
матург, один із найпопулярніших письмен-
ників 1890-х рр. 87, 96, 97, 147, 148, 598, 
601, 610

Потебня Олександр Опанасович 
(1835–1891) — український і російський 
мовознавець 310, 657, 696, 697

Прево Антуан Франсуа (1697–
1763) — абат, французький романіст 157

Прижов Іван Гаврилович (1827–
1885) — російський публіцист, історик, 
етнограф. У 1848–1850 рр. навчався 
у Московському університеті. За участь 
у революційному русі був засланий 
до Сибіру. Автор праць «“Кобзарь” Тараса 
Шевченка» (1867), “Быт Малороссии 
по памятниками ее литературы с ХІ по 
ХVІІІ вв.” (1869–1885, опубл. 1958) 
та ін. 473, 693

Пріам, міфол. 481
Прокопович Ф., теолог, письм., 

вч. 583 
Прометей, міфол. 48
Протопопов М.О., критик 610
Псіхея, міфол. 686
Пуденс Рутілій Кріспін — рим-

ський сенатор у І ст. н.е. За легендою, сам 
св. Петро навернув та охрестив Пуденса 
і його родину, у домі сенатора був влашто-
ваний перший християнський храм у Римі. 
У 67 р. Пуденса було закатовано, він при-
числений до собору 70 апостолів 423, 538

Пузина А., вч. 658
Пушак Л., вч. ІХ
Пушкін О.С., письм. 587, 630, 650
Пчілка Олена — див. Косач Ольга 

Петрівна

Р

Радишевський Р.П., вч. 631
Раскін Джон (1819–1900) — англій-

ський письменник, теоретик мистецтва, 

літературний критик і поет. Справив зна-
чний вплив на розвиток мистецтвознавства 
і естетики другої пол. ХIХ–початку ХХ ст. 
357, 358, 373, 375, 380, 673

Рафаель Санті, Рафаель з Урбіно 
(1483 — 1520) — італійський художник, 
графік, архітектор флорентійської школи, 
представник Високого Відродження 370, 
401, 403, 413, 432, 433, 435, 437, 516, 518, 
529, 547, 548, 550, 552, 676, 681, 686

Рекановський Петро — актор 
і антрепренер першої половини ХІХ ст. 
Родом із Галичини. Грав у трупах Штейна 
і Ленкавського (1823). У 1840–1843 рр. 
гастролював у Києві з польсько-україн-
ською трупою. У 1844–1851 рр. мав свою 
трупу в Києві. Краща роль — Виборний 
(“Наталка Полтавка” І.Котляревського) 16

Рені Ґвідо (1575–1642) — італій-
ський художник 434, 549, 686

Решетников Федір Михайлович 
(1841–1881) — російський письменник 
80, 596, 602

Рєпніна В.М., знайома Т.Шевченка 
613, 616

Рідольфі Карло (1594–1658) — 
венеціанський мистецтвознавець, автор 
книжки “Чудеса мистецтва, або Життєписи 
найбільш знаменитих художників Венеції” 
(1646–1648) 373, 374, 376, 676

Ріенцо Кола ді (справжнє ім’я Ніколя 
ді Лоренцо Габріні; 1313–1354) — італій-
ський політичний діяч 430, 685

Ріццо Антоніо (р.н. невід.–1500) — 
італійський скульптор та архітектор 359

Річчі Коррадо (1858–1934) — 
італійський історик мистецтва, музейний 
працівник, журналіст 384, 678

Роббіа Лука делла (повне ім’я Лука 
ді Сімоне ді Марко делла Роббіа; 1400–
1482) — італійський скульптор 401, 515

Робесп’єр Максиміліан (1758–
1794) — один із лідерів Великої Фран-
цузької революції, очільник якобінців 
74, 592
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Сінон, міфол. 482
Сіньйореллі Лука (1445–1523) — 

італійський художник 432, 547, 
Сірко Іван Дмитрович (нар. між 

1605 і 1610–1680) — кошовий отаман 
Запорізької Січі 316

Ск’явоні Андреа (справжнє прізв. 
Медуліч, на італ. манер Мелдолла; 1515–
1563) — італійський художник і гравер 
венеціанської школи 374

Скабичевський О.М., критик 610
Скамоцці Вінченцо (1552–1616) — 

італійський архітектор, учень Сан-Совіно 
у Венеції 358, 379, 505, 510

Скаррон Поль (1610–1660) — 
французький письменник, зачинатель жанру 
бурлеску у французькій літературі 7, 629

Скилла (Сцілла), міфол. 482
Сковорода Григорій Савич (1722–

1794) — український просвітитель-гума-
ніст, філософ і поет 223, 308

Скорина Франціск (Георгій; 1490–
1540) — білоруський першодрукар, просві-
титель і культурний діяч. Видав “Псалтир” 
(1517) церковнослов’янською мовою і 19 
окремих книг Біблії тодішньою білоруською 
мовою (1517–1519). У 1520 р. організував 
друкарню у Вільно 394, 473, 511, 693

Сластьон О.Г., художник 652
Сліпий Яким, дяк містечка Вороніж 

(тепер Сумської обл.), батьківщини П.Ку-
ліша 235, 632

Слуцький Семен Юрійович (р.н. 
невід.–1570) — князь слуцький, третій 
чоловік Гальшки Острозької 254, 639

Случевський Костянтин Костянти-
нович (1837–1904) — російський поет 99

Смирнов О., режисер 631
Смотрицький Герасим Данилович 

(перша пол. ХVI ст.–1594) — україн-
ський і білоруський письменник, педагог, 
культурно-освітній діяч. Перший ректор 
Острозької академії (з 1578 р.). Батько 
М.Смотрицького 217, 222, 625

Смотрицький Мелетій (світське 
ім’я — Максим Герасимович; бл. 1572–

1633) — український і білоруський пись-
менник, філолог, церковний та освітній діяч 
222, 625

Содомора П.А., вч. 696
Сократ (470–399 до н.е.) — дав-

ньогрецький філософ, об’єктивний ідеаліст 
191, 457, 570, 624

Соловей Е.С., вч. 656
Соловйов В.С., вч. 639
Соломон — один із найбільш могут-

ніх, мудрих та заможних царів давнього 
Ізраїлю в Х ст. до н.е., згадується у Біблії 
як улюблений син царя Давида та Вірсавії. 
Під час правління Соломона в Ізраїлі пану-
вали мир та розквіт. Відмічалось широке 
будівництво, жвава торгівля, внутрішній 
та зовнішній спокій. Соломону приписують 
авторство таких творів Біблії, як Книга 
приказок Соломонових, Книга Екклезіа-
стова, Пісня над піснями, а також декількох 
псалмів 359, 441, 555, 680, 687

Софокл, письм. 632
Спасович Володимир Данилович 

(1829–1907) — російський правник, адво-
кат, літератор, публіцист і критик 314, 658

Срезневський В.І., вч. 582, 649
Срезневський Ізмаїл Іванович 

(1812–1880) — російський та український 
філолог-славіст, фольклорист, етнограф, 
видавець, один із засновників харківського 
гуртка українських поетів-романтиків 299, 
649

Станіславський К.С., режисер, 
актор, педагог 659

Станюкович Костянтин Михайло-
вич (1843–1903) — російський письмен-
ник, відомий насамперед як автор творів 
на теми з життя військово-морського флоту 
96, 600, 601

Старицька М.М., актриса. педагог 
306, 655

Старицька-Черняхівська Л.М., 
письм. VIII, ІХ, 306, 655

Старицький Михайло Петрович 
(1840–1904) — український письменник, 
перекладач, театральний і громадсько-куль-

Саладилов П.М., гром. діяч 654
Саломея, дочка Іродіади 615
Салтиков-Щедрін Михайло Євгра-

фович (справж. прізв. — Салтиков, літ. 
псевд. Н.Щедрін; 1826–1889) — росій-
ський письменник-сатирик, революційний 
демократ 87

Салюстій Гай Крісп (86–35 рр. 
до н.е.) — римський історик, письменник, 
власник розкішного парку в Римі 445, 560

Самійленко Володимир Іванович 
(псевд. В.Сивенький, Іваненко, Полтавець, 
Смутний та ін.; 1864–1925) — україн-
ський поет, драматург, перекладач. Брав 
участь у житті українських громад Києва. 
Працював службовцем. 1917–1918 рр. — 
службовець міністерства УНР, потім емі-
грував у Галичину. У 1924 р. повернувся 
до Києва, незабаром помер у Боярці 228, 
475, 696, 697

Санґалло Антоніо да (1484–
1546) — флорентійський архітектор епохи 
Високого Відродження 437, 552

Сангушко Д.А., князь 639
Санд (Занд) Жорж (справжнє ім’я 

Амандіна Аврора Люсіль Дюпен, в заміжжі 
Дюдеван; 1804–1876) — французька 
письменниця XV, 110

Санмікелі Мікеле (1484–1559) — 
італійський архітектор, представник Висо-
кого Відродження 358, 379, 510

Сан-Совіно (справжнє ім’я Джа-
копо Татті; (1486–1570) — італійський 
художник і архітектор, центральна фігура 
ренесансної архітектури Венеції 358, 359, 
361, 363, 364, 369, 371, 379, 505, 510

Санті А., чернець 678
Сарпедон, міфол. 481
Сассоферрато Джованні Баттіста 

Сальві (1609–1685) — італійський 
художник 434, 549, 675, 686

Сатурн, міфол. 414, 418, 529, 533
Сафо (Сапфо) (кін. VII–поч. VI ст. 

до н.е.) — давньогрецька поетеса, пред-
ставниця мелічної (музично-пісенної) лірики 
253

Свєнціцький Іларіон Семенович 
(1876–1956) — український філолог 
і мистецтвознавець. Організував у Львові 
Національний музей (з 1939 р. — Львів-
ський музей українського мистецтва), який 
очолював у 1908–1952 рр. 198

Свир О.М. (Сбіер) 233
Селянський — див. Петришин Іван
Семанюк Іван Юрійович (псевд. 

Марко Черемшина; 1874–1927) — україн-
ський письменник) ХІ, 196, 290–295, 647

Сенкевич Генрик (1846–1916) — 
польський письменник. Лауреат Нобелів-
ської премії 1905 р. XVIII–XXI, 24–44, 
51, 57, 68, 420, 587, 590, 591, 684

Септимій Север Луцій (146–211) — 
римський імператор у 193–211 рр. 414, 529

Сервантес М. де Сааведра, письм. 
605

Сергеєнко П., вч. 599
Сергієнко М., псевдонім М.Грушев-

ського 581
Сєрошевський Вацлав (псевд. 

Вацлав Сірко; 1858–1945) — польський 
письменник, етнограф 96, 600

Сибілла (Сивілла), міфол. 465, 579, 
690, 691

Сиґізмунд Авґуст, король Речі 
Посполитої 639

Сигізмунд Малатест — правитель 
італійського міста Ріміні у першій пол. 
ХV ст. 383

Сикст III (р.н. невід.–440) — папа 
римський у 432–440 рр. 427, 541

Сикст IV (Франческо делла Ровер’є; 
1414–1484) — папа римський у 1471–
1484 рр. 432, 547

Сикст V (Феліче Перетті ді Мон-
тальто; 1521–1590) — папа римський 
у 1585–1590 рр. 434, 445, 548, 560, 688

Силен, міфол. 457, 570
Сильвестр I (р.н. невід.–335) — 

папа римський у 314–335 рр. 426, 540, 541
Симеон, бібл. 686
Симонід Кеоський (559–бл. 469 

до н.е.) — давньогрецький ліричний поет 477
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Сінон, міфол. 482
Сіньйореллі Лука (1445–1523) — 

італійський художник 432, 547, 
Сірко Іван Дмитрович (нар. між 

1605 і 1610–1680) — кошовий отаман 
Запорізької Січі 316

Ск’явоні Андреа (справжнє прізв. 
Медуліч, на італ. манер Мелдолла; 1515–
1563) — італійський художник і гравер 
венеціанської школи 374

Скабичевський О.М., критик 610
Скамоцці Вінченцо (1552–1616) — 

італійський архітектор, учень Сан-Совіно 
у Венеції 358, 379, 505, 510

Скаррон Поль (1610–1660) — 
французький письменник, зачинатель жанру 
бурлеску у французькій літературі 7, 629

Скилла (Сцілла), міфол. 482
Сковорода Григорій Савич (1722–

1794) — український просвітитель-гума-
ніст, філософ і поет 223, 308

Скорина Франціск (Георгій; 1490–
1540) — білоруський першодрукар, просві-
титель і культурний діяч. Видав “Псалтир” 
(1517) церковнослов’янською мовою і 19 
окремих книг Біблії тодішньою білоруською 
мовою (1517–1519). У 1520 р. організував 
друкарню у Вільно 394, 473, 511, 693

Сластьон О.Г., художник 652
Сліпий Яким, дяк містечка Вороніж 

(тепер Сумської обл.), батьківщини П.Ку-
ліша 235, 632

Слуцький Семен Юрійович (р.н. 
невід.–1570) — князь слуцький, третій 
чоловік Гальшки Острозької 254, 639

Случевський Костянтин Костянти-
нович (1837–1904) — російський поет 99

Смирнов О., режисер 631
Смотрицький Герасим Данилович 

(перша пол. ХVI ст.–1594) — україн-
ський і білоруський письменник, педагог, 
культурно-освітній діяч. Перший ректор 
Острозької академії (з 1578 р.). Батько 
М.Смотрицького 217, 222, 625

Смотрицький Мелетій (світське 
ім’я — Максим Герасимович; бл. 1572–

1633) — український і білоруський пись-
менник, філолог, церковний та освітній діяч 
222, 625

Содомора П.А., вч. 696
Сократ (470–399 до н.е.) — дав-

ньогрецький філософ, об’єктивний ідеаліст 
191, 457, 570, 624

Соловей Е.С., вч. 656
Соловйов В.С., вч. 639
Соломон — один із найбільш могут-

ніх, мудрих та заможних царів давнього 
Ізраїлю в Х ст. до н.е., згадується у Біблії 
як улюблений син царя Давида та Вірсавії. 
Під час правління Соломона в Ізраїлі пану-
вали мир та розквіт. Відмічалось широке 
будівництво, жвава торгівля, внутрішній 
та зовнішній спокій. Соломону приписують 
авторство таких творів Біблії, як Книга 
приказок Соломонових, Книга Екклезіа-
стова, Пісня над піснями, а також декількох 
псалмів 359, 441, 555, 680, 687

Софокл, письм. 632
Спасович Володимир Данилович 

(1829–1907) — російський правник, адво-
кат, літератор, публіцист і критик 314, 658

Срезневський В.І., вч. 582, 649
Срезневський Ізмаїл Іванович 

(1812–1880) — російський та український 
філолог-славіст, фольклорист, етнограф, 
видавець, один із засновників харківського 
гуртка українських поетів-романтиків 299, 
649

Станіславський К.С., режисер, 
актор, педагог 659

Станюкович Костянтин Михайло-
вич (1843–1903) — російський письмен-
ник, відомий насамперед як автор творів 
на теми з життя військово-морського флоту 
96, 600, 601

Старицька М.М., актриса. педагог 
306, 655

Старицька-Черняхівська Л.М., 
письм. VIII, ІХ, 306, 655

Старицький Михайло Петрович 
(1840–1904) — український письменник, 
перекладач, театральний і громадсько-куль-

Саладилов П.М., гром. діяч 654
Саломея, дочка Іродіади 615
Салтиков-Щедрін Михайло Євгра-

фович (справж. прізв. — Салтиков, літ. 
псевд. Н.Щедрін; 1826–1889) — росій-
ський письменник-сатирик, революційний 
демократ 87

Салюстій Гай Крісп (86–35 рр. 
до н.е.) — римський історик, письменник, 
власник розкішного парку в Римі 445, 560

Самійленко Володимир Іванович 
(псевд. В.Сивенький, Іваненко, Полтавець, 
Смутний та ін.; 1864–1925) — україн-
ський поет, драматург, перекладач. Брав 
участь у житті українських громад Києва. 
Працював службовцем. 1917–1918 рр. — 
службовець міністерства УНР, потім емі-
грував у Галичину. У 1924 р. повернувся 
до Києва, незабаром помер у Боярці 228, 
475, 696, 697

Санґалло Антоніо да (1484–
1546) — флорентійський архітектор епохи 
Високого Відродження 437, 552

Сангушко Д.А., князь 639
Санд (Занд) Жорж (справжнє ім’я 

Амандіна Аврора Люсіль Дюпен, в заміжжі 
Дюдеван; 1804–1876) — французька 
письменниця XV, 110

Санмікелі Мікеле (1484–1559) — 
італійський архітектор, представник Висо-
кого Відродження 358, 379, 510

Сан-Совіно (справжнє ім’я Джа-
копо Татті; (1486–1570) — італійський 
художник і архітектор, центральна фігура 
ренесансної архітектури Венеції 358, 359, 
361, 363, 364, 369, 371, 379, 505, 510

Санті А., чернець 678
Сарпедон, міфол. 481
Сассоферрато Джованні Баттіста 

Сальві (1609–1685) — італійський 
художник 434, 549, 675, 686

Сатурн, міфол. 414, 418, 529, 533
Сафо (Сапфо) (кін. VII–поч. VI ст. 

до н.е.) — давньогрецька поетеса, пред-
ставниця мелічної (музично-пісенної) лірики 
253

Свєнціцький Іларіон Семенович 
(1876–1956) — український філолог 
і мистецтвознавець. Організував у Львові 
Національний музей (з 1939 р. — Львів-
ський музей українського мистецтва), який 
очолював у 1908–1952 рр. 198

Свир О.М. (Сбіер) 233
Селянський — див. Петришин Іван
Семанюк Іван Юрійович (псевд. 

Марко Черемшина; 1874–1927) — україн-
ський письменник) ХІ, 196, 290–295, 647

Сенкевич Генрик (1846–1916) — 
польський письменник. Лауреат Нобелів-
ської премії 1905 р. XVIII–XXI, 24–44, 
51, 57, 68, 420, 587, 590, 591, 684

Септимій Север Луцій (146–211) — 
римський імператор у 193–211 рр. 414, 529

Сервантес М. де Сааведра, письм. 
605

Сергеєнко П., вч. 599
Сергієнко М., псевдонім М.Грушев-

ського 581
Сєрошевський Вацлав (псевд. 

Вацлав Сірко; 1858–1945) — польський 
письменник, етнограф 96, 600

Сибілла (Сивілла), міфол. 465, 579, 
690, 691

Сиґізмунд Авґуст, король Речі 
Посполитої 639

Сигізмунд Малатест — правитель 
італійського міста Ріміні у першій пол. 
ХV ст. 383

Сикст III (р.н. невід.–440) — папа 
римський у 432–440 рр. 427, 541

Сикст IV (Франческо делла Ровер’є; 
1414–1484) — папа римський у 1471–
1484 рр. 432, 547

Сикст V (Феліче Перетті ді Мон-
тальто; 1521–1590) — папа римський 
у 1585–1590 рр. 434, 445, 548, 560, 688

Силен, міфол. 457, 570
Сильвестр I (р.н. невід.–335) — 

папа римський у 314–335 рр. 426, 540, 541
Симеон, бібл. 686
Симонід Кеоський (559–бл. 469 

до н.е.) — давньогрецький ліричний поет 477
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міністр закордонних справ у кабінеті 
Б.Мартоса 82, 596

Тен Борис (Хомичевський М.В.), 
письм., перекладач 696

Тен Іпполит (1828–1893) — фран-
цузький філософ, естетик, письменник. 
Представник культурно-історичної школи 
у літературознавстві. Член Французької 
академії (1878). Найбільш значна праця 
Тена у галузі літературознавства — п’я-
титомна “Історія англійської літератури” 
(1863). У її вступі автор виклав цілісну 
теорію, згідно з якою характер літера-
тури, як і інших видів людської діяльності, 
визначається трьома факторами — расою, 
середовищем, моментом; до них необхідно 
додати специфічну для кожного автора 
виражальну здатність. Ті самі принципи 
були застосовані Теном у дослідженні істо-
рії й філософії (“Філософія мистецтва”, 
1865–1867) 375, 677

Теодора (Феодора; 500–548) — 
імператриця Візантії, дружина Юстиніана 
І Великого 388, 389

Теодоріх Великий (бл. 454–526) — 
король остготів з 493 р., засновник остгот-
скої держави в Італії. У 488 р. вторгся в Іта-
лію і, вбивши Одоакра, який там правив, 
захопив владу. При Теодоріхові державі 
остготів була підкорена значна територія 
у Західній Європі. У державному управлінні 
він зберіг римські інститути 383, 386, 388, 
390–394, 670, 677

Теодосій (Феодосій) І Великий 
(347–395) — римський імператор на сході 
(379–394) та останній єдиний римський 
імператор (394–395) після того, як він 
об’єднав східну та західну частини Римської 
імперії 385, 679, 698

Теодосій (Феодосій) Печерський 
(бл. 1036–1074) — давньоруський цер-
ковний письменник-полеміст. Зачинатель 
чернецтва у руських землях 221

Терещенко О.В., вч. 582, 584, 648

Теріон Констан — паризький зна-
йомий А.Доде у 1860-х рр. 112

Тит Флавій Веспасіан (41–81) — 
римський імператор у 79–81 рр. 414, 415, 
428, 529, 530, 542, 683, 690

Тишкевич Михайло Станіславович 
(1857–1930) — граф, дипломат, публіцист, 
митець і меценат; походив з українсько-ли-
товського магнатського роду, пізніше споль-
щеного 213

Тищенко (Сірий) Ю., гром. діяч, 
видавець 661

Тіберій Клавдій Нерон (42 до н.е.– 
37 н.е.) — римський імператор у 14–37 рр. 
414, 465, 579, 690

Тінторетто (справжнє ім’я Джа-
копо Робусті; 1518–1594) — італійський 
художник, одни з найбільших майстрів вене-
ціанської школи Пізнього Відродження 
371–380, 505, 508, 676

Тіртей — давньогрецький поет VII–
VI ст., відомий в основному патріотичними 
поезіями XXV

Тіціан Вечелліо (1477–1576) — 
один із найбільших італійських живописців 
епохи Високого та Пізнього Відродження 
363, 366-372, 374, 376, 378, 505, 675, 
676

Тодчук Н.Є., вч. 641
Толстая С.А., дружина Л.М.То-

лстого 598
Толстой Лев Львович (1869–

1945) — граф, російський письменник, 
син Л.М.Толстого 90, 598, 599

Толстой Лев Миколайович (1828–
1910) — граф, великий російський пись-
менник, почесний академік Петербурзької 
академії наук з 1900 р. XX, 31, 53, 78, 
87–90, 169, 170, 290, 320–322, 591, 598, 
599, 618, 660

Толстой С.Л., син Л.М.Толстого 
598

Толстой Ф.П., художник, скульп-
тор 613

турний діяч ХІ, 166, 168, 306, 585, 618, 
654, 655

Стасюлевич М.М., вч., гром. діяч 
658

Стацій Цецілій (р.н. невід.–168 
до н.е.) — римський комедіограф 367

Стеблін-Каменський П.С., служ-
бовець 597

Стеблін-Каменський Степан Павло-
вич (1814–1885) — учитель, журналіст; 
син полтавського службовця П.С.Сте-
блін-Каменського, товариша І.Котлярев-
ського. Автор спогадів про поета 84, 246, 
597, 636, 648

Стебницький П.Я., гром. діяч, 
письм., публіцист 654

Степанець Г., вч. ХХХІ
Стефаник Василь Семенович 

(1871–1936) — видатний український 
письменник і громадський діяч 145, 196, 
291, 294, 647, 652

Стешенко (Старицька) О.М., 
гром. діячка, перекладач  306, 655

Стешенко Іван Матвійович (псевд. 
Сердешний, Січовик, Світленко; 1873–
1918) — громадсько-політичний діяч, 
педагог, літературознавець і письменник. 
Член Старої громади. Один з організаторів 
Центральної Ради, генеральний секретар 
освіти УНР XXV–XXVIІ, 296–300, 581, 
582, 648, 652

Стиндий Ю., письм. 608
Стороженко М.І., вч. 602
Страва, автор малодостовірних спога-

дів про І.Котляревського 297, 649
Стражеско М.Д., лікар 661
Страшкевич Володимир Михайло-

вич (1875–1962) — громадський діяч, 
член Старої громади, письменник і мовоз-
навець (лексикограф) VIII

Стріндберґ Юхан Август (1849–
1912) — шведський письменник, драма-
тург і художник, основоположник сучасної 
шведської літератури і сучасного театру 
171, 619

Строцці — флорентійське аристо-
кратичне сімейство, відоме з ХIV–XV 
ст. 405, 407, 520, 522

Студинський Кирило Йосипович 
(1868–1941) — український літературоз-
навець, академік АН УРСР (з 1929 р.) 
233, 234, 586, 631

Сумароков Олександр Петрович 
(1717–1777) — російський поет і пись-
менник, представник класицизму 302, 651

Cумцов Микола Федорович (1854–
1922) — видатний український фолькло-
рист, етнограф, літературознавець і громад-
ський діяч XXV, 244, 635

Супронюк О.К., вч. 629

Т

Талейран Ш., політик 605
Танський (роки життя невід.) — 

український письменник XVIII ст. Писав 
інтермедії, які високо цінували сучасники. 
До нас вони не дійшли 302, 651

Танячкевич Д.І., гром.-політ. діяч, 
свящ. 658

Тарквіній Луцій Старший — рим-
ський імператор у 534–509 рр. до н.е. 415, 
530

Тарнавський Я., граф 639
Татті Джакопо — див. Сан-Совіно
Тацит Публій Корнелій (56–117) — 

римський історик 431, 546, 690
Тевкр, міфол. 481
Теламон, міфол. 481
Телегон, міфол. 480
Телемах, міфол. 480–482
Темницький Володимир Микола-

йович (1879–1938) — правник, громад-
сько-політичний і державний діяч, журна-
ліст, літератор. Співзасновник організації 
“Молода Україна” (1900–1902), редактор 
її однойменного часопису. Член Бойової 
Управи УСС і Головної Української Ради. 
У 1919 р. — віце-міністр закордонних 
справ УНР у кабінеті В.Чехівського, 
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міністр закордонних справ у кабінеті 
Б.Мартоса 82, 596

Тен Борис (Хомичевський М.В.), 
письм., перекладач 696

Тен Іпполит (1828–1893) — фран-
цузький філософ, естетик, письменник. 
Представник культурно-історичної школи 
у літературознавстві. Член Французької 
академії (1878). Найбільш значна праця 
Тена у галузі літературознавства — п’я-
титомна “Історія англійської літератури” 
(1863). У її вступі автор виклав цілісну 
теорію, згідно з якою характер літера-
тури, як і інших видів людської діяльності, 
визначається трьома факторами — расою, 
середовищем, моментом; до них необхідно 
додати специфічну для кожного автора 
виражальну здатність. Ті самі принципи 
були застосовані Теном у дослідженні істо-
рії й філософії (“Філософія мистецтва”, 
1865–1867) 375, 677

Теодора (Феодора; 500–548) — 
імператриця Візантії, дружина Юстиніана 
І Великого 388, 389

Теодоріх Великий (бл. 454–526) — 
король остготів з 493 р., засновник остгот-
скої держави в Італії. У 488 р. вторгся в Іта-
лію і, вбивши Одоакра, який там правив, 
захопив владу. При Теодоріхові державі 
остготів була підкорена значна територія 
у Західній Європі. У державному управлінні 
він зберіг римські інститути 383, 386, 388, 
390–394, 670, 677

Теодосій (Феодосій) І Великий 
(347–395) — римський імператор на сході 
(379–394) та останній єдиний римський 
імператор (394–395) після того, як він 
об’єднав східну та західну частини Римської 
імперії 385, 679, 698

Теодосій (Феодосій) Печерський 
(бл. 1036–1074) — давньоруський цер-
ковний письменник-полеміст. Зачинатель 
чернецтва у руських землях 221

Терещенко О.В., вч. 582, 584, 648

Теріон Констан — паризький зна-
йомий А.Доде у 1860-х рр. 112

Тит Флавій Веспасіан (41–81) — 
римський імператор у 79–81 рр. 414, 415, 
428, 529, 530, 542, 683, 690

Тишкевич Михайло Станіславович 
(1857–1930) — граф, дипломат, публіцист, 
митець і меценат; походив з українсько-ли-
товського магнатського роду, пізніше споль-
щеного 213

Тищенко (Сірий) Ю., гром. діяч, 
видавець 661

Тіберій Клавдій Нерон (42 до н.е.– 
37 н.е.) — римський імператор у 14–37 рр. 
414, 465, 579, 690

Тінторетто (справжнє ім’я Джа-
копо Робусті; 1518–1594) — італійський 
художник, одни з найбільших майстрів вене-
ціанської школи Пізнього Відродження 
371–380, 505, 508, 676

Тіртей — давньогрецький поет VII–
VI ст., відомий в основному патріотичними 
поезіями XXV

Тіціан Вечелліо (1477–1576) — 
один із найбільших італійських живописців 
епохи Високого та Пізнього Відродження 
363, 366-372, 374, 376, 378, 505, 675, 
676

Тодчук Н.Є., вч. 641
Толстая С.А., дружина Л.М.То-

лстого 598
Толстой Лев Львович (1869–

1945) — граф, російський письменник, 
син Л.М.Толстого 90, 598, 599

Толстой Лев Миколайович (1828–
1910) — граф, великий російський пись-
менник, почесний академік Петербурзької 
академії наук з 1900 р. XX, 31, 53, 78, 
87–90, 169, 170, 290, 320–322, 591, 598, 
599, 618, 660

Толстой С.Л., син Л.М.Толстого 
598

Толстой Ф.П., художник, скульп-
тор 613

турний діяч ХІ, 166, 168, 306, 585, 618, 
654, 655

Стасюлевич М.М., вч., гром. діяч 
658

Стацій Цецілій (р.н. невід.–168 
до н.е.) — римський комедіограф 367

Стеблін-Каменський П.С., служ-
бовець 597

Стеблін-Каменський Степан Павло-
вич (1814–1885) — учитель, журналіст; 
син полтавського службовця П.С.Сте-
блін-Каменського, товариша І.Котлярев-
ського. Автор спогадів про поета 84, 246, 
597, 636, 648

Стебницький П.Я., гром. діяч, 
письм., публіцист 654

Степанець Г., вч. ХХХІ
Стефаник Василь Семенович 

(1871–1936) — видатний український 
письменник і громадський діяч 145, 196, 
291, 294, 647, 652

Стешенко (Старицька) О.М., 
гром. діячка, перекладач  306, 655

Стешенко Іван Матвійович (псевд. 
Сердешний, Січовик, Світленко; 1873–
1918) — громадсько-політичний діяч, 
педагог, літературознавець і письменник. 
Член Старої громади. Один з організаторів 
Центральної Ради, генеральний секретар 
освіти УНР XXV–XXVIІ, 296–300, 581, 
582, 648, 652

Стиндий Ю., письм. 608
Стороженко М.І., вч. 602
Страва, автор малодостовірних спога-

дів про І.Котляревського 297, 649
Стражеско М.Д., лікар 661
Страшкевич Володимир Михайло-

вич (1875–1962) — громадський діяч, 
член Старої громади, письменник і мовоз-
навець (лексикограф) VIII

Стріндберґ Юхан Август (1849–
1912) — шведський письменник, драма-
тург і художник, основоположник сучасної 
шведської літератури і сучасного театру 
171, 619

Строцці — флорентійське аристо-
кратичне сімейство, відоме з ХIV–XV 
ст. 405, 407, 520, 522

Студинський Кирило Йосипович 
(1868–1941) — український літературоз-
навець, академік АН УРСР (з 1929 р.) 
233, 234, 586, 631

Сумароков Олександр Петрович 
(1717–1777) — російський поет і пись-
менник, представник класицизму 302, 651

Cумцов Микола Федорович (1854–
1922) — видатний український фолькло-
рист, етнограф, літературознавець і громад-
ський діяч XXV, 244, 635

Супронюк О.К., вч. 629

Т

Талейран Ш., політик 605
Танський (роки життя невід.) — 

український письменник XVIII ст. Писав 
інтермедії, які високо цінували сучасники. 
До нас вони не дійшли 302, 651

Танячкевич Д.І., гром.-політ. діяч, 
свящ. 658

Тарквіній Луцій Старший — рим-
ський імператор у 534–509 рр. до н.е. 415, 
530

Тарнавський Я., граф 639
Татті Джакопо — див. Сан-Совіно
Тацит Публій Корнелій (56–117) — 

римський історик 431, 546, 690
Тевкр, міфол. 481
Теламон, міфол. 481
Телегон, міфол. 480
Телемах, міфол. 480–482
Темницький Володимир Микола-

йович (1879–1938) — правник, громад-
сько-політичний і державний діяч, журна-
ліст, літератор. Співзасновник організації 
“Молода Україна” (1900–1902), редактор 
її однойменного часопису. Член Бойової 
Управи УСС і Головної Української Ради. 
У 1919 р. — віце-міністр закордонних 
справ УНР у кабінеті В.Чехівського, 
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Фоскарі Франческо (1373–1457) — 
65-й венеціанський дож, правив у 1423–
1457 рр. 356, 364, 508

Фофанов Костянтин Михайлович 
(1862–1911) — російський поет 99

Фра Джіокондо — італійський архі-
тектор ХVІ ст. 437, 552

Франджіпані — римський аристо-
кратичний рід 415, 530

Франко Іван Якович (1856–
1916) — великий український письменник, 
учений, громадський діяч VIII, Х–ХІІ, 
XXI, ХХІІ, XXIV, ХХХ, 102, 132, 133, 
135, 155, 168, 259–265, 269–274, 307, 
586, 596, 603, 608, 609, 614, 618, 623, 
637, 641–645, 647, 652, 655, 656, 663, 
674, 696, 697

Френ Х.Д., вч. 677
Фрідріх Вільгельм ІІІ (1770–

1840) — прусський король (з 1797 р.) 
з династії Гогенцоллернів 441, 555

Фройд Зигмунд (повне ім’я Сігізмунд 
Шломо Фройд; 1856–1939) — австрійс-
кий невролог і засновник психоаналітичної 
школи у психології, в основі якої лежить 
теорія про невротичні розлади людини, 
викликані багатокомплексним взаємовід-
ношенням усвідомлених і неусвідомлених 
процесів 421, 684

Х

Харибда, міфол. 482
Харон, міфол. 381
Хильчевський Іван Пилипович 

(1809–1899) — на початку 1840-х рр. 
бібліотекар Луцького повітового дворян-
ського училища, згодом учитель географії 
у Фундуклеївській жіночій гімназії в Києві; 
земляк і близький приятель П.Куліша 235, 
632

Хлопець, Хлопець М., псевдоніми 
М.Грушевського 585, 586

Хмельницький Богдан-Зіновій 
Михайлович (бл. 1595–1657) — геть-
ман України з 1648 р., державний діяч 

і полководець. Очолив визвольну війну 
українського народу 1648–1654 рр. Під 
керівництвом Б.Хмельницького відбулася 
Переяславська рада 1654 р. 223, 256, 477, 
627, 640

Хмельницький Юрій (бл. 1641–
1685) — гетьман України в 1657, 1659–
1663 рр. і Правобережжя (1677–1681, 
1685), молодший син Б.Хмельницького. 
Перебував під впливом старшинських 
угруповань. Скинутий з гетьманства, 
постригся в ченці. У 1677 і 1685 рр. був 
проголошений гетьманом України як під-
даний турецького султана, але незабаром 
страчений турками 316

Хоткевич Г.М., письм., актор 652

Ц

Цеглинський Григорій Іванович 
(1853–1912) — український письмен-
ник, педагог, громадський діяч. У 1887–
1888 рр. — редактор “Зорі”, організатор 
театру “Руська бесіда”. З 1888 р. — 
директор Перемиської державної гімназії. 
З 1907 р. — посол Австрійського пар-
ламенту. Автор драматичних творів, опо-
відань, віршів, літературознавчих статей 
ХХІІІ, 132, 134, 252, 609, 636, 638

Цезар Гай Юлій (100 до н.е.–44 
до н.е.) — давньоримський державний 
і політичний діяч, полководець, письмен-
ник. З 49 р. до н.е. — диктатор Римської 
республіки 413, 683

Целевич Ю.А., вч. 606
Цецілія Метелла (до 154–після 133 

до н.е.) — знатна римлянка. До наших 
днів збереглася монументальна споруда 
її надгробка 420, 421, 535, 

Цимбал Я.В., вч., перекладач 625
Цинцинат Луцій Квінкцій (бл. 519–

бл. 439 до н.е.) — римський диктатор 
і полководець 73, 74, 592

Ціцерон Марк Туллій (106 до н.е.–
43 до н.е.) — давньоримський політичний 
діяч, видатний оратор, філософ та літератор. 

Тотилла — король остготів у 541–
552 рр. 451, 565

Траян Марк Ульпій Нерва (53–
117) — римський імператор з династії 
Антонінів з 98 р. 362, 417, 507, 683

Треньов Костянтин Андрійович 
(1876–1945) — російський письменник, 
драматург 226

Тургенєв Іван Сергійович (1818–
1883) — російський письменник, член-ко-
респондент Петербурзької АН з 1860 р. 16, 
17, 87, 93, 141, 585, 599

Туровський Кирило (бл. 1130–бл. 
1182) — церковний діяч і мислитель, блис-
кучий проповідник (збереглося близько 
10 проповідей), уславлений подвижник, 
єпископ Туровський. Автор багатьох 
повчань, урочистих Слів і молитовних 
текстів. Канонізований Православною 
церквою 221, 625

Тутмес (Тутмос) ІV — фараон XVIII 
династії Древнього Єгипту. Правив у 1412–
1402 рр. до н.е. 427, 542

Тютчев Ф.І., письм. 630

У

Уваров О.С., граф, вч. 583
Українка Леся (справжнє ім’я і прізв. 

Косач-Квітка Лариса Петрівна; 1871–
1913) — українська письменниця і гро-
мадська діячка ХІІ, 290, 328, 662, 696

Урбан VIII (Маффео Барберіні; 
1568–1644) — папа римський у 1623– 
1644 рр. 417, 532

Усков І.О., офіцер 613
Успенський Гліб Іванович (1843–

1902) — російський письменник 98, 601

Ф

Фальєрі (Фальєр) Маріно (1274–
1355) — 55-й венеціанський дож. Був воє-
начальником, дипломатом і членом Ради 
десяти. Дожем був обраний у 80-річному 
віці. У 1355 р. намагався здійснити дер-
жавний переворот з метою монополізації 
влади. У результаті викриття змови Фальєрі 

і ще десять його сподвижників були страчені 
352, 356, 365, 509, 672

Фарзетті — венеціанський шляхетний 
рід 379

Фарнезе — відомий італійський кня-
зівський рід, який припинився у ХVIII ст. 
435, 550, 570, 689

Федорук О.О., вч. 631
Федюшин Євген Петрович — свя-

щеник Камчатського піхотного полку, 
який під час перепоховання Т.Шевченка 
супроводжував у м.Орлі труну з тілом 
поета 174

Федькович Ю.А., письм. 647
Феодосій І — див. Теодосій І
Фердинанд ІV Бурбон (1751–

1825) — король Неаполя у 1759–1806 рр., 
король Сицилії у 1806–1825 рр. 456, 570

Фетіда, міфол. 481
Ф’єзоле Анджеліко фра Джованні 

да (бл. 1400–1455) — італійський худож-
ник Раннього Відродження, представник 
флорентійської школи, монах-домініканець 
401, 515

Філіпов М., вч. 602
Філокалій Фурій Діонісій — писар 

папи Дамазія (IV ст.) 425, 540
Філоктет, міфол. 482
Флавій — див. Веспасіан Тит Флавій
Фламіній Гай (р.н. невід.–217) — 

римський політичний діяч, народний трибун, 
цензор, консул. Відомий, зокрема, широкою 
будівничою діяльністю; при ньому розпо-
чали будівництво т. зв. Фламінієвої дороги, 
яка з’єднувала Рим з Адріатичним узбе-
режжям Італії 445, 559, 682

Флобер Гюстав (Ґустав) (1821–
1880) — французький письменник, пуб-
ліцист 110, 120, 127, 155–160, 605, 614, 
615

Фока — візантійський імператор 
у 602–610 рр. На його честь була постав-
лена коринфська колона на Римському 
форумі 413, 528

Фома (Хома), євангеліст, бібл. 
667
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Фоскарі Франческо (1373–1457) — 
65-й венеціанський дож, правив у 1423–
1457 рр. 356, 364, 508

Фофанов Костянтин Михайлович 
(1862–1911) — російський поет 99

Фра Джіокондо — італійський архі-
тектор ХVІ ст. 437, 552

Франджіпані — римський аристо-
кратичний рід 415, 530

Франко Іван Якович (1856–
1916) — великий український письменник, 
учений, громадський діяч VIII, Х–ХІІ, 
XXI, ХХІІ, XXIV, ХХХ, 102, 132, 133, 
135, 155, 168, 259–265, 269–274, 307, 
586, 596, 603, 608, 609, 614, 618, 623, 
637, 641–645, 647, 652, 655, 656, 663, 
674, 696, 697

Френ Х.Д., вч. 677
Фрідріх Вільгельм ІІІ (1770–

1840) — прусський король (з 1797 р.) 
з династії Гогенцоллернів 441, 555

Фройд Зигмунд (повне ім’я Сігізмунд 
Шломо Фройд; 1856–1939) — австрійс-
кий невролог і засновник психоаналітичної 
школи у психології, в основі якої лежить 
теорія про невротичні розлади людини, 
викликані багатокомплексним взаємовід-
ношенням усвідомлених і неусвідомлених 
процесів 421, 684

Х

Харибда, міфол. 482
Харон, міфол. 381
Хильчевський Іван Пилипович 

(1809–1899) — на початку 1840-х рр. 
бібліотекар Луцького повітового дворян-
ського училища, згодом учитель географії 
у Фундуклеївській жіночій гімназії в Києві; 
земляк і близький приятель П.Куліша 235, 
632

Хлопець, Хлопець М., псевдоніми 
М.Грушевського 585, 586

Хмельницький Богдан-Зіновій 
Михайлович (бл. 1595–1657) — геть-
ман України з 1648 р., державний діяч 

і полководець. Очолив визвольну війну 
українського народу 1648–1654 рр. Під 
керівництвом Б.Хмельницького відбулася 
Переяславська рада 1654 р. 223, 256, 477, 
627, 640

Хмельницький Юрій (бл. 1641–
1685) — гетьман України в 1657, 1659–
1663 рр. і Правобережжя (1677–1681, 
1685), молодший син Б.Хмельницького. 
Перебував під впливом старшинських 
угруповань. Скинутий з гетьманства, 
постригся в ченці. У 1677 і 1685 рр. був 
проголошений гетьманом України як під-
даний турецького султана, але незабаром 
страчений турками 316

Хоткевич Г.М., письм., актор 652

Ц

Цеглинський Григорій Іванович 
(1853–1912) — український письмен-
ник, педагог, громадський діяч. У 1887–
1888 рр. — редактор “Зорі”, організатор 
театру “Руська бесіда”. З 1888 р. — 
директор Перемиської державної гімназії. 
З 1907 р. — посол Австрійського пар-
ламенту. Автор драматичних творів, опо-
відань, віршів, літературознавчих статей 
ХХІІІ, 132, 134, 252, 609, 636, 638

Цезар Гай Юлій (100 до н.е.–44 
до н.е.) — давньоримський державний 
і політичний діяч, полководець, письмен-
ник. З 49 р. до н.е. — диктатор Римської 
республіки 413, 683

Целевич Ю.А., вч. 606
Цецілія Метелла (до 154–після 133 

до н.е.) — знатна римлянка. До наших 
днів збереглася монументальна споруда 
її надгробка 420, 421, 535, 

Цимбал Я.В., вч., перекладач 625
Цинцинат Луцій Квінкцій (бл. 519–

бл. 439 до н.е.) — римський диктатор 
і полководець 73, 74, 592

Ціцерон Марк Туллій (106 до н.е.–
43 до н.е.) — давньоримський політичний 
діяч, видатний оратор, філософ та літератор. 

Тотилла — король остготів у 541–
552 рр. 451, 565

Траян Марк Ульпій Нерва (53–
117) — римський імператор з династії 
Антонінів з 98 р. 362, 417, 507, 683

Треньов Костянтин Андрійович 
(1876–1945) — російський письменник, 
драматург 226

Тургенєв Іван Сергійович (1818–
1883) — російський письменник, член-ко-
респондент Петербурзької АН з 1860 р. 16, 
17, 87, 93, 141, 585, 599

Туровський Кирило (бл. 1130–бл. 
1182) — церковний діяч і мислитель, блис-
кучий проповідник (збереглося близько 
10 проповідей), уславлений подвижник, 
єпископ Туровський. Автор багатьох 
повчань, урочистих Слів і молитовних 
текстів. Канонізований Православною 
церквою 221, 625

Тутмес (Тутмос) ІV — фараон XVIII 
династії Древнього Єгипту. Правив у 1412–
1402 рр. до н.е. 427, 542

Тютчев Ф.І., письм. 630

У

Уваров О.С., граф, вч. 583
Українка Леся (справжнє ім’я і прізв. 

Косач-Квітка Лариса Петрівна; 1871–
1913) — українська письменниця і гро-
мадська діячка ХІІ, 290, 328, 662, 696

Урбан VIII (Маффео Барберіні; 
1568–1644) — папа римський у 1623– 
1644 рр. 417, 532

Усков І.О., офіцер 613
Успенський Гліб Іванович (1843–

1902) — російський письменник 98, 601

Ф

Фальєрі (Фальєр) Маріно (1274–
1355) — 55-й венеціанський дож. Був воє-
начальником, дипломатом і членом Ради 
десяти. Дожем був обраний у 80-річному 
віці. У 1355 р. намагався здійснити дер-
жавний переворот з метою монополізації 
влади. У результаті викриття змови Фальєрі 

і ще десять його сподвижників були страчені 
352, 356, 365, 509, 672

Фарзетті — венеціанський шляхетний 
рід 379

Фарнезе — відомий італійський кня-
зівський рід, який припинився у ХVIII ст. 
435, 550, 570, 689

Федорук О.О., вч. 631
Федюшин Євген Петрович — свя-

щеник Камчатського піхотного полку, 
який під час перепоховання Т.Шевченка 
супроводжував у м.Орлі труну з тілом 
поета 174

Федькович Ю.А., письм. 647
Феодосій І — див. Теодосій І
Фердинанд ІV Бурбон (1751–

1825) — король Неаполя у 1759–1806 рр., 
король Сицилії у 1806–1825 рр. 456, 570

Фетіда, міфол. 481
Ф’єзоле Анджеліко фра Джованні 

да (бл. 1400–1455) — італійський худож-
ник Раннього Відродження, представник 
флорентійської школи, монах-домініканець 
401, 515

Філіпов М., вч. 602
Філокалій Фурій Діонісій — писар 

папи Дамазія (IV ст.) 425, 540
Філоктет, міфол. 482
Флавій — див. Веспасіан Тит Флавій
Фламіній Гай (р.н. невід.–217) — 

римський політичний діяч, народний трибун, 
цензор, консул. Відомий, зокрема, широкою 
будівничою діяльністю; при ньому розпо-
чали будівництво т. зв. Фламінієвої дороги, 
яка з’єднувала Рим з Адріатичним узбе-
режжям Італії 445, 559, 682

Флобер Гюстав (Ґустав) (1821–
1880) — французький письменник, пуб-
ліцист 110, 120, 127, 155–160, 605, 614, 
615

Фока — візантійський імператор 
у 602–610 рр. На його честь була постав-
лена коринфська колона на Римському 
форумі 413, 528

Фома (Хома), євангеліст, бібл. 
667
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Шопен Фредерік Францішек 
(1810–1849) — польський композитор 
і піаніст 90, 212

Шпільгаген Фрідріх (1829–
1911) — німецький письменник. Автор 
низки політичних романів, а також новел, 
драм, віршів, літературно-теоретичних 
праць XV, 469–472, 692

Шухевич В.О., вч. 658

Щ

Щоголів Яків Іванович (1823–
1898) — український поет 228

Щурат В.Г., вч., письм. 614, 644

Ю

Юлій ІІ (Джуліано делла Ровер’є; 
1443–1513) — папа римський у 1503–
1513 рр. 432, 433, 436, 437, 547, 548, 
551, 679

Юнона — див. Гера
Юпітер — див. Зевс
Юстиніан І Великий (482 чи 483–

565) — один із найславетніших візантій-
ських імператорів, правив у 527–565 рр. 
388, 389, 670, 688

Я

Яблочков Михайло Тихонович 
(1848–1906) — російський письменник, 
історик 290

Яґіч Ватрослав (1838–1923) — 
видатний хорватський філолог-славіст, 
редактор журналу “Archiv für slawische 

Pfilologie”. Академік АН у Загребі (з 
1866), Петербурзької АН (з 1880) та ін-
ших академій 315, 641

Яков III Стюарт (1452–1488) — ко-
роль Шотландії у 1460–1488 рр. 441, 555

Якубович Петро Пилипович (псевд. 
Л.Мельшин, П.Ф.Гриневич та ін.; 1860–
1911) — російський революціонер-народ-
ник, поет, прозаїк, перекладач 96, 600

Якушкін В.Є., вч. 602
Яричевський Сильвестр Гнатович 

(1871–1918) — письменник, перекладач, 
педагог, громадський діяч Буковини 233, 
231, 234

Ярослав Мудрий (бл. 978–1054) — 
державний діяч Київської Русі, великий 
князь київський з 1019 р. 221

Ярошинська Є.І., письм. 640
Ясінський Б., гром. діяч, бібліограф 

656, 661
Яценко М.Т., вч. 581, 649, 650
Яцків Михайло Юрійович (1873–

1961) — український письменник ХІ, 
199–212, 624, 625, 647

Boeklin — див. Беклін Арнольд
Bourget — див. Бурже Поль Шарль 

Жозеф
du Camp Maxime — див. Камп 

Максім дю
Deiches E., вч. 639
Meilet M.A. — див. Мейє Антуан 

Поль Жуль
Z., криптонім XXІХ, 656

Один із зачинателів римської розповідної 
прози 395, 679, 

Цупкий — див. Зіньківський Трохим 
Аврамович

Ч

Чайковський А.Я., письм., правник 
662

Чалий М.К., вч., педагог 589, 632
Чарушников О.П., видавець 601
Черемшина Марко — див. Семанюк 

Іван Юрійович
Черкасенко С.Ф., письм. 656
Черкі, флорентійський рід 680
Чернишевський Микола Гаврило-

вич (1828–1889) — російський публіцист 
і письменник, ідеолог революційно настро-
єної інтелігенції 99, 602

Чернявський Микола Федорович 
(1868–1948) — український поет, педагог, 
громадський діяч 275, 276, 644

Честахівський Г.М., художник 620
Чехов Антон Павлович (1860–

1904) — російський письменник 80, 81, 
87, 90–93, 182, 316, 317, 595, 596, 598, 
599, 659

Чикаленко Є.Х., гром.-політ. діяч, 
меценат 654, 660

Чорнописький М., вч. ХІІІ
Чужбинський — див. Афанась-

єв-Чужбинський О.С.
Чуковський К.І., вч., письм. 618
Чурай (Чураївна) Марія (Маруся) 

Гордіївна (бл. 1625–1650) — легендарна 
українська народна співачка, що, за пере-
казами, жила в Полтаві; їй приписують 
авторство низки пісень: “Ой, не ходи, 
Грицю”, “Котилися вози з гори”, “Засвіт 
встали козаченьки” та ін. Сюжет пісні “Ой, 
не ходи, Грицю” ліг в основу близько десяти 
повістей, романів, кількох драм і поем 
української літератури. Найвідоміші — 
повість Ольги Кобилянської “В неділю 
рано зілля копала” та історичний роман 
у віршах “Маруся Чурай” Ліни Костенко 
255, 256, 621, 640

Ш

Шавров Е. — див. Шаврова О.М.
Шаврова Олена Михайлівна (в 

заміж. Юст; псевд. Е.Шавров; 1874–
1937) — російська письменниця 97, 601

Шараневич І.І., письм., вч. 639
Шарко Жан Мартен (1825–

1893) — французький учений, лікар, один 
з основоположників невропатології і психо-
терапії 116, 605

Шатобр і ан  Франсуа -Рене 
де (1768–1848) — французький пись-
менник і політик 156

Шаховськой Олександр Олексан-
дрович (1777–1846) — князь, російський 
драматург XXVI, 247, 255, 584, 636, 640

Шацька А.О., вч. VIII, 617, 692
Шашкевич Маркіян Семенович 

(1811 — 1843) — український письменник, 
культурно-громадський діяч. Зачинатель 
нової української літератури в Західній 
Україні. Очолював літературний гурток 
молоді “Руська трійця” 223, 626

Шевченко Тарас Григорович 
(Тарас, Кобзар, Поет) (1814–1861) — 
великий український поет, мислитель, 
художник. Основоположник нової укра-
їнської літератури ХІІ, XIV, XXVІIІ, 
XXІХ, 4, 5, 19, 21, 45–50, 79, 150–154, 
161, 174, 213, 214, 223, 228, 233, 236, 
239, 240, 297, 300, 304, 434, 549, 582, 
586–590, 591, 593–595, 602, 611-613, 
615, 616, 620, 621, 626, 627, 633, 650, 
652, 653, 657, 686

Шекспір Уїльям (1564–1616) — 
англійський драматург і поет доби Відро-
дження 16, 17, 695

Шеліга Марія — польська письмен-
ниця кінця ХІХ ст. 132, 608

Шіллер Йоганн Крістоф Фрідріх 
(1759–1805) — німецький драматург, поет, 
теоретик мистецтва, історик 89, 462, 575, 
637, 690

Шліман Г., підприємець, вч., архе-
олог 698
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Шопен Фредерік Францішек 
(1810–1849) — польський композитор 
і піаніст 90, 212

Шпільгаген Фрідріх (1829–
1911) — німецький письменник. Автор 
низки політичних романів, а також новел, 
драм, віршів, літературно-теоретичних 
праць XV, 469–472, 692

Шухевич В.О., вч. 658

Щ

Щоголів Яків Іванович (1823–
1898) — український поет 228

Щурат В.Г., вч., письм. 614, 644

Ю

Юлій ІІ (Джуліано делла Ровер’є; 
1443–1513) — папа римський у 1503–
1513 рр. 432, 433, 436, 437, 547, 548, 
551, 679

Юнона — див. Гера
Юпітер — див. Зевс
Юстиніан І Великий (482 чи 483–

565) — один із найславетніших візантій-
ських імператорів, правив у 527–565 рр. 
388, 389, 670, 688

Я

Яблочков Михайло Тихонович 
(1848–1906) — російський письменник, 
історик 290

Яґіч Ватрослав (1838–1923) — 
видатний хорватський філолог-славіст, 
редактор журналу “Archiv für slawische 

Pfilologie”. Академік АН у Загребі (з 
1866), Петербурзької АН (з 1880) та ін-
ших академій 315, 641

Яков III Стюарт (1452–1488) — ко-
роль Шотландії у 1460–1488 рр. 441, 555

Якубович Петро Пилипович (псевд. 
Л.Мельшин, П.Ф.Гриневич та ін.; 1860–
1911) — російський революціонер-народ-
ник, поет, прозаїк, перекладач 96, 600

Якушкін В.Є., вч. 602
Яричевський Сильвестр Гнатович 

(1871–1918) — письменник, перекладач, 
педагог, громадський діяч Буковини 233, 
231, 234

Ярослав Мудрий (бл. 978–1054) — 
державний діяч Київської Русі, великий 
князь київський з 1019 р. 221

Ярошинська Є.І., письм. 640
Ясінський Б., гром. діяч, бібліограф 

656, 661
Яценко М.Т., вч. 581, 649, 650
Яцків Михайло Юрійович (1873–

1961) — український письменник ХІ, 
199–212, 624, 625, 647

Boeklin — див. Беклін Арнольд
Bourget — див. Бурже Поль Шарль 

Жозеф
du Camp Maxime — див. Камп 

Максім дю
Deiches E., вч. 639
Meilet M.A. — див. Мейє Антуан 

Поль Жуль
Z., криптонім XXІХ, 656

Один із зачинателів римської розповідної 
прози 395, 679, 

Цупкий — див. Зіньківський Трохим 
Аврамович

Ч

Чайковський А.Я., письм., правник 
662

Чалий М.К., вч., педагог 589, 632
Чарушников О.П., видавець 601
Черемшина Марко — див. Семанюк 

Іван Юрійович
Черкасенко С.Ф., письм. 656
Черкі, флорентійський рід 680
Чернишевський Микола Гаврило-

вич (1828–1889) — російський публіцист 
і письменник, ідеолог революційно настро-
єної інтелігенції 99, 602

Чернявський Микола Федорович 
(1868–1948) — український поет, педагог, 
громадський діяч 275, 276, 644

Честахівський Г.М., художник 620
Чехов Антон Павлович (1860–

1904) — російський письменник 80, 81, 
87, 90–93, 182, 316, 317, 595, 596, 598, 
599, 659

Чикаленко Є.Х., гром.-політ. діяч, 
меценат 654, 660

Чорнописький М., вч. ХІІІ
Чужбинський — див. Афанась-

єв-Чужбинський О.С.
Чуковський К.І., вч., письм. 618
Чурай (Чураївна) Марія (Маруся) 

Гордіївна (бл. 1625–1650) — легендарна 
українська народна співачка, що, за пере-
казами, жила в Полтаві; їй приписують 
авторство низки пісень: “Ой, не ходи, 
Грицю”, “Котилися вози з гори”, “Засвіт 
встали козаченьки” та ін. Сюжет пісні “Ой, 
не ходи, Грицю” ліг в основу близько десяти 
повістей, романів, кількох драм і поем 
української літератури. Найвідоміші — 
повість Ольги Кобилянської “В неділю 
рано зілля копала” та історичний роман 
у віршах “Маруся Чурай” Ліни Костенко 
255, 256, 621, 640

Ш

Шавров Е. — див. Шаврова О.М.
Шаврова Олена Михайлівна (в 

заміж. Юст; псевд. Е.Шавров; 1874–
1937) — російська письменниця 97, 601

Шараневич І.І., письм., вч. 639
Шарко Жан Мартен (1825–

1893) — французький учений, лікар, один 
з основоположників невропатології і психо-
терапії 116, 605

Шатобр і ан  Франсуа -Рене 
де (1768–1848) — французький пись-
менник і політик 156

Шаховськой Олександр Олексан-
дрович (1777–1846) — князь, російський 
драматург XXVI, 247, 255, 584, 636, 640

Шацька А.О., вч. VIII, 617, 692
Шашкевич Маркіян Семенович 

(1811 — 1843) — український письменник, 
культурно-громадський діяч. Зачинатель 
нової української літератури в Західній 
Україні. Очолював літературний гурток 
молоді “Руська трійця” 223, 626

Шевченко Тарас Григорович 
(Тарас, Кобзар, Поет) (1814–1861) — 
великий український поет, мислитель, 
художник. Основоположник нової укра-
їнської літератури ХІІ, XIV, XXVІIІ, 
XXІХ, 4, 5, 19, 21, 45–50, 79, 150–154, 
161, 174, 213, 214, 223, 228, 233, 236, 
239, 240, 297, 300, 304, 434, 549, 582, 
586–590, 591, 593–595, 602, 611-613, 
615, 616, 620, 621, 626, 627, 633, 650, 
652, 653, 657, 686

Шекспір Уїльям (1564–1616) — 
англійський драматург і поет доби Відро-
дження 16, 17, 695

Шеліга Марія — польська письмен-
ниця кінця ХІХ ст. 132, 608

Шіллер Йоганн Крістоф Фрідріх 
(1759–1805) — німецький драматург, поет, 
теоретик мистецтва, історик 89, 462, 575, 
637, 690

Шліман Г., підприємець, вч., архе-
олог 698
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Близький Схід 617, 620, 655
Блотниця, село Прилуцького пов. 

173, 174
Бойківщина (Бойки) 176
Болгарія 216, 628, 
Болонья 394, 395, 511
Борзна 621
Боснія 178, 259, 265
Бразилія 273, 274, 335, 488, 664
Браїлів 455, 569
Брацлавщина 583, 693
Бровари 621
Брундізіум (Бриндізі) 420, 535, 684
Брюссель 433, 548
Буковина (Буковинська Русь) 139, 

214, 220, 280, 616
Бурано 381
Бурштин 131

В

Варшава 26, 31, 33, 68, 69, 70
Ватикан 427, 431, 433, 438, 446, 447, 

542, 546, 553, 561, 562
Везувій 453, 455–461, 567, 569, 

571–575, 690
Вейгавей 343, 496
Велике князівство Литовське — див. 

Литва
Великобританія (Велика Британія, 

Англія) 590, 617, 620, 669
Великоросія — див. Росія
Венеція (Венецька, Венеціанська рес-

публіка) ХХХ, ХХХІ, 345–382, 394, 
402, 404, 407, 410, 497–511, 522, 664, 
670–677, 680, 682

Венцляр 645
Вермляндія 171

Верона 359, 371
Верхосулля 228
Високі Татри 622
Відень ХХХІ, ХХХІІ, 128, 178, 275, 

279, 291, 339, 341–343, 345, 408, 492, 
494–496, 498, 523, 559, 641, 668

Візантія (Східне римське цісарство) 
349, 350, 354, 362, 393, 406, 451, 502, 
504, 521, 565, 672, 678, 679, 688, 695

Вільно 612, 651
Вінничина 617
Вінченца 505
Вісла 54, 
Вітебськ 687
Вкраїна — див. Україна
Владивосток 600
Владикавказ 44, 598
Владимир 221
Волга (Ітіль) 165, 166, 677
Волзька Булгарія 677
Волинь 244, 249, 583, 693
Вологуєво 620
Володимир-Волинський 216

Г

Гадяцький повіт 93
Галич 214, 216, 220
Галичина (Галицько-Волинське кня-

зівство) VI, XIX, 22, 128–130, 132, 133, 
145, 162, 178–180, 200, 209, 214, 220, 
222, 257, 258, 282, 285, 286, 303, 307, 
339, 442, 492, 606, 609, 611, 616, 623, 
628, 636, 640, 646, 647, 665, 681

Галілея 679
Гелеспонт 481
Генуя (Генуезька республіка) 350, 407, 

522, 672, 682
Гераклея 349, 355

А

Аахен 383
Авернське озеро (Лаго Аверно) 465, 

579, 691
Авіньйон 426, 430, 432, 541, 545, 

546, 684, 685
Австралія 664
Австрія 22, 220, 258, 343, 346, 352, 

409, 496, 498, 500, 503, 524, 583, 592, 
606, 623, 667–670

Австро-Угорщина 609, 611, 628, 664, 
668–670, 681, 687

Адіджа 394, 511
Адріатика (Адрія, Адріатичне побе-

режжя) 345, 349, 350, 353, 402, 498, 501, 
502, 516, 671, 684

Адріатичне море 350, 502, 669
Адрія (місто) 394, 511
Азія 72, 354
Акатуй 600
Аквілея 349, 501, 671
Акція 683
Александрія 355, 591, 615, 677
Алжир 103, 105, 110, 114, 119
Альба 447, 562
Альба-Лонга 448, 562, 688
Альбано 421, 448, 536, 563
Альбанські гори 447, 448, 562
Альпи 114, 115, 343, 344, 496, 497, 669
Амальфі 466, 579
Америка (Новий Світ) 181, 346, 352, 

444, 499, 503, 559, 598, 673
Амур 249

Англія — див. Великобританія
Апеннінський півострів 681
Апеннінські гори (Апенніни) 395, 410, 

511, 524
Аргос 477, 481
Арічія 448, 563
Арль 103, 106
Арно 395, 396, 399, 408, 409, 511, 

512, 514, 524, 681
Астапово, ст. 660
Афіни 477
Африка 354, 670
Ашхабад 666

Б

Байї 451, 465, 565, 579, 690
Балкани (Балканські землі) 352, 503, 

620, 671
Балтійське море 620
Батурин 621
Бахмут 275, 644
Бельгія 441, 556
Беневент 420, 535, 684
Бергамо 350, 502
Берестейщина 628
Берлін 29, 341, 383, 408, 494, 523, 

559
Берн 213, 602
Бессарабія 335, 488
Біле море 72
Білополе (Білопілля) 228, 629
Білорусь (Біло-Русь, Біла Русь) 51, 

72, 406, 521, 591, 637

ГЕОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК ГЕОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК 735



Близький Схід 617, 620, 655
Блотниця, село Прилуцького пов. 

173, 174
Бойківщина (Бойки) 176
Болгарія 216, 628, 
Болонья 394, 395, 511
Борзна 621
Боснія 178, 259, 265
Бразилія 273, 274, 335, 488, 664
Браїлів 455, 569
Брацлавщина 583, 693
Бровари 621
Брундізіум (Бриндізі) 420, 535, 684
Брюссель 433, 548
Буковина (Буковинська Русь) 139, 

214, 220, 280, 616
Бурано 381
Бурштин 131

В

Варшава 26, 31, 33, 68, 69, 70
Ватикан 427, 431, 433, 438, 446, 447, 

542, 546, 553, 561, 562
Везувій 453, 455–461, 567, 569, 

571–575, 690
Вейгавей 343, 496
Велике князівство Литовське — див. 

Литва
Великобританія (Велика Британія, 

Англія) 590, 617, 620, 669
Великоросія — див. Росія
Венеція (Венецька, Венеціанська рес-

публіка) ХХХ, ХХХІ, 345–382, 394, 
402, 404, 407, 410, 497–511, 522, 664, 
670–677, 680, 682

Венцляр 645
Вермляндія 171

Верона 359, 371
Верхосулля 228
Високі Татри 622
Відень ХХХІ, ХХХІІ, 128, 178, 275, 

279, 291, 339, 341–343, 345, 408, 492, 
494–496, 498, 523, 559, 641, 668

Візантія (Східне римське цісарство) 
349, 350, 354, 362, 393, 406, 451, 502, 
504, 521, 565, 672, 678, 679, 688, 695

Вільно 612, 651
Вінничина 617
Вінченца 505
Вісла 54, 
Вітебськ 687
Вкраїна — див. Україна
Владивосток 600
Владикавказ 44, 598
Владимир 221
Волга (Ітіль) 165, 166, 677
Волзька Булгарія 677
Волинь 244, 249, 583, 693
Вологуєво 620
Володимир-Волинський 216

Г

Гадяцький повіт 93
Галич 214, 216, 220
Галичина (Галицько-Волинське кня-

зівство) VI, XIX, 22, 128–130, 132, 133, 
145, 162, 178–180, 200, 209, 214, 220, 
222, 257, 258, 282, 285, 286, 303, 307, 
339, 442, 492, 606, 609, 611, 616, 623, 
628, 636, 640, 646, 647, 665, 681

Галілея 679
Гелеспонт 481
Генуя (Генуезька республіка) 350, 407, 

522, 672, 682
Гераклея 349, 355

А

Аахен 383
Авернське озеро (Лаго Аверно) 465, 

579, 691
Авіньйон 426, 430, 432, 541, 545, 

546, 684, 685
Австралія 664
Австрія 22, 220, 258, 343, 346, 352, 

409, 496, 498, 500, 503, 524, 583, 592, 
606, 623, 667–670

Австро-Угорщина 609, 611, 628, 664, 
668–670, 681, 687

Адіджа 394, 511
Адріатика (Адрія, Адріатичне побе-

режжя) 345, 349, 350, 353, 402, 498, 501, 
502, 516, 671, 684

Адріатичне море 350, 502, 669
Адрія (місто) 394, 511
Азія 72, 354
Акатуй 600
Аквілея 349, 501, 671
Акція 683
Александрія 355, 591, 615, 677
Алжир 103, 105, 110, 114, 119
Альба 447, 562
Альба-Лонга 448, 562, 688
Альбано 421, 448, 536, 563
Альбанські гори 447, 448, 562
Альпи 114, 115, 343, 344, 496, 497, 669
Амальфі 466, 579
Америка (Новий Світ) 181, 346, 352, 

444, 499, 503, 559, 598, 673
Амур 249

Англія — див. Великобританія
Апеннінський півострів 681
Апеннінські гори (Апенніни) 395, 410, 

511, 524
Аргос 477, 481
Арічія 448, 563
Арль 103, 106
Арно 395, 396, 399, 408, 409, 511, 

512, 514, 524, 681
Астапово, ст. 660
Афіни 477
Африка 354, 670
Ашхабад 666

Б

Байї 451, 465, 565, 579, 690
Балкани (Балканські землі) 352, 503, 

620, 671
Балтійське море 620
Батурин 621
Бахмут 275, 644
Бельгія 441, 556
Беневент 420, 535, 684
Бергамо 350, 502
Берестейщина 628
Берлін 29, 341, 383, 408, 494, 523, 

559
Берн 213, 602
Бессарабія 335, 488
Біле море 72
Білополе (Білопілля) 228, 629
Білорусь (Біло-Русь, Біла Русь) 51, 

72, 406, 521, 591, 637
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Запоріжжя 250, 298
Захід 406
Західна Україна 216, 218, 220
Західне римське цісарство 393, 679, 

683
Західносибірська рівнина 597
Земмерінг 343, 496, 668
Золотоніський повіт 649

І

Ізмаїл 335, 488, 665, 
Ізраїль (Ізраїльське царство) 679, 

686, 687
Індія 158, 655, 673
Іонія 477
Іос 477
Іран 677
Іскія 453, 465, 567, 579
Іспанія 604, 612, 637, 670, 673
Істрія 349, 671, 
Ітака 477, 481, 482
Італія ХХХ, ХХХІ, 33, 343, 344-

466, 482, 496–580, 590, 638, 644, 663, 
664, 668–691

К

Кабардино-Балкарська (Терська) 
автономна область 237, 238, 632, 682

Кавказ 174, 313, 620, 682
Казанське ханство 627
Каліфорнія 86
Кампанья 419, 421, 429, 447, 534, 

544, 562, 638, 690, 691
Камчатка 620
Канада 335, 488, 664
Канів 621
Капітолій (пагорб у Римі) 413, 528

Капрі 453, 459, 567, 573, 578
Капуя 420, 535, 638, 684
Карпати 280
Карфаген (Картаген) 158, 682
Кастелло Франко 367
Кастель Ґандольфо 447, 562
Катеринослав 630
Каффа (Феодосія) 682
Київ XVII, 16, 97, 214, 216, 217, 

220, 237, 239, 256, 266, 268, 307, 310, 
313, 323, 336, 489, 581, 582, 584, 585, 
620–622, 627, 630, 632, 633, 640, 642, 
648, 652, 654–658, 661, 664

Київська Русь (Київська держава) 
214, 216, 217, 665

Київщина 583, 627, 693
Киргизький степ 150
Китай 354
Кіми — див. Куми
Кімполунг 645
Кіоджія (Кіоджа, Кьйоджа) 350, 672
Кіпр 350, 351, 502, 503
Кіренаїка 678
Кобаки 647
Козелець 621
Коломия 131
Колофон 477
Комарівка 621
Константинополь (Царгород, Стам-

бул) 249, 342, 350, 352, 362, 385, 407, 
417, 429, 495, 502, 503, 507, 522, 532, 
544, 672, 674, 675, 679, 682

Корсика 103, 109
Корфу 350, 502
Кошельовка 620
Краків 150, 611, 639
Красноярськ 600
Криворівня 295, 664

Геркуланум (Геркулан) 451, 456,458, 
462, 565, 570, 571, 575, 689, 690

Герцеговина 101
Гетьманщина 4, 6, 7, 15, 215, 219, 228, 

246, 582, 583
Гіперборея 407, 521
Гіссарлик 698
Глухів 621
Голгота 380
Городок 606
Греція (Еллада) 158, 249, 483, 678, 

684, 686, 698
Гримайлів 233
Гродно (Городно) 53, 54, 591
Грушівський хутір 100, 127, 598
Гура-Гумора 645

Д

Дакія 665
Далекий Схід 629, 655
Далмація 349, 671
Данилівка 659
Дарданелли 698
Денисівка 650
Деркачі 629
Джанікольо, пагорб у Римі 687
Джензано 448, 563
Джудекка 358, 674
Дінець 275
Дмитровськ 620
Дніпро (Славутич) 153, 215, 229, 250, 

266–268, 313, 621, 628
Доброї Надії мис 673
Додеканес 678
Долинськ 632
Дон (Дін) 15, 275

Драва 344, 497
Дубно 639
Дунай 665
Дунайські князівства 620

Е

Егейське море 350, 352, 502, 503
Ельба (Лаба) 668
Емілья-Романья 679
Енс 667
Еолія 477
Епомей 465, 579
Еритрея 670
Есквілін (пагорб у Римі) 413, 528
Есмань 621
Етрурія 402, 517, 681
Ефіопія 670

Є

Європа ХХХІІ, 17, 27, 73, 87, 339, 
340, 350, 352, 354, 372, 400, 473, 475, 
492, 503, 570, 592, 604, 614, 671, 675, 
680–682, 695

Єгипет 107, 109, 158, 380, 471, 688, 
690, 695

Єкатеринбург (Свердловськ) 597
Єрусалим 171, 686

Ж

Женева 602, 625

З

Закарпаття (Закарпатська Україна) 
214, 220, 616

Закопане 175, 622
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Запоріжжя 250, 298
Захід 406
Західна Україна 216, 218, 220
Західне римське цісарство 393, 679, 

683
Західносибірська рівнина 597
Земмерінг 343, 496, 668
Золотоніський повіт 649

І

Ізмаїл 335, 488, 665, 
Ізраїль (Ізраїльське царство) 679, 

686, 687
Індія 158, 655, 673
Іонія 477
Іос 477
Іран 677
Іскія 453, 465, 567, 579
Іспанія 604, 612, 637, 670, 673
Істрія 349, 671, 
Ітака 477, 481, 482
Італія ХХХ, ХХХІ, 33, 343, 344-

466, 482, 496–580, 590, 638, 644, 663, 
664, 668–691

К

Кабардино-Балкарська (Терська) 
автономна область 237, 238, 632, 682

Кавказ 174, 313, 620, 682
Казанське ханство 627
Каліфорнія 86
Кампанья 419, 421, 429, 447, 534, 

544, 562, 638, 690, 691
Камчатка 620
Канада 335, 488, 664
Канів 621
Капітолій (пагорб у Римі) 413, 528

Капрі 453, 459, 567, 573, 578
Капуя 420, 535, 638, 684
Карпати 280
Карфаген (Картаген) 158, 682
Кастелло Франко 367
Кастель Ґандольфо 447, 562
Катеринослав 630
Каффа (Феодосія) 682
Київ XVII, 16, 97, 214, 216, 217, 

220, 237, 239, 256, 266, 268, 307, 310, 
313, 323, 336, 489, 581, 582, 584, 585, 
620–622, 627, 630, 632, 633, 640, 642, 
648, 652, 654–658, 661, 664

Київська Русь (Київська держава) 
214, 216, 217, 665

Київщина 583, 627, 693
Киргизький степ 150
Китай 354
Кіми — див. Куми
Кімполунг 645
Кіоджія (Кіоджа, Кьйоджа) 350, 672
Кіпр 350, 351, 502, 503
Кіренаїка 678
Кобаки 647
Козелець 621
Коломия 131
Колофон 477
Комарівка 621
Константинополь (Царгород, Стам-

бул) 249, 342, 350, 352, 362, 385, 407, 
417, 429, 495, 502, 503, 507, 522, 532, 
544, 672, 674, 675, 679, 682

Корсика 103, 109
Корфу 350, 502
Кошельовка 620
Краків 150, 611, 639
Красноярськ 600
Криворівня 295, 664

Геркуланум (Геркулан) 451, 456,458, 
462, 565, 570, 571, 575, 689, 690

Герцеговина 101
Гетьманщина 4, 6, 7, 15, 215, 219, 228, 

246, 582, 583
Гіперборея 407, 521
Гіссарлик 698
Глухів 621
Голгота 380
Городок 606
Греція (Еллада) 158, 249, 483, 678, 

684, 686, 698
Гримайлів 233
Гродно (Городно) 53, 54, 591
Грушівський хутір 100, 127, 598
Гура-Гумора 645

Д

Дакія 665
Далекий Схід 629, 655
Далмація 349, 671
Данилівка 659
Дарданелли 698
Денисівка 650
Деркачі 629
Джанікольо, пагорб у Римі 687
Джензано 448, 563
Джудекка 358, 674
Дінець 275
Дмитровськ 620
Дніпро (Славутич) 153, 215, 229, 250, 

266–268, 313, 621, 628
Доброї Надії мис 673
Додеканес 678
Долинськ 632
Дон (Дін) 15, 275

Драва 344, 497
Дубно 639
Дунай 665
Дунайські князівства 620

Е

Егейське море 350, 352, 502, 503
Ельба (Лаба) 668
Емілья-Романья 679
Енс 667
Еолія 477
Епомей 465, 579
Еритрея 670
Есквілін (пагорб у Римі) 413, 528
Есмань 621
Етрурія 402, 517, 681
Ефіопія 670

Є

Європа ХХХІІ, 17, 27, 73, 87, 339, 
340, 350, 352, 354, 372, 400, 473, 475, 
492, 503, 570, 592, 604, 614, 671, 675, 
680–682, 695

Єгипет 107, 109, 158, 380, 471, 688, 
690, 695

Єкатеринбург (Свердловськ) 597
Єрусалим 171, 686

Ж

Женева 602, 625

З

Закарпаття (Закарпатська Україна) 
214, 220, 616

Закопане 175, 622
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Новий Світ — див. Америка
Новопетровське укріплення 613
Носівка 621

О

Огігія 483
Одер (Одра) 668
Одеса 243, 453, 567, 627
Одеська обл. 665
Олівальйо 349
Олімп 686
Омброна 395
Омитівка 621
Омськ 600
Орел 174, 620, 621
Оренбург 595, 612, 653
Орті 410, 525
Османська імперія 620, 672, 677, 679
Осса 437, 551, 686
Острог 222, 639

П

П’єве ді Кадоре 369
П’ємонт 670
Падуя 394, 511
Палатин (Палятин, пагорб у Римі) 

413, 415, 528
Палестина 158, 396, 512, 672
Париж XXІХ, 103–105, 107, 109–

114, 117–119, 124, 127, 158, 159, 408, 471, 
523, 559, 603, 604, 625, 675

Партенопея 450, 564, 565
Пеліон 437, 551, 686
Пелопонес 350, 482, 502
Пенза 99
Пестум 466, 579

Петербург 72, 83–85, 163, 218, 219, 
227, 301, 304, 318, 484, 485, 581–583, 
588, 595, 597, 598, 613, 617, 620, 631, 
648, 650, 652

Південна Америка 673
Підляшшя 583, 628
Піза 395
Пілос 477, 483
Пінчіо 445, 560
Пістойя 395, 511
По 394, 395, 511
Поділля 455, 569, 627, 628, 693
Полісся 628
Полоцьк 394, 511
Полтава XXV, 5, 226, 297, 597, 629, 

636, 648
Полтавщина (Полтавська губернія) 

5, 13, 212, 656
Польща 6, 24, 51, 53, 216, 217, 441, 

472, 473, 556, 582, 583, 591, 592, 623, 
628, 687

Помпеї 421, 451, 459, 461–464, 536, 
565, 572, 575–578, 689, 690

Порт-Артур 629
Прага 473, 616, 625, 629, 693
Прато 395
Придніпрянщина 628
Причорномор’я 682
Прованс 102–106, 109, 113, 114, 127, 

603
Прочіда 453, 567
Пруссія 583, 592, 603
Пуліоне 457, 461, 571, 575
Путеолі 451, 465, 565, 579

Р

Равенна 382–391, 678
Резіна 457–459, 571, 573

Крим 617, 620
Кримське ханство 627
Кріт 350, 481, 502
Кролевець 621
Кроми 620
Кубань XVI, 49
Куми (Кіми) 450, 477, 564, 690, 691
Курляндія 72

Л

Лаба (Ельба) 
Лакедемон 481
Ланґедок (Лянґдок) 109
Латарські гори 453, 567
Лебединський повіт 228
Лепанто 378, 677
Литава 343, 496, 628, 693
Литва (Велике князівство Литовське) 

72, 216, 217, 591, 623, 639, 654
Ліван 354
Лівія 670, 678
Лівобічна Україна 251, 636
Лікія 481
Ліон 107
Локрида 481
Ломбардія 671
Лондон 631
Любляна 669
Люкезькі гори 399, 514
Ляндскрон 171
Львів XIX, 45, 132, 138, 177, 178, 

183, 185–187, 216, 217, 220, 257, 259, 
261, 263, 269, 284, 303, 396, 475, 512, 
581, 583, 584, 586, 587, 593, 596, 604, 
607, 608, 611, 614, 616, 622, 623, 625, 
631, 636, 637, 639–643, 653, 654, 657, 
658, 660, 694

М

Мала Азія 352, 481, 678
Маламоко 349, 502
Мантуя 364, 508
Марсель 603, 670
Месопотамія 396, 512
Мессенія 481, 483
Мізенський півострів 453, 567, 690
Мізенум 451, 462, 465, 565, 576, 

579, 690
Мікени 698
Мілан 350, 502, 689
Молдова (Молдавське князівство) 215
Москва — див. Росія
Москва, м. 218, 219, 221, 237, 594, 

620, 639, 
Московщина — див. Росія
Мур 343, 496
Мурано 355, 381
Мурець 343, 496

Н

Назарет 679
Нальчик 237, 621, 632
Нарбонна 385
Неаполітанська затока 458, 466, 572, 

579, 690
Неаполь 450–465, 564–571, 573, 

575, 576, 578, 664, 688–691
Неман 51, 53, 61, 67, 68, 76
Немі 448, 449, 563
Ніжин 621
Нім 104, 107
Німеччина 409, 441, 524, 548, 556, 

602, 629, 669, 673, 685, 692
Новгород 221
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Новий Світ — див. Америка
Новопетровське укріплення 613
Носівка 621

О

Огігія 483
Одер (Одра) 668
Одеса 243, 453, 567, 627
Одеська обл. 665
Олівальйо 349
Олімп 686
Омброна 395
Омитівка 621
Омськ 600
Орел 174, 620, 621
Оренбург 595, 612, 653
Орті 410, 525
Османська імперія 620, 672, 677, 679
Осса 437, 551, 686
Острог 222, 639

П

П’єве ді Кадоре 369
П’ємонт 670
Падуя 394, 511
Палатин (Палятин, пагорб у Римі) 

413, 415, 528
Палестина 158, 396, 512, 672
Париж XXІХ, 103–105, 107, 109–

114, 117–119, 124, 127, 158, 159, 408, 471, 
523, 559, 603, 604, 625, 675

Партенопея 450, 564, 565
Пеліон 437, 551, 686
Пелопонес 350, 482, 502
Пенза 99
Пестум 466, 579

Петербург 72, 83–85, 163, 218, 219, 
227, 301, 304, 318, 484, 485, 581–583, 
588, 595, 597, 598, 613, 617, 620, 631, 
648, 650, 652

Південна Америка 673
Підляшшя 583, 628
Піза 395
Пілос 477, 483
Пінчіо 445, 560
Пістойя 395, 511
По 394, 395, 511
Поділля 455, 569, 627, 628, 693
Полісся 628
Полоцьк 394, 511
Полтава XXV, 5, 226, 297, 597, 629, 

636, 648
Полтавщина (Полтавська губернія) 

5, 13, 212, 656
Польща 6, 24, 51, 53, 216, 217, 441, 

472, 473, 556, 582, 583, 591, 592, 623, 
628, 687

Помпеї 421, 451, 459, 461–464, 536, 
565, 572, 575–578, 689, 690

Порт-Артур 629
Прага 473, 616, 625, 629, 693
Прато 395
Придніпрянщина 628
Причорномор’я 682
Прованс 102–106, 109, 113, 114, 127, 

603
Прочіда 453, 567
Пруссія 583, 592, 603
Пуліоне 457, 461, 571, 575
Путеолі 451, 465, 565, 579

Р

Равенна 382–391, 678
Резіна 457–459, 571, 573

Крим 617, 620
Кримське ханство 627
Кріт 350, 481, 502
Кролевець 621
Кроми 620
Кубань XVI, 49
Куми (Кіми) 450, 477, 564, 690, 691
Курляндія 72

Л

Лаба (Ельба) 
Лакедемон 481
Ланґедок (Лянґдок) 109
Латарські гори 453, 567
Лебединський повіт 228
Лепанто 378, 677
Литава 343, 496, 628, 693
Литва (Велике князівство Литовське) 

72, 216, 217, 591, 623, 639, 654
Ліван 354
Лівія 670, 678
Лівобічна Україна 251, 636
Лікія 481
Ліон 107
Локрида 481
Ломбардія 671
Лондон 631
Любляна 669
Люкезькі гори 399, 514
Ляндскрон 171
Львів XIX, 45, 132, 138, 177, 178, 

183, 185–187, 216, 217, 220, 257, 259, 
261, 263, 269, 284, 303, 396, 475, 512, 
581, 583, 584, 586, 587, 593, 596, 604, 
607, 608, 611, 614, 616, 622, 623, 625, 
631, 636, 637, 639–643, 653, 654, 657, 
658, 660, 694

М

Мала Азія 352, 481, 678
Маламоко 349, 502
Мантуя 364, 508
Марсель 603, 670
Месопотамія 396, 512
Мессенія 481, 483
Мізенський півострів 453, 567, 690
Мізенум 451, 462, 465, 565, 576, 

579, 690
Мікени 698
Мілан 350, 502, 689
Молдова (Молдавське князівство) 215
Москва — див. Росія
Москва, м. 218, 219, 221, 237, 594, 

620, 639, 
Московщина — див. Росія
Мур 343, 496
Мурано 355, 381
Мурець 343, 496

Н

Назарет 679
Нальчик 237, 621, 632
Нарбонна 385
Неаполітанська затока 458, 466, 572, 

579, 690
Неаполь 450–465, 564–571, 573, 

575, 576, 578, 664, 688–691
Неман 51, 53, 61, 67, 68, 76
Немі 448, 449, 563
Ніжин 621
Нім 104, 107
Німеччина 409, 441, 524, 548, 556, 

602, 629, 669, 673, 685, 692
Новгород 221
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Східна Україна 216–218, 220, 228, 
257

Східне римське цісарство — див. 
Візантія

Східно-Європейська рівнина 597
Сян 49

Т

Таляменто 344, 497
Тараскон 114, 115, 122
Татарія 95
Татарська Орда (Степ, Золота Орда) 

215, 218, 627
Тебаідська пустиня 159
Тернопіль 233, 603
Тибр 431, 442, 546, 679, 681, 683
Тифліс V, VII
Тихий океан 600
Тіволі 421, 536
Торре Анунціата 459, 572
Торре дель Греко 458, 572
Торська Олексіївка 644
Торчелло 349, 355, 381, 382
Тоскана 354, 356, 395, 396, 399, 402, 

403, 408, 409, 505, 511, 512, 514, 517, 518, 
523, 524, 680, 682

Тразіменське озеро 410, 525, 682
Трентіно 670
Трієст 350, 502, 670
Трієстська затока 671
Тріполі 678
Тріполітанія 678
Троя (Іліон) 478, 481, 482, 688, 698, 

699
Тула 620
Туніс 109
Туреччина 617, 620, 678

Турин 672
Туркестан 27

У

Убіжище 650
Угорщина 215, 258, 669
Удіне 350, 502
Україна (Вкраїна, Україна-Русь, Руська 

земля, Малоросія) Х–ХІІ, XIV, ХХХІІ, 
3, 4, 11, 14, 15, 17, 19, 20, 22, 45–47, 
49, 50, 79, 83, 138, 147, 150–154, 161, 
170, 174, 178, 199, 214–216, 218–220, 
223, 225, 226, 228, 234, 235, 237–239, 
249–251, 257, 266–268, 272, 275, 279, 
282, 302, 303, 307, 308, 313, 318, 323, 
327, 336, 395, 406, 408, 441, 472, 473, 
485, 489, 511, 521, 556, 582, 583, 585, 
588–590, 613, 614, 620, 628, 629, 632, 
636, 637, 647, 651, 655, 687, 693, 695

Урал (Уральські гори, Середній Урал) 
72, 86, 597, 598, 600

Урбіно 435, 550

Ф

Фаворська гора 390, 679
Феррара 350, 394, 502, 511, 673, 679
Фессалія 481
Фіви 697
Фієзоле 399, 514
Флегрейські поля 465, 579
Флоренція ХХХ, 354, 395–407, 

409, 430, 432, 433, 512–522, 524, 545, 
547, 548, 664, 673, 676, 678, 680–682

Фракія 482
Франція 68, 105, 113, 114, 126, 149, 

441, 556, 590, 592, 603–605, 610, 612, 
614, 617, 620, 629, 669, 672, 673, 684

Фраскаті 421, 536

Рим ХХХ, 25, 26, 29, 41, 249, 
286, 362, 385, 386, 402, 407, 408–446, 
448, 451, 453, 456, 457, 461, 507, 517, 
522–563, 565, 567, 570, 571, 575, 663, 
664, 670, 675, 676, 678, 679, 682–685, 
687–689

Ріальто 349, 381, 382, 501, 502, 510
Ріміні 383, 384
Річ Посполита 623, 628, 687
Ровіго 350, 502
Родос 477, 678
Росія (Московщина, Володимиро-Су-

здальське князівство, Російська імперія) 
Х, 20, 33, 78, 80, 87, 90, 92, 98, 99, 162, 
167, 169, 170, 214, 215, 217, 233–235, 
298, 304, 314, 318, 335, 336, 406, 409, 
442, 472, 473, 488, 489, 523, 556, 582, 
583, 585, 591, 592,594, 599, 600, 602, 
604, 613, 616, 617, 620, 621, 627, 629, 
630, 637, 638, 653, 659, 660, 664–666, 
669, 682, 693, 697

Ростов 221
Руан 154
Румунія 215, 335, 488, 645, 665
Русь 408, 523, 627, 638

С

Савойя 670
Саламін 477, 481
Салерно 466, 579
Саратов 318, 660
Сардинія (Сардинське королівство) 

451, 566, 617, 620, 670
Сахалін 80, 316, 595
Сахара 87
св. Михайла острів 381
Севастополь 173, 600, 620
Севськ 621
Седан 603

Середземномор’я 672, 684, 688
Середня Азія 627
Серпухов 620
Сибір 86, 95, 96, 316, 600, 601
Сибірське ханство 627
Сині Води 627
Синоп 620
Сирія 354, 396, 512, 690
Сицилія 451, 482, 565, 566, 604, 671, 

688
Сієна 682
Сієнцо 678
Січ 6, 249, 251, 473, 583, 693
Скандинавія 671
Слобожанщина (Україна Слобідська) 

215, 220, 228
Слов’янщина 31, 343, 496, 668
Словенія 669, 671
Смирна 477
Сомалі 670
Соракт 410, 525, 683
Соррентський півострів 453, 466, 

567, 579
Спарта 483
Сполучені Штати Америки (Сполучені 

держави) 335, 488, 614, 664
Стабія 462, 576, 690
Стамбул — див. Константинополь
Станіславів 129, 132, 608, 640
Степ — див. Татарська Орда
Стокгольм 171, 342, 495
Стрий 130, 132, 608
Суздаль 221
Сула 228
Сучава 645
Схід 158, 349, 354, 356, 362, 505, 672
Східна Європа 216, 627
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Східна Україна 216–218, 220, 228, 
257

Східне римське цісарство — див. 
Візантія

Східно-Європейська рівнина 597
Сян 49

Т

Таляменто 344, 497
Тараскон 114, 115, 122
Татарія 95
Татарська Орда (Степ, Золота Орда) 

215, 218, 627
Тебаідська пустиня 159
Тернопіль 233, 603
Тибр 431, 442, 546, 679, 681, 683
Тифліс V, VII
Тихий океан 600
Тіволі 421, 536
Торре Анунціата 459, 572
Торре дель Греко 458, 572
Торська Олексіївка 644
Торчелло 349, 355, 381, 382
Тоскана 354, 356, 395, 396, 399, 402, 

403, 408, 409, 505, 511, 512, 514, 517, 518, 
523, 524, 680, 682

Тразіменське озеро 410, 525, 682
Трентіно 670
Трієст 350, 502, 670
Трієстська затока 671
Тріполі 678
Тріполітанія 678
Троя (Іліон) 478, 481, 482, 688, 698, 

699
Тула 620
Туніс 109
Туреччина 617, 620, 678

Турин 672
Туркестан 27

У

Убіжище 650
Угорщина 215, 258, 669
Удіне 350, 502
Україна (Вкраїна, Україна-Русь, Руська 

земля, Малоросія) Х–ХІІ, XIV, ХХХІІ, 
3, 4, 11, 14, 15, 17, 19, 20, 22, 45–47, 
49, 50, 79, 83, 138, 147, 150–154, 161, 
170, 174, 178, 199, 214–216, 218–220, 
223, 225, 226, 228, 234, 235, 237–239, 
249–251, 257, 266–268, 272, 275, 279, 
282, 302, 303, 307, 308, 313, 318, 323, 
327, 336, 395, 406, 408, 441, 472, 473, 
485, 489, 511, 521, 556, 582, 583, 585, 
588–590, 613, 614, 620, 628, 629, 632, 
636, 637, 647, 651, 655, 687, 693, 695

Урал (Уральські гори, Середній Урал) 
72, 86, 597, 598, 600

Урбіно 435, 550

Ф

Фаворська гора 390, 679
Феррара 350, 394, 502, 511, 673, 679
Фессалія 481
Фіви 697
Фієзоле 399, 514
Флегрейські поля 465, 579
Флоренція ХХХ, 354, 395–407, 

409, 430, 432, 433, 512–522, 524, 545, 
547, 548, 664, 673, 676, 678, 680–682

Фракія 482
Франція 68, 105, 113, 114, 126, 149, 

441, 556, 590, 592, 603–605, 610, 612, 
614, 617, 620, 629, 669, 672, 673, 684

Фраскаті 421, 536

Рим ХХХ, 25, 26, 29, 41, 249, 
286, 362, 385, 386, 402, 407, 408–446, 
448, 451, 453, 456, 457, 461, 507, 517, 
522–563, 565, 567, 570, 571, 575, 663, 
664, 670, 675, 676, 678, 679, 682–685, 
687–689

Ріальто 349, 381, 382, 501, 502, 510
Ріміні 383, 384
Річ Посполита 623, 628, 687
Ровіго 350, 502
Родос 477, 678
Росія (Московщина, Володимиро-Су-

здальське князівство, Російська імперія) 
Х, 20, 33, 78, 80, 87, 90, 92, 98, 99, 162, 
167, 169, 170, 214, 215, 217, 233–235, 
298, 304, 314, 318, 335, 336, 406, 409, 
442, 472, 473, 488, 489, 523, 556, 582, 
583, 585, 591, 592,594, 599, 600, 602, 
604, 613, 616, 617, 620, 621, 627, 629, 
630, 637, 638, 653, 659, 660, 664–666, 
669, 682, 693, 697

Ростов 221
Руан 154
Румунія 215, 335, 488, 645, 665
Русь 408, 523, 627, 638

С

Савойя 670
Саламін 477, 481
Салерно 466, 579
Саратов 318, 660
Сардинія (Сардинське королівство) 

451, 566, 617, 620, 670
Сахалін 80, 316, 595
Сахара 87
св. Михайла острів 381
Севастополь 173, 600, 620
Севськ 621
Седан 603

Середземномор’я 672, 684, 688
Середня Азія 627
Серпухов 620
Сибір 86, 95, 96, 316, 600, 601
Сибірське ханство 627
Сині Води 627
Синоп 620
Сирія 354, 396, 512, 690
Сицилія 451, 482, 565, 566, 604, 671, 

688
Сієна 682
Сієнцо 678
Січ 6, 249, 251, 473, 583, 693
Скандинавія 671
Слобожанщина (Україна Слобідська) 

215, 220, 228
Слов’янщина 31, 343, 496, 668
Словенія 669, 671
Смирна 477
Сомалі 670
Соракт 410, 525, 683
Соррентський півострів 453, 466, 

567, 579
Спарта 483
Сполучені Штати Америки (Сполучені 

держави) 335, 488, 614, 664
Стабія 462, 576, 690
Стамбул — див. Константинополь
Станіславів 129, 132, 608, 640
Степ — див. Татарська Орда
Стокгольм 171, 342, 495
Стрий 130, 132, 608
Суздаль 221
Сула 228
Сучава 645
Схід 158, 349, 354, 356, 362, 505, 672
Східна Європа 216, 627
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Абруптивний — раптовий, різкий
Абсида — виступ будівлі, здебільшого напівкруглий у плані (зовні іноді багатокутний 

або квадратний), перекритий півкуполом. У християнських церквах абсида — вівтарна 
частина, орієнтована зазвичай на схід

Ампліфікація — зміна, переробка
Антиділювіяльний — не підвладний модним віянням
Авреоля — ореол, німб
Адорація — захоплення, поклоніння
Антиціпація — передбачення
Апострóфа — в риториці прийом, коли серед загальних міркувань застосовується 

звертання до якоїсь конкретної особи з-поміж слухачів чи до уявного образу
Артистичний — художній, мистецький
Ауспіції — у Древньому Римі ворожіння за польотом та криком птахів. Тлумачились 

ауспіції жерцями-авгурами
Ачей — адже ж

Безхосенно — без користі
Блахман — брехун, хвалько
Блягер — те саме, що і “блахман”
Бомбастичність — хвальковитість, самозакоханість
Брульон — чернетка, первісний рукопис
Бурш — у Німеччині член студентської корпорації, студент

Верифікація — перевірка істинності
Визискати — використати 
Вимазати — викреслити 
Вимикатися — вислизати, звільнятися
Виплив — наслідок, продукт
Відрікати — відмовляти, відговорювати
Встійність — стійкість, непохитність

Гекатомба — велике жертвоприношення
Гзимз, гзимс — карниз, похило встановлені під стелею гладкі або профільовані дошки
Гіматія — частина давньогрецького чоловічого одягу
Гіпокризія — лицемірство
Гіпокрит — лицемір
Глота — тиснява, тіснота
Гольтіпака — гульвіса, розбишака

ПОЯСНЕННЯ СЛІВ

Х

Харків 84, 219, 220, 336, 485, 489, 
584, 597, 629, 632, 657, 697

Харківщина (Харківська губернія) 
212, 228, 629

Хіос 477
Хлипнівка 612
Холмщина 628
Хорватія 669, 671
Хорутанія (Карантанія) 344, 496, 669

Ц

Царгород — див. Константинополь
Цейлон 269
Цюріх 602

Ч

Челябінськ 600
Черекський р-н 682
Чернеча гора 621
Чернівці 266, 277–282, 290, 607, 

608, 642, 645–647
Чернігів 648, 661
Чернігівщина (Чернігівська губернія, 

Чернігово-Сіверщина) 212, 627, 656, 693
Чехія 639

Чівідале 350, 502
Чорна гора 395
Чорне море 73, 267, 313, 350, 502

Ш

Шамотули 639
Швейцарія 354
Шльонськ 13
Штирія 343, 496, 668

Ю

Югославія 669
Юзвин 617

Я

Яромір 639
Ясна Поляна 660 

С

Champrosay 110

Р

Pontafel 344, 497
Pontebba 344, 497 
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742 ГЕОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК



Конвенанс — припис, порядок
Конвенціональність — домовленість, узгодженість
Кондуїт — штрафний журнал, список, до якого в старих школах заносили провини 

учнів
Конекс — зв’язок
Консеквентно — послідовно 
Конто — рахунок 
Контроверсія — суперечка 
Котурни — в античному театрі компонент акторського вбрання: взуття на високих 

дерев’яних підошвах, яке збільшувало зріст, надавало постаті величності. У переносному 
значенні “ставати на котурни” — бундючитись, безпідставно величатися

Кулявий — кульгавий
Курація — лікування
Кустоде — доглядач музею, сторож
Кучити — набридати, допікати

Лібра — старовинна римська одиниця ваги (близько 327 грамів)
Ліценція — дозвіл, знижка
Лучити — об’єднувати
Люнет, люнета — в архітектурі поле стіни, обмежене аркою та її опорами у формі 

півкола або сегмента кола й горизонталлю знизу, розташоване над дверми чи вікнами
Льокай — лакей, слуга

Матримоніальний — пов’язаний зі шлюбом
Мент — мить, момент
Мізерія — буденні клопоти
Мірнота — звичайність, посередність
Містраль — холодний північно-західний вітер на Середземноморському узбережжі 

Франції, що дме з гір
Мортифікація — рудимент, щось таке, що повинно відмерти
Муніципія — у Стародавньому Римі місто з правом самоврядування

Напушеність, напушистість — штучність, помпезність
Неґація — заперечення
Неґоціант — оптовий купець, комерсант
Неґувати — заперечувати, відкидати
Неконсеквентність — невідповідність
Непотизм — заміщення посад за протекцією, влаштування родичів на прибуткові 

посади, кумівство
Неприлапаний — неспійманий 
Нефоремний — безформний
Нобілітація — надання шляхетства, отримання дворянства

Горина, горичний — вище, піднесене почуття
Гребувати — нехтувати 

Ґешефт — торгова операція, оборудка

Дезидерата — вимога, бажання
Доохрестний — довколишній
Дотинок — докір, звинувачення

Едукація — освіта
Ексцерпт — тези, стислий виклад змісту
Елюкубрація — хитрощі, виверт
Еманація — випромінювання 
Етерний — тендітний, ефірний

Жестоковийний — упертий, непохитний
Жонца — управитель 
Жуїр — людина, яка живе весело і бузтурботно, шукаючи в житті лише задоволень

Забрукатися — забруднитися 
Займовання — запозичення
Запалений — запеклий 
Зарібник — найманий робітник
Заховати — зберегти 
Збомбардований — такий, що зазнав краху, занепалий
Зеро — нуль 
Змагання — намагання, заходи
Зражати — виявляти, виказувати
Зручний — спритний 

Іменник — хрещений батько
Інтролігатор — майстер з виготовлення книжкових оправ

Калюмнія — зневага, наклеп
Кампанілья — дзвіниця
Касувати — скасовувати
Квантитативний — той, що стосується кількісних показників
Кватирка — міра об’єму рідини 
Кебета — розум
Коліґація — приєднання, утворення зв’язку
Компатріот — співвітчизник
Комплікація — ускладнення
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Сакристія — приміщення в католицькому храмі, де зберігається церковне начиння, 
книги, також воно служить місцем для проведення деяких обрядів, переодягання і від-
починку духовенства

Своїти — привласнювати
Сенсуальний — той, що стосується відчуттів
Складня — синтаксис
Склеп — магазин 
Скомплікований — ускладнений
Споводувати — спричиняти
Стичність — контакт, спілкування
Ськати — шукати вошей у волоссі

Тандита — крайнощі 
Тета — тітка 
Трансцендент — той, що виходить за межі, непізнаваний, інтуїтивний
Трачка — пилорама 
Тузин — дюжина

Уступ — фрагмент
Утертий — традиційний, загальноприйнятий

Фактор — посередник, дрібний комісіонер
Фат — самовдоволений франт, джиґун, особа, що любить похизуватися
Фіякер — візник

Хрунь — продажний виборець

Цвічений — освічений, інтелігентний

Шафувати — витрачати 
Шовковник — шовкопряд 
Штука — мистецтво
Штукований — неприродний, штучний

Ятися — спритно братися до чогось, починати

Оглада — вишкіл
Одідичити — одержати в спадок
Одность — однаковість, єдиність
Оклепаний — збитий, неновий
Опанча — традиційний український верхній одяг — свита з капюшоном
Ордер — орден
Остентаційно — раптово 
Офіціаліст — службовець 

Паляруш — гаманець 
Парадиз — гальорка
Партикулярний — окремий, приватний
Пасожитство — паразитування 
Переочити — пропустити, прогледіти
Піддвигнення — підштовхування, піднесення
Пінія — італійська сосна
Подеста — керівник адміністрації (подестату) в середньовічних (XII–XVI ст.) 

італійських містах-державах
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