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З історії журналу «Українська хата»  
(Київ, 1909–1914) 

 
 
«Українська хата» – популярний літературно-науковий, 

громадський та економічний ілюстрований місячник (щомісячний 
літературно-художній журнал», «літературно-громадський український 
місячник»), що виходив у Києві з березня 1909 до серпня 1914 р. 

Постійним редактором часопису був П. Богацький, активну участь у 
виданні брав М. Шаповал. Ідея створення незалежного друкованого 
органу виникла ще у 1908 р. внаслідок полеміки, яка розгорнулася між 
співробітниками альманаху «Терновий вінок» (до редколегії входили     
П. Богацький, М. Шаповал, О. Коваленко, Ю. Будяк, Ю. Сірий та інші)  й 
передплатниками «поміркованих поглядів», які належали до табору 
київської щоденної газети «Рада». 

Спочатку була думка обмежитися альманахом. Потім вирішено 
використати дозвіл на видання журналу, що його вже мав Г. Коваленко 
на видання українського тижневика. Зміну періодичності та назви 
пощастило перевести без великих перешкод. Перша книжка 
«Української хати» з’явилася 24 березня 1909 р. У цей же рік передплата 
сягнула 400 примірників, без урахування дрібного продажу (до 300 
примірників). 

У передовій статті (1909. № 1) редакція наголошувала на 
необхідності  розвитку українського письменства, поєднанні літератури і 
життєвих змагань народу, потребі не відступати від культурно-просвітніх 
цілей, щоб постійно іти назустріч поступу, де «світять кращі ідеали 
людськості: воля, рівенство, братерство». В цьому аспекті головне місце 
відводилося вільній людині, вільній творчій громадській праці та 
рівноправному використанні «добра природи». 

Читацька аудиторія нового журналу теж мала бути досить широкою 
і демократичною: культурно-мистецькі, літературні, інтелігентні кола 
свідомих українців, серед яких студентство, учительство, жіноцтво. 

Журналу був притаманний дух полеміки, гострої критики, 
утвердження нових модерністських засад та ніцшеанського ідеалу 
людини. Співробітники виступали проти українофільства з його 
поміркованим лібералізмом, поверховим демократизмом, угодовством та 
орієнтацією в національно-визвольній справі на чужі суспільні сили. 

Основною для «хатян» була вимога глибокого національно-
політичного світогляду, рішуча боротьба за соціально-національне 
визволення, гармонійність стосунків особистості й суспільства. Як 
результат таких взаємин – відроджена Україна, в якій би «синтезувалися 
соціалізм та індивідуалізм». 

Ці теми знаходили постійне відображення на сторінках 
«Української хати», головними генераторами ідей якої виступали             
П. Богацький, М. Шаповал (Сріблянський), М. Євшан, А. Товкачевський 
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та ін. Тривалі дискусії розгорнулися між табором молодої генерації, що 
гуртувалася навколо «Української хати» («хатяни») і прибічниками 
більш консервативної щоденної газети «Рада» («радяни»). Пізніше до 
виступів проти «Української хати» приєднався київський журнал «Дзвін» 
(зокрема полеміка Л. Рибалки (Юркевича) та Д. Донцова). 

За змістовим і жанровим наповненням місячник «Українська хата» 
був одним із найцікавіших видань на Східній Україні початку ХХ ст. 
(поряд із «Літературно-науковим вісником»). Тут друкувалися різні 
художньо-публіцистичні, літературно-критичні, наукові, полемічні 
бібліографічні матеріали. 

Серед авторів художніх творів вирізняються прихильники 
«модерної культури» і «модерної літератури», передусім представники 
«Молодої музи»: М. Вороний, О. Олесь, М. Філянський, В. Винниченко, 
О. Кобилянська, М. Семенко, Г. Хоткевич, а також наймолодше 
покоління – П. Тичина, М. Рильський, В. Свідзінський. 

Український читач мав нагоду познайомитися з закордонними 
письменниками, філософами: твори М. Метерлінка, К. Гамсуна,                 
Г. Манна, Ш. Бодлера,  С. Кіркегора, Я. Вассермана, П. Альтенберга були 
співзвучні молодій українській інтелігенції.  

У літературній критиці та дискусійних статтях «хатяни» 
дотримувалися естетичного принципу: головне – не про що писати, а як 
писати (М. Сріблянський). Принципи «індивідуальності митця та його 
психології» виступають на перший план. Особливим авторитетом 
користувалися публікації М. Євшана, який послідовно розвивав 
«філософський дискурс модерності» («Проблеми творчости», 
«Суспільний і артистичний елемент в творчости», «Боротьба генерацій і 
українська література», «Літературні замітки», «Тарас Шевченко», 
«Релігія Шевченка», «На сучасні теми», «Леся Українка» та ін.).  

В публіцистиці висвітлювалися важливі моменти поточного життя і 
найпекучіші питання українського відродження. В літературно-
критичних статтях, замітках, бібліографії відбувалось знайомство з 
українською літературною творчістю, її станом, розвитком, напрямами і 
змаганнями. Журнал звертав особливу увагу на діяльність молодих або 
починаючих діячів письменства і мистецтва. Він став для них так би 
мовити лабораторією, де вони вивіряли свої сили і здобували основи 
літературної творчості. «Таку педагогічну роль наш журнал взяв на себе 
через те, що Україна не має досвідчених ні публіцистів, ні критиків, ні 
вправних, мистецьких робітників преси», – наголошувала редакція. 

Скориставшись досвідом першого року, редколегія вирішила 
наступного року створити у журналі постійні відділи, в яких 
систематично висвітлювалися б події поточного суспільного і 
закордонного життя: «… ми будемо освітлювати міжнаціональні 
стосунки нашого народу в Росії, Австрії та ін.» (1910. № 1).  

Надалі «Українська хата» мала такі відділи: 1) художньо-
літературний (поезії, нариси, малюнки, оповідання, новели, повісті, 
романи, драми оригінальні і перекладні); 2) критичний (критичні статті, 
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літературні огляди, характеристики письменників); 3) науковий (теорія, 
історія і філософія літератури, психологія творчості); 4) публіцистичний 
(статті, в яких обговорюватимуться різні події українського і світового 
життя); 5) мистецький (статті про музику, театр, малярство, архітектуру 
тощо); 6) бібліографія.  

Крім того, з 1913 року введено нові відділи: а) журнал журналів (із 
маси друкованого в українській пресі вибиралося все, найцікавіше для 
інтелігентного читача, щоб тримати його в курсі поточних літературних і 
громадських справ; б) літературна хроніка, в якій занотовувалися 
основні новини українських видань. 

«Великі втрати минулого року примусили нас піднести передоплату 
на 1910 рік до 4 крб., але відповідно цьому ми збільшуємо розмір 
журналу, додаючи цілий аркуш великої вісімки до розміру книжок за р. 
1909. Закінчивши перший найтяжчий рік нашого журналу ми 
висловлюємо найщирішу подяку всім нашим співробітникам, що 
активно запомогали журналові неоплаченою працею, подбавши про 
оплату їх праці у 1910 році, і читачам, що передоплатою і спочуттям 
підтримували нас в тяжкій роботі і додали певності продовжувати роботу 
далі», – зазначала редакція у 1910 р.  

Співробітники «Української хати» намагалися подати якомога 
більше різноманітних творів молодих, але амбітних авторів, містити 
портрети відомих людей того часу, знайомитии на своїх сторінках із 
роботами знаних і малознаних малярів, подавати бібліографію нових 
книжок і часописів. У журналі друкувалися критичні статті, літературні 
огляди творчості окремих письменників, подавались новини з життя за 
кордоном та в Україні, театральна та мистецька хроніка. Обов’язковим 
атрибутом журналу були рекламні оголошення про вихід різнопланових  
видань. 

Зацікавлення викликали публіцистичні матеріали про 
міжнаціональні взаємини, зокрема стосунки Росії та України. Полеміка з 
проф. Погодіним, д. Струве та іншими російськими урядовцями і 
науковцями була дуже гострою і не раз викликала нарікання в інших 
часописах («Рада», пізніше марксистський «Дзвін»). 

Обов’язковим вважалося дати огляд літератури за рік минулий, 
відзначити найкращі досягнення і найталановитіші твори, підбити 
підсумок творчого розвитку письменників, поетів, зоорієнтувати читача у 
розмаїтті літературних творів. 

Піднімалися у журналі й питання, що стосувалися освіти: «До 
становища народної освіти школи на Україні» (1909. № 2), «До 
національної школи» (1909. № 6), Ю. Будяк «Українська шкільна 
література. Граматки (букварі)» (1911. № 5), Т. Франко «Наша мова і 
правопис» (1909) тощо. Відстежувався стан справ із збирання коштів та 
затвердженням проекту пам’ятника Т. Г. Шевченкові у Києві. 

Друкувалися етнографічні матеріали: З. Кузеля «Про потребу і 
техніку збирання етнографічних матеріалів» (1909), Гр. Коваленко «Про 
український стиль і українську хату» (1912) та ін. 
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Не залишилися поза увагою нові видання («Український студент», 
«Будучина»), українство в чужій пресі. Присутня була і політична 
публіцистика («Класова боротьба та національна солідарність»,  
«Українська преса і громадянство», «Буржуазія і націоналізм», 
«Партикуляризація цінностей», «Буржуазне письменство» і «Робітнича 
наука» тощо). 

Ось що пише редакція на «закінченнє першого року видавництва»: 
«Тяжкий був 1909 рік для української преси взагалі, а для «Української 
хати» ще тяжчий через особливі усови, в яких ми розпочинали 
видавництво. Брак засобів літературних робітників, а найбільше – 
байдужість громадянства до рідної преси і літератури відбились і на 
нашому журналі, але ж мимо всіх витрати, понесених нами, ми ще 
більше впевнились в потребі на такий журнал». Місячник намагався дати 
в доступній формі середньому читачеві, переважно провінціальному, 
матеріал потрібний для національного самоусвідомлення щонайширших 
кругів суспільства».  

Але незважаючи на труднощі, редакція «Української хати» 
продовжувала обраний нею курс. Журнал проіснував до введення 
воєнного  становища в Російській імперії у зв’язку з розгортанням 
активних подій Першої світової війни. 

Політика журналу підтримувалася основними його керманичами – 
редактором-видавцем П. Богацьким, його «ідеологами» М. Шаповалом і 
М. Євшаном, активними співробітниками.  

 
Першим редактором-видавцем цього літературно-громадського 

українського місячника став Петро Богацький. 
Народився Павло Богацький 17 березня в Купині на Поділлі у сім’ї 

священика. Закінчив духовну семінарію у Кам’янці-Подільському, 
подальшу освіту однак здобув не в духовному закладі, а в офіцерській 
юнацькій школі у Вільні (1906). Мав стосунки з революційними 
антицарськими гуртками, брав участь у підпільному русі, у революції 
1905–1907 рр., за що потрапив до тюрми, був позбавлений права 
продовжувати військову освіту. Потім навчався на агрономічному відділі 
Київської політехніки. Видавав і редагував у Києві журнал «Хрін» (1908) 
та брав участь у виданні альманаху «Терновий вінок» (1908). 

Надалі Павло Богацький цілком віддається літературній праці: 
редагує і видає літературно-громадський журнал «Українська хата», 
згуртовуючи навколо нього письменників обох частин України –               
О. Олеся, Г. Чупринку, І. Липу, О. Журбу, О. Кобилянську, Б. Лепкого,     
М. Рильського, М. Євшана. 

Ось що у свої спогадах пише Галина Журба про зустріч із 
редактором-видавцем за адресою редакції «Української хати» 
(Бульварно-Кудрявська, 16): «Зустрічає мене молодий чоловік, вище 
середнього росту, з русявою борідкою (лопатною, як тоді була мода), з 
русявим чубом, що спадає на блакитні, запорошені мрійливістю очі. 
Струнку постать чепурно облягає чорне убрання». 
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Неодноразово за видавничу діяльність потрапляв під цензурні та 
політичні утиски. Зокрема за публікацію безневинного оповідання 
«Коняка», що належало перу Г. Журби, П. Богацький був  «єдиний 
редактор, що заслуговував на назву джентльмена, у відношенні до 
авторів. Він, як і М. Сріблянський (Микита Шаповал), тримався погляду, 
що письменник, якщо він має справжній хист і повагу до власної 
творчості, - відповідає сам за свої писання, як маляр за свій образ. Тому 
давали письменникам змогу вільно виявляти себе, зберігаючи свою 
індивідуальність. Адже маляр малює, як знає та хоче; ніякі редактори не 
перемальовують його картини на свій смак і лад. Образ приймається або 
відкидається, дістає признання або ні. Редактори «Української хати» 
давали змогу молодим авторам, для яких пороги «Літературно-наукового 
вісника» були зависокі, випливати вільно на літературне плесо. 
Лояльність і толерантність хатянських редакторів йшли так далеко, що 
навіть наявні погріхи мовні і стилістичні зберігалися часто, як авторське 
право, вияв його поглядів, смаку, стилю. Зате в критичних оглядах 
звертали на це увагу; письменник мав змогу сам спостерігати хиби своїх 
писань, простежити розвиток своєї творчості». 

З початком Першої світової війни з наказу начальства Київського 
військового округу журнал було закрито на шостому числі, а                       
П. Богацький за свої погляди був засуджений і засланий до Наримського 
краю. До Києва повернувся тільки 1917 року і став начальником міліції м. 
Києва. Провадив активну політичну діяльність. За Директорії був 
столичним отаманом та отаманом Коша Охорони Республіки. У часи 
гетьманської влади арештований. У складі Січових стрільців брав участь 
у боях за Київ. У 1917–1919 рр. співпрацював із редакціями журналів 
«Книгар», «Україна», «Шляхи», «Слово», «Подільський шлях» та 
працював як архівар у Кам’янець-Подільському університеті. 1920 рок 
емігрував до Польщі, де співпрацював у газеті «Українська Трибуна» 
(Варшава, 1920), потім до Чехії (Прага, 1922), де разом із М. Шаповалом 
редагував двотижневик громадського-культурного та економічного 
життя «Нова Україна» (1922-1923). В цей час він займається 
бібліографічною працею, під його редакцією у 1926 р. вийшла книга 
Григорія Чупринки «Твори» з хронологічним покажчиком (на сьогодні 
найповніше видання Г. Чупринки), вийшли «Вибрані твори                        
М. Драгоманова», під його ж редакцією (1932), «Кобзар Шевченка за сто 
років. 1840-1940», інші літературно-наукові розвідки. 

У 1940 р. виїхав до Німеччини, де працював в «Українському 
віснику» (Берлін, 1943–1945 рр.), навчав історії української літератури у 
гімназії й учительській семінарії у таборі Міттенвальд, Баварія (1945–
1949). 

До Австралії приїхав у 1949 р. Оселився в м. Тірулі, працював на 
фабриці, продовжував літературну діяльність у газеті «Вільна Думка» 
(Сідней), де друкував статті, спогади, переклади, бібліографічні розвідки. 
Помер 23 грудня 1962 р. 
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Загалом творчість Павла Богацького мала міцну реалістичну 
основу. Наприклад, збірка оповідань «Камелії» (з характерним 
підзаголовком «Психологічні арабески») засвідчує його тяжіння до 
неоромантичної школи, відчувається вплив модернізму. Він виступає 
тонким художником-психологом зі своїми філософськими 
узагальненнями. Йому близька морально-етична проблематика (питання 
честі, любові, самопожертви в імя високих ідеалів), творчість його 
глибоко лірична, але їй не чужі й революційні мотиви. 

Найгарячіші виступи проти «Української хати» були на сторінках 
«Ради» та пізніше «Дзвону». На початку ХХ ст. на Східній Україні 
місячник П. Богацького вважався «поступовою, революційною трибуною 
молодих, трибуною їх протесту, бунту проти всілякої заскорузлости, 
безпринципности, політичного угодства», що гуртував навколо себе 
безкомпромісний політично-літературний актив, тоді як «Літературно-
науковий вісник» і «Рада» стояли на позиціях «примиренчих», 
монополізуючи собі право авторитету, – згадує Г. Журба. Блискучі статті 
Сріблянського (Шаповала), Євшана (Федюшки), Товкачевського досі не 
втратили своєї філософічно-політично-літературної актуальності. Цей 
бойовий стиль набирав інколи дуже гострого тону в війні з 
«консервативним табором Чикаленка-Єфремова». 

Ідеологічним рушієм «Української хати», а разом із тим 
вирішальним редактором-авторитетом її був Микита Шаповал, одна з 
найяскравіших індивідуальностей свого часу, «людина великих 
здібностей, темпераменту та амбіцій у кращім розумінні».  

 Микита Сріблянський (Шаповал). Народився 26 травня 1882 року у 
с. Сріблянка Бахмутського повіту Донеччина). Скінчив народну школу, 
потім двокласну міністерську, а потім вчився у ново глухівській лісовій 
школі, яку й закінчив у 1900 році. Працював помічником лісничого в 
Прилуці, Словянську, Харкові. У 1903 р. вступає до війська 
«вольноопределяющимся». З 1904 р. – у військовій школі, яку закінчив і 
став офіцером у Війську Польському. У 1906 заарештований, відсидів у 
Варшавській фортеці вісім місяців, обвинувачений у належності до 
військово-революційної організації. Потому оселився у Харкові, де 
вступив до університету, але змушений був припинити навчання і пішов 
працювати лісничим. Член РУП із 1901 р., один із організаторів і лідерів 
УПСР і член її ЦК, голова Всеукраїнської лісової спілки.  

В уряді Винниченка обіймав посаду міністра пошти і телеграфу, 
співавтор 4-го Універсалу, співорганізатор протигетьманського 
повстання. Разом із урядом УНР емігрував. У 1922 р. редагував журнал 
«Нова Україна» (Прага). Помер 25 лютого 1932 р. у Ржевницях біля 
Праги і там похований.  

«Він, мабуть, здебільшого й фінансував журнал. Офіційним, тобто 
відповідальним і технічним редактором був Павло Богацький. Менш 
видатний, працьовитий і тактовний, більш наполегливої вдачі, він двигав 
увесь технічний тягар видавництва на своїх плечах. Обидва вони – 
Шаповал і Богацький доповнювали один одного. Динамічно-вольовий 
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Микита служив тоді лісничим (він мав середню лісівничу освіту) в лісах 
Терещенка на Чернігівщині, мешкав у Нінелі, до Києва приїздив вряди-
годи струсонути сонних і ледачих, втихомирити бурхливих, мирити 
переварених, внести свіжого лісового подиху в пересичену пристрастями, 
емоціями та еротикою атмосферу міста в взагалі зробити такий-сякий 
порядок. А що гурт хатян складався переважно з молодих людей, то Ерос 
і Венера панували вселадно на цьому Олімпі». 

 
Велику вагу для розуміння культурного контексту доби, розуміння 

характерів тих чи інших діячів української преси мають особисті 
враження і спогади постійної співробітниці журналу Г. Журби. Її 
мемуари, написані талановитою рукою письменниці й публіциста, 
вийшли у світ у США (збірник «Слово», частково передруковувалися 
київським журналом «Україна» у 1991 р., але досі не мають широкої 
читацької аудиторії). 

Галина Журба (Галина Маврикіївна Домбровська, по чоловікові 
Нивінська) народилася 29 грудня 1888 року в сім’ї поміщика на 
Уманщині. Вихована у польській культурі, вже з юнацьких років 
пригорнулась душею до українства, що його віднайшла по материнській 
лінії в роду Копистинських. Писати почала рано. Перша книжка 
оповідань «З життя» вийшла друком в Одесі (1908). До неї увійшли три 
оповідання «Солов’ї», «Черешні», «Ясний день». 1919 року разом із 
урядом УНР виїхала до Польщі. Пізніше жила на Волині, у 40-х рр. – у 
Львові. По війні емігрувала до США, де мешкала у Філадельфії. Померла 
1979 року. 

Вагомим мемуарним твором Г. Журби стали її нотатки «Від 
«Української хати» до «Музагету» із підзаголовком «Люди і події». 
Літераторці вдається передати неповторні образи (не тільки суто 
зовнішні, а й внутрішні характеристики) основних співробітників 
журналу «Українська хата». Вона пише про Микиту Шаповала і Грицька 
Чупринку, кількома потужними штрихами відтворює риси Віктора 
Дубровського і молодого Максима Рильського. Кожен із них постає якраз 
у контексті того товариства, що стояло найближче до літераторів-
модерністів, тобто до «Української хати». 

Ось кілька прикладів: «Микита Шаповал в довгому чорному 
сурдуті, з густим чорним чубом, борідка а ля Винниченко, глибокі чорні 
очі, лице матове, пухнате, веселі пухкі губи. Особистість Шаповала 
настільки яскраво вирізнялись з-посеред нашого загалу і навіть провідної 
інтелігенції, скристалізованістю політичного світогляду, своїм 
філософічно-суспільним спрямованням та й самим характером людини 
вольової, нової у нас формації, створеної для проводу, людини, яка знає, 
чого хоче, та вміє це хотіння втілювати в чин, – тож не дивно, що 
притягав він все активне, живе, творче з молодшої генерації». 

Віктор Дубровський – автор словника, інженер-залізничник, 
«людина вихована, світських манер, мав деякі зв’язки у вищих урядових 
сферах, – чорнявий елегантний красень, з борідкою а ля Грінченко, білі 
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пещені руки, чорні оксамитні очі». Його дружина Ніна Дубровська 
(Трилевська), цікава новелістка (псевдо – Гордій Юрич, в «Українській 
хаті» друкувалися деякі її оповідання), «тип японської аристократки – 
говорить тихо й соромлива посміхається». А загалом дім 
охарактеризованих Дубровських – один із культурніших, інтелігентніших 
у Києві. 

В’ячеслав Липинський – «обличчя польсько-шляхетське», 
«хлібороб-землевласник, який нічим не нагадував сільського гречкосія; 
поведінка інтелігента-бувальця. Високе чоло, розумний, бистрий погляд, 
невеликі вуса». 

Гнат Хоткевич – «удекорований на «історично». Темно-синій 
кунтуш з кармазиновими закотами, у сап’янцях, з бандурою. Бракує 
тільки оселедця. Середнього зросту, обличчя чисте, з правильними 
рисами, підкручений невеликий вусик. Сидить скромно, опустивши на 
бандуру очі, як козак Мамай і злегка перебирає струни… Відчувається 
великий майстер. Адже Гнат Хоткевич перший бандурист України; 
можна сказати – класик гри на бандурі».  

Микола Вороний – поет певного смаку й культури. «Але постать 
така непоетична! На широкозадому корпусі велика голова, підголена 
чомусь «під макітру», з претензією на артистичність. Бараболястий ніс, 
осідланий золотим пенсне та коротка червона шия ще більше 
підкреслюють цю незугарність». 

Грицько Чупринка – «високий, худий та лисий, з двома пучками 
волосся на скронях. Обличчя сіре, німе, безвусе; вузькі затиснені губи і 
сірі зимні очі. Мабуть почував себе ніяково в цьому товаристві без 
пиятики, без бешкетування. Проте, пізніше під час визвольних змагань 
виявив характер та патріотизм і вмів з крісом у руках за Україну вмерти». 
Григорій Чупринка (1879–1921 рр.) родом із села Гоголева на 
Чернігівщині. 1917 був козаком у полку Хмельницького, 1919 керував 
повстанням проти більшовиків на Чернігівщині. Розстріляний 1921 року. 
Перші поезії зазначені перевагою традиційних мотивів, за реакції 
помітне зацікавлення модернізмом з мотивами «безутішної самоти», а з 
початком революції 1917 року переважають революційно-бунтарські 
настрої). 

  
 Кожний період розвитку літератури має рівень свого теоретичного 

самоусвідомлення. Особливо періоди „зміни віх”, естетичної 
переорієнтації, коли нове покоління намагається сказати нове слово. В 
літературному процесі висуваються постаті, які репрезентують ті творчі 
орієнтири, які несе з собою нова генерація. Таким репрезентантом 
новаторських тенденцій став Миколи Євшан. Його статті на сторінках 
„Української хати”, „Літературно-наукового вісника” стали справжнім 
каталізатором літературного процесу, внесли в нього дух полеміки, живої 
боротьби, того темпераменту, без якого неможливий поступ у будь-якій 
галузі людської діяльності. 
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Микола Євшан (Федюшка). Народився 19 травня 1890 р. у 
селянській родині невеличкого містечка Войнилів, що на Івано-
Франківщині. Оскільки мав слабке здоров’я та велику любов до книжки, 
батько віддав його до гімназії в м. Станіславів. Тут пройшов перші 
випробування характер хлопця. Гімназія була польською, але Микола 
виявляв великий інтерес до української культури та громадського руху. 
Після закінчення гімназії в 1908 р. Микола записується до Львівського 
університету. У 1910 р. взяв участь у боротьбі студентської молоді за 
український університет, зо що був позбавлений можливості 
продовжувати навчання у Львові і завершував освіту у Відні. 

Від 1907 р. розгортається активна літературно-критична діяльність 
Євшана, він виступає в журналах „Бджола”, „Будучність”, „Літературно-
науковий вісник”, із 1908 р. стає одним із основних авторів журналу 
„Українська хата”. Багато дала йому поїздка до м. Києва, де він 
познайомився з Ганною Барвінок, Лесею Українкою, М. Коцюбинським, 
М. Шаповалом. Двадцятирічний Євшан стає чи не «найголоснішим» 
українським критиком. У 1910 р. він видає у Києві книжку „Під прапором 
мистецтва”, в якій сформульовані його естетичні засади та здійснено 
аналіз творчості молодих західноукраїнських письменників                         
П. Карманського, В. Пачовського, Б. Лепкого, О. Кобилянської,                  
В. Стефаника. В багатьох статтях, зокрема, „Листах з Галичини” для 
„Української хати”, відбита атмосфера літературного життя Львова, дано 
своє прочитання – переважно нетрадиційне – багатьох сторінок 
української класики. 

Як представник нової течії в літературній критиці, М. Євшан 
виступав проти народництва в літературі, за новаторство й мистецькі 
шукання, підкреслюючи роль мистецької індивідуальності всупереч 
народницькій ідеалізації народу. Поруч із Шевченком, почасти 
протиставляючи йому, висував недооцінюваного народниками                  
П. Куліша як представника більш тривкої поезії, звільненої від „елементу 
інстинктивного”. Під час Першої світової війни був старшиною в 
австрійській армії й УГА. 31 жовтня 1919 р. виголошує промову „Великі 
роковини України», присвячену річницю проголошення ЗУНР, а 23 
листопада помер від тифу у Вінниці. 

Микола Євшан виступав палким оборонцем молодого покоління 
письменників, які сприймали й намагалися творчо розвивати на 
українському ґрунті ті нові художні віяння, що зародилася в європейській 
культурі наприкінці ХІХ ст., і вступив у конфлікт з прихильниками старої 
школи побутового реалізму, зокрема С. Єфремовим. Оскільки Євшан 
брав під захист письменників, що належали до літературного 
угруповання „Молода Муза” у Львові та київського журналу „Українська 
хата” і декларували гасла „символізму”, „модернізму”, „декадансу” (часто 
без розрізнення цих понять), критика стали називати прихильником 
теорії „мистецтва для мистецтва”, ідеологом „декадансу” тощо. На думку 
ж Євшана вихідною точкою критики „мусить бути твір мистецтва, чужа 
душа, а обов’язком критика – вміти читати, розуміти чужу душу, бачити 
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не тільки те, що написано, але й те, що не висказано, що пробивається 
між стрічок”. 

Для М. Євшана проблема відношення мистецтва до життя 
поставала передусім в аспекті його відношення до людської 
індивідуальності, до людської душі, а в зв’язку з цим – до проблеми 
виховання „людської одиниці”. Цій проблемі критик присвятив одне з 
перших своїх ґрунтовних досліджень „Проблеми творчости”. На його 
думку, поява нових течій спричинена тим, що митець, не маючи сил 
витримувати тягар дійсності, шукає заспокоєння „поза обрубом життя”. 
Отже, самотність водночас і „трагедія”, і „мрія”. Чи немає тут 
суперечності?  

М. Шаповал, який у цих питаннях солідаризується з М. Євшаном, у 
цей час видав книжку „Самотність”, перейняту апофеозом самотності як 
«висоти духу гордих індивідуалістів», які в глибинах душі знаходять 
утіху, самотність як ознаку сили й здатності не впасти „під обухом” 
брутальної дійсності, «самотність як внутрішню свободу». А свобода ця 
найповніше виражається через творчість. Оце прагнення до свободи 
індивідууму стало основою нової естетики, яка прийшла на зміну 
реалістичному зображенню життя, та тенденційності, програмовості, 
коли певні думки, гасла поет намагається одягнути в художню форму 
(саме через це від журналу відійшов В. Винниченко). Критик не 
заперечує вартості естетики попереднього періоду, старої школи, але 
переконаний, що її час уже минув, бо змінилися обставини і змінилася 
людина. 

Естетичні погляди М. Сріблянського та М. Євшана (загалом їх  
репрезентував і журнал) базувалися на уявленні про цілісність духовної 
постаті митця, а відтак – спільності джерела етичної поведінки й 
естетичних інтенцій автора. Тому декадентство, як певний тип 
світовідчуття та художньої практики, зазнало негативної оцінки „хатян”. 
Завданням мистецтва критики вважали формування сильної духом 
особистості, яка здатна взяти на себе відповідальність за вільний  вибір 
власної долі, перебуваючи в душевній рівновазі й згоді з самим собою. 
Оригінальними були роздуми М. Сріблянського про відмінність стилю 
від манери, про значення ритму й інтонації в структурі тексту. І хоча 
уявлення про деякі тогочасні напрямки і стилі, наприклад, імпресіонізм, 
неоромантизм було в журналі нечітким, натомість символізм зазнав 
усебічного аналізу (критика поезії М. Семенка). Головним мірилом якості 
мистецького твору вважалася вірність чистій красі або національній ідеї. 

Деякі українські письменники переходили від побутописання до 
психологізму, в їх народницький світогляд мовби вростали елементи 
модернізму; епіцентр переміщувався від зображення до вираження 
комплексу ідей і настроїв особистості (Г. Хоткевич, А. Кримський,            
Б. Лепкий, М. Яцків). В Ольги Кобилянської та Лесі Українки попри їх 
деякі розходження (Лесі Українці були чужі ніцшеанські захоплення       
О. Кобилянської) формується неоромантична гуманістична концепція, 
що ґрунтувалася на духовному, „визвольному” пориві, прагненні до 
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повноти буття, ідеалу „повноти людини”, „цілого чоловіка”... Ідею 
цілісності особистості („Моя девіза – йти за віком і бути цілим 
чоловіком!”) висунув і Микола Вороний. 

Уважне вивчення цього журналу дає нам змогу побачити, як 
серйозно, вимогливо, з уболіванням ставилися поети-„хатяни” один до 
одного – так щиро вони бажали піднести рідну літературу на вищий 
щабель. Зрештою, більшість із них тільки формувалися, «кипіли» і самі 
до кінця не знали, чого прагнуть, хоча встигли виробити досить чітку 
естетичну програму. Загалом «хатянство» – літературний рух 
багатовимірний, як поетичний, так і прозовий (Галина Журба, Михайло 
Яцків, Ольга Кобилянська, Павло Богацький, Юрій Будяк, Одарка 
Романова, Гнат Хоткевич). Вагу мали публіцистика, яка була в журналі 
просто-таки блискуча, літературна критика, драматургія, художній 
переклад. Тобто, це була нова хвиля в літературі. Цікаво відзначити, що 
всі автори „Української хати” були походженням або з бідноти, або з 
інтелігенції, а їхня доля в майбутньому склалася нещасливо. Багато хто з 
них був репресований у перші роки радянської влади, дехто загинув або 
емігрував. Про долю багатьох ми нічого не знаємо: вони або відійшли від 
літератури, або впали жертвами немилосердного часу, в якому жили.  

Тільки одиниці прожили життя і померли на рідній землі: Христя 
Алчевська, Василь Пачовський, Петро Карманський, Павло Тичина, 
Максим Рильський. Трагічне це було покоління, не всі змогли і встигли 
реалізуватися, дехто реалізовувався далеко поза межами рідної землі. І 
тільки тепер ми можемо справедливо поцінувати їхню діяльність і подати 
їхню творчість сучасному читачеві. 
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ПРИМІТКИ 
 

 
Тексти, що подані в цьому збірнику, оригінально відрізняються від 

сучасного українського літературного правопису. Частково це тому, що 

на початку ХХ ст., коли виходив журнал «Українська хата», чи в 

діаспорних виданнях другої половини ХХ ст., коли з’явилися нотатки   

П. Богацького і спогади Г. Журби, дотримувалися дещо відмінного, ніж 

сьогодні написання. Частково тому, що і друкарні припускали певних 

помилок, і коректори не завжди вичитували тексти публікацій. 

З огляду на це, в поданих далі текстах були зроблені правки 

відповідно до сучасних норм літературного вживання: а) якщо вони 

принципово розходяться із сучасним розумінням тих чи інших слів або 

ускладнюють сприйняття матеріалу; б) якщо це описки, коректорські 

недогляди (це стосується граматики і пунктуації); в) деякі русизми. 

Наприклад, було змінено написання таких слів, як: відограв – 

відіграв, фіртка – хвіртка, журнала – журналу, тягару – тягаря, 

статтей – статей, близшій  – ближчий, зсилка – заслання, наложений 

штраф – накладений штраф, справочник – довідник тощо. 

Але не доводилося втручатися тоді, коли варто було зберегти 

особливості, тонкощі написання чи стилю. Зокрема в таких слова: нарід, 

народнього, сальон, польонізми, баляст, новеля, клюб, освітлюваннє, 

ріжні, заля, шабльон, льовеляс, данська мова (тобто – датська), імени, 

творчости тощо. 
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[Передова стаття] 

 
Українська хата 

Літературно-науково-громадський і економічний  
ілюстрований місячник 

 
 

В швидкобіжучій плутанині сучасного життя уперто звучать ріжні 
домагання, ріжні заяви про свої потреби, намічаються шляхи, по яких 
простують житьові напрямки; боротьба за свої інтереси і істнування не 
спиняється, і в усьому цьому вирі суперечностей, звичайно, досягне своєї 
мети той, хто виявить більше напруження сил, більше непохитного 
завзяття, хто скупчить можливо найбільшу енергію. 

Поміж частинами Росії, Україна, що зветься, не без підстави, 
житницею імперії, той край, що – мовляв один російський поет – 
„обильем дышет”, цей край не виходить з становища моральних і 
матеріальних злиднів, ніяк не позбудеться затяжних неврожаїв і 
темноти, хвороб фізичних і духовних, заколоту розумового і безладдя 
громадського. Таке становище України зрозуміле, бо вона темна і 
позбавлена була нормальної можливості черпати з джерела науки і 
світла розумового тієї цілющої води – знаття, яке тільки й зможе 
вивести український народ на шлях доброцільної, творчої, поступової 
діяльності для вироблення кращих форм громадського ладу, до 
вільнішого життя.  

Письменство і наука – це ті могутні і далекозорі проводарі, що 
сягають на обрій кращої будучини і показують шлях до неї. 

Наш народ через особливі історичні обставини свого життя був 
позбавлений можливості повною рукою брать добро науки, бо не мав 
свого національного, зрозумілого по викладу, прилагодженого до свого 
життя, письменства, а через те в своєму розвиткові він не підносився 
духом вгору, а сходив у долину злиднів і сліз. Тепер обставини життя 
дозволять нашому народові обернутись до цього джерела – рідного 
письменства та науки, і опираючись на їх і під їхнім захистом, прямувати 
в будучину! Але письменство тоді допомагає, коли воно є. У нас же воно 
ледве ввійшло в життя, тільки-що стає на ноги, і потребує як найбільше 
рук, що підтримували б і розвивали його. 

Починаючи видання свого журналу, ми насамперед маємо служити 
цій меті: розвивати українське письменство, направляти його так, щоб 
воно йшло на зустріч усім життьовим змаганням нашого народу і 
запомагало-б його культурно-просвітним потребам, навертаючи його 
думку на шлях поступу, де світять кращі ідеали людськості: воля, 
рівенство, братерство, – де ввижається вільна людина, вільна творча 
громадська праця і рівне користання добром природи! 

Не замикаючись в тісному кутку гуртківських і партійних змагань і 
інтересів, ми даватимемо можливість висловлюватись в журналі кожній 
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щиро-поступовій, демократичній думці, кожному сміливому і чесному 
поглядові, направленому на добро нашого народу, для розбудження його 
національно-культурної свідомості; дбатимемо, по змозі, щоб журнал 
висвітлював потреби нашого підростаючого молодого покоління – 
українського студентства, гуртував і направляв його працю на добро 
рідному краю; дбатимемо також про освітлення теперішнього 
становища, потреб і інтересів народної просвіти і вияснення завдань 
свідомого учительства; в рівній мірі і по змозі йтимемо на зустріч 
потребам українського жіноцтва, що може бути позитивною культурною 
силою, а через своє безправ’є і несвідомість занедбаного і одкинутого в 
найтемнішій куток життя. 

Ставлячи перед собою таку відповідальну і велику мету, ми віримо, 
що систематична, непохитна і доброцільна робота всіх позитивних і 
свідомих сил, що підтримають почате нами діло, принесе помочі і світла 
в темну українську хату!  

 
 

Українська хата. 1909. № 1. С. 3–4.  
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[Передплатне оголошення на журнал, 1910 р.] 
 

Українська Хата 
Приймається передплата на 1910 рік 

на популярний літературно-науковий ілюстрований  
український місячник 

 
Напрямок журналу: національно-поступово-демократичний: 
В 1910 р. „Українська Хата” освітлюватиме можливо повно 

українське життя з погляду національно-культурних потреб України і 
міститиме: белетристику: поезії, оповідання, повісти, малюнки, нариси і 
т. ін., статті наукові; статті публіцистичні, в яких обговорюватимуться всі 
пекучі справи українського життя, науки, літератури й мистецтва; статті 
літературно-критичні, з характеристикою творів і діяльності наших 
письменників, особливо сучасних; огляди преси української, російської, 
польської й інших в зв’язку з українським рухом; огляди українського 
громадсько-культурного життя; огляди найцікавіших подій по-
закордонного життя. 

В 1910 р. „Українська Хата” даватиме переклади творів з чужих мов і 
характеристики чужих письменств; даватиме репродукції творів 
українських художників, малюнки, віньєтки, портрети письменників і 
діячів українських. 

В 1910 р. журнал буде збільшений в розмірі. 
До участі в „Укр. Хаті” запрошено видатних українських 

письменників. 
 
В перших книжках „Укр. Хати” за 1910 р. між іншими будуть 

друкуватися такі твори: В. Винниченка „Тайна”, оповідання; О. Олеся 
„Чотири доби”; М. Вороного „Загадка життя” драм. етюд віршем, на 1 
дію, „Нудьга безталання” – оповідання; С. Черкасенка „Петро Кирилюк” 
– драма на 4 дії; Г. Хоткевича „Авірон”, повість; Ів. Личка „Тайна”, 
оповіжання. 

  
На підставі особливої згоди О. Олесь в 1910 р. всі нові свої твори 

міститиме тільки в „Українській Хаті”. 
 
В „Укр. Хаті” містили свої твори або згодились працювати: Христя 

Алчевська, В. Алешко, Юр. Будяк, Ганна Барвінок, К. Бондаренко,          
Ол. Березинська, Іван Бурячок (худож.), В. Винниченко, Ів. Виговський, 
М. Венгжин, М. Вороний, П. Богацький, В. Гордіїв, М. Голубець, Андрій 
Горленко, М. Дяченко (худож.), М. Євшан, Ол. Журлива, Галина Журба, 
Михайло Жук, М. Залізняк, Ів. Іжакевич (худож.), Ільченко (худож.),     
Як. Іщенко, П. Капельгородський, Гр. Коваленко, Є. Коваленко,                
Н. Кибальчич, В. Крижанівській, худож. Кричевський, Козачка,                 
Г. Комарова, Ольга Кобилянська, Петро Карманський, О. Кузьминський, 
Богдан Лепкий, Я. Літинський, Іван Липа, д-р І. Луценко,                            
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Л. Лукич(енко), Іван Личко, Майорський, М. Мандрика, Мазюкевич,     
Ол. Неприцький-Грановський, О. Олесь, А. Очеретяний, Микола 
Олександрович, Т. Осадчий, М. Підгірянка, Л. Пахаревський,                      
С. Просвітянин, О. Плющ, Василь Пачовський, С. Павленко, С. Полуян, 
Б. Раєвський, С. Русова, Одарка Романова, Н. Романович,                             
М. Сріблянский, Евг. Сердюк, Юр. Сірий, Евг. Стебновський,                       
В. Степанківський, К. Стеценко, Гр. Сьогобочний, Л. Сохачевська,              
С. Твердохліб, Єв. Тимченко, Гнат Хоткевич, А. Худоба, Іван Труш 
(худож.), В. Тарноградський, Ан. Товкачевський, Гр. Чупринка,                  
С. Черкасенко, Чепіга, І. Шульга (худож.), М. Шаповал, О. Шпитко, 
Гордій Юрич, Михайло Яцків, Л. Яновська і багато інших. 

 
Передплата на 1910 рік на „Українську Хату” 4 карб. (за кордон          

10 корон), півроку – 2 карб., окрема книжка – 35 коп. (з пересилкою       
40 коп.), можна виплачувати частками по 2 карб. 

Передплата приймається в головній конторі і редакції журнала: Київ, 
Бульварно-Кудрявська, 36. Або в „Українській книгарні” – Безаківська, 8; 
книгарні „Літературно-Наукового Вістника” –Вел. Володимирська, 28. 

У Харкові: „Українській книгарні”, Рибна, 28. 
В Житомирі: в книгарні В. Совінського. 
В Галичині: Львів, книгарня Наукового Т-ва, Ринок, 10. 
 

Видавець Ів. Бойко.     
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[Передплатне оголошення] на 1913 рік  
(рік видання п’ятий) 
Українська Хата 

літературно-критичний, громадський український 
місячник 

Завданням журналу „Українська Хата” є – по можливості повне 
освітлюваннє процесу ідейного, духовного життя України, беручи його 
під розвагу національності. Література, як головний виразник його, 
розкриваючи се життя в його основі, займе перше і найповажніше місце 
на сторінках журналу „Українська Хата”, обслуговуючи інтереси 
української інтелігенції, буде відкликатися на всі важливіші громадські 
події українського і світового життя, а також на розвій мистецтва в 
ріжних його проявах. 

Журнал „Українська Хата” буде мати відділи: а) художньо-
літературний (поезії, нариси, малюнки, оповідання, новели, повісти, 
романи, драми і т.д. оригінальні і перекладні); б) критичний (критичні 
статті, літературні огляди, характеристики письменників); в) науковий 
(теорія, історія і філософія літератури, психологія творчості та ін.);            
г) публіцистичний (статті, в котрих обговорюватимуться ріжні події 
українського і світового життя); д) мистецький (статті про музику, театр, 
малярство, архітектуру та інше) і е) широко поставлена бібліографія. 

Крім того з 1913 року при журналі „Українська Хата” вводяться 
слідуючі нові відділи: а) Журнал журналів. З маси друкованого в 
українській пресі буде вибиратись все, що найбільше цікавого для 
інтелігентного читача, таким чином наш журнал поставить його в курсі 
біжучих літературних і громадських справ; б) Літературна хроніка буде 
занотовувати всі новини українських видань. 

Виходитиме журнал в кінці кожного місяця чепурними, розміром не 
менше 64 сторінок набору, міцно зброшурованими книжками в стильові 
обгортці. 

Працюють в журналі кращі сили. До сеі пори містили свої твори: 
О. Авратинський, Христя Алчевська, Юр. Будяк, Ганна Барвінок,       

Л. Будай, П. Богацький, В. Винниченко, М. Вороний, В. Грищинський,    
А. Діброва, М. Євшан, Ол. Журлива, Михайло Жук, Г. Журба,                      
П. Карманський, Н. Кибальчич, Гр. Коваленко, Ольга Кобилянська,           
І. Кончіц, М. Коваленко, Богдан Лепкий, Іван Липа, Іван Личко,               
Я. Мамонтов, Майорський, Ол. Неприцький-Грановський, О. Олесь,        
М. Підгірянка, Л. Пахаревський, С. Просвітянин, О. Плющ, С. Павленко, 
С. Русова, Одарка Романович, М. Рильський, В. Cамійленко,                       
М. Сріблянський, Юр. Сірий, Евг. Стебновський, Я. Стоколос,                      
С. Твердохліб, В. Тарноградський, Ан. Товкачевський, М. Филянський, 
Гнат Хоткевич, А. Худоба, М. Чернявський, Гр. Чупринка, М. Шаповал, 
Гордій Юрич, Михайло Яцків і багато інш. 

Передплата річна на „Українську Хату” 4 руб. (за кордон 12 корон), 
півроку – 2 руб. 50 коп., окрема книжка – 35 коп. (з перес. 40 коп.).   
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[Передплатне оголошення] на 1914 рік  
(рік видання шостий) 

 
Українська Хата 

літературно-критичний, громадський український 
місячник 

 
Розпочинаючи 6-й рік видання журналу „Українська Хата”, Редакція 

має на думці йти заздалегідь наміченим шляхом, підбадьорена 
численими голосами своїх прихильників і постійних читачів. Редакція не 
має наміру викладати всю свою програму в оповістці, натомість 
викладаючи її в журналі, що робила вже 5 років. Українські свідомі 
громадяне не дістали від своїх попередників ніякого наслідства – в 
буквальному і переносному розумінні, через те відомі українські злидні 
можуть бути загальмовані в своїм розвитку тільки нашою загальною 
вірою в свою працю, вірою в своїх сподвижників. 

Редакція „Укр. Хати” приступає до роботи в новім році з 
випробуваною в своїх співробітників і читачів – передплатників що 
дадуть їй змогу рішати по можливості намічені тут коротко завдання: 

Завданням журналу „Укр. Хати” є – по можливості повне 
освітлюваннє процесу ідейного, духовного життя України з метою 
викривання основних моментів національності, що є базою всякої живої 
творчості. Література, як головний виразник його, розкриваючи се життя 
в його основі, займе перше і найповажніше місце на сторінках журнала 
„Українська Хата”, обслуговуючи інтереси української інтелігенції, буде 
відкликатися на всі важливіші громадські події українського і світового 
життя, а також на розвій мистецтва в ріжних його проявах. 

Журнал „Українська Хата” буде мати відділи: а) художньо-
літературний (поезії, нариси, малюнки, оповідання, новели, повісти, 
романи, драми і т.д. оригінальні і перекладні); б) критичний (критичні 
статті, літературні огляди, характеристики письменників); в) науковий 
(теорія, історія і філософія літератури, психологія творчості та ін.); г) 
публіцистичний (статті, в котрих обговорюватимуться ріжні події 
українського і світового життя); д) мистецький (статті про музику, театр, 
малярство, архітектуру та інше); е) широко поставлена бібліографія і з) 
літературна хроніка буде занотовувати всі новини українських видань. 

 
Працюють в журналі кращі сили, при близшій участі: П. Богацького, 

Д. Донцова, М. Євшана, Г. Журби, О. Кобилянської, Ол. Неприцького-
Грановського, М. Сріблянського, Ан. Товкачеваського, Гр. Чупринки, М. 
Яцкова.   

 
Хто внесе цілорічну передплату до 15 лютого 1914 р. той одержить в 

додаток окремі аркуші першої частини повісти Ольги Кобилянської: „За 
ситуаціями” і великий портрет Івана Франка. 
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ПЕРЕДПЛАТА РІЧНА НА „УКРАЇНСЬКУ ХАТУ” – 4 рублі 
(в Австрію 12 корон річно і 6 кор. піврічно; в Америку: 2½ доляри на 

рік і 1½ дол. – піврічно)  
півроку – 2 руб. 50 коп.; ½ року – 1 руб. 25 коп., окрема книжка 35 

коп. (з пересилкою: 40 коп.). 
Передплатити і добути журнал „Українська Хата” можна: в 

головній конторі журналу  – Київ, Ділова, 4. 
 
В Київі: в книгарні „Л. Н. Вістника” – Фундуклеєвська, 12; 
               в крамниці „Час” – Володимирська, 53;  
               в „Українській книгарні” – Безаківська, 8; 
               та по всіх кращих російських книгарнях. 
В Харкові: „Українській Книгарні” – Петровський пр., 18. 
В Петербурзі: в „Українській Книг[арні. – Пет[ербурзька]  
Стор[она], Б[ольшой] Проспект, д. № 1.   
В Полтаві: в „Українській Книгарні” – Петровська площа. 
В Одесі: в Українській Книг[арні] „Діло” – Преображенська, 11.  
В Катеринославі: в Українській Книгарні „Слово” –Поліцейська,36  
              та в книг[арні]  Є. Лозінської – Проспект д. Вебера.   
В Кам.-Подільську: в Т-ві „Просвіта”. 
В Ахтирці: Кіоск Д. Ф. Наумця. 
В Катеринодарі: в „Українській Книг[арні] ул. Катерини, № 34. 
В Кременчуці: „Українській Книгарні” коло Собору.  
 

ЗА КОРДОНОМ:  
у Львові: „Книгарня Науков. Т-ва ім. Шевченка”, Ринок, 10. 
у Станіславові: в „Народнім Базарі”, ул. Собіського.  
в Чернівцях: Равх і Лебединський – Ратушева, 4, Пасаж. „Бек”.  
В Америці: Chicago. 4105 N Avers ave Mr. A. Granovsky. 
       
Комплекти за минулі роки (1909 (крім № 1) – 1913) продаються в 

конторі журналу: для наших передплатників по 3 рублі кожний з 
пересилкою, а для всіх по 4 рублі. 

      
Пробний № висилається тільки за три 7 коп. марки. 

 
Адреса Контори і Редакції журналу: Київ,  Ділова, 4.  

 
Ціна окремої книжки 35 коп. 
      З пересилкою 40 коп.                                         

Редактор-Видавець 
                                                                                         Павло Богацький 

 
Друкарня Акц. Т-ва „Петро Барський у Київі”, Хрещатик, 40. 
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Павло Богацький 
 

„Українська  хата” 
 

Українська хата, хатяне і хатянство 
 
Деякі українські журналісти, публіцисти й письменники беруться 

написати статтю до газет, журналів, альманахів, збірників або й 
підручників про українську пресу або окремих діячів української преси. 
На жаль, їх намагання часто бувають не то що не повні, але й часто 
неправдиві та тенденційні: одні пресові органи вони вихваляють до 
„небес”, хоч і немає завіщо, знову ж інші – стараються „забути”, щоб про 
них нічого не згадати. 

Можливо, що причиною такого явища не тільки тенденція автора, 
або незнання того, але й брак популярно масового підручника або 
справочника. Дотепер з українських підручників маємо єдиний під 
назвою ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПРЕСИ, написаний Аркадієм Животком, 
лектором Українського Технічно-Господарського Інституту, виданого 
тим же Інститутом в м. Регенсбурзі (Німеччина) в 1946 році (196 
сторінок, 21 х 30 см). 

Щоб дати українському суспільству вичерпуючі відомості про один з 
журналів, про який найчастіше „забувають”, а саме УКРАЇНСЬКА ХАТА, 
вважаємо за свій обов’язок подати тут записки – спогади головних 
організаторів, видавців, редакторів і авторів Української Хати – Павла 
Богацького та Микити Шаповала. 

Додатком до цих спогадів містимо окремий відділ зі згаданої вище 
«Історії Української Преси», а також покажчик імен і організацій які 
зустрічаються в цих спогадах, зложених інж. С. Зеркалем, редактором 
„Українського Громадського Слова” в Новім Йорку. 

Сподіваємося, що цим в деякій мірі виповнимо прогалину в 
українській бібліографічній літературі і виконаємо добре діло, зокрема 
про журнал „Українська Хата”, що виходив у Києві в 1909–1914 роках. 

 
Новий Йорк, 1 січня 1955 року. 
 

Видавництво.  
 
 

І. До історії української журналістики 
Передмова 

 
16 квітня (н.ст.) 1954 року минуло сорок п’ять літ, як у Києві вийшла 

в світ перша книжка журналу „Українська Хата”. Цей часопис проіснував 
до менту оповіщення першої війни, до серпня 1914 р. проіснував майже 
шість років, коли був першим з української тодішньої преси закритий 
військовою владою Росії, а редактора його, автора цих рядків, 
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заарештовано та заслано адміністративним порядком у Наримський 
край, у Сибір, на ввесь час війни.   

„Українська Хата”, як майже і всі українські видання подібного роду, 
не має й досі вичерпної монографії, ані ширшої історії її видання. Тим 
часом свою ролю в історії розвитку української літератури та 
журналістики вона відіграла, бувши органом певної групи письменників, 
т. зв. модерністів, що й носили ім’я „хатян”. 

У свій час якийсь жартівливий критик „Української Хати” писав, що 
„як світ стоїть на трьох китах, так і „У.Х.” на трьох підпоручниках”. Цей 
жарт був правдою, бо дійсно засновниками та центральними особами в 
колі „хатян”, як у виданні їх органу, були три колишні підпоручники 
російського війська: Микита Шаповал (М. Сріблянський), Андрій 
Товкачевський та Павло Богацький. Трохи згодом до нас приєднався ще 
один „підпоручник” – власне поручник української армії – Микола 
Федюшка (літературний псевдонім – М. Євшан). З цих осіб між живими 
зостався лише я. Тим-то вже віддавна я відчуваю певний обов’язок 
подати хоча б найкоротший опис історії постання й видання цього 
журналу. Виїхавши на еміграцію в 1919 році, я змушений був 
обставинами залишити дома архів і бібліотеку редакції „У.Х.” і то в не 
зовсім певних руках. А там було все листування редакційне, особливо 
листи М. Шаповала за час його перебування поза Києвом (в рр. 1911–
1914) та М. Євшана від першого дня наших літературних зносин і до 
закриття часопису. Так само листування Андрія Товкачевського, як і 
багатьох співробітників журналу: Ольги Кобилянської, Гната Хоткевича, 
Артема Хомика, Володимира Винниченка, Олександра Неприцького-
Грановського і багатьох інших. 

Уже на еміграції в Празі я готувався до виконання цього обов’язку і, 
маючи в руках повний комплект журналу, склав докладну бібліографію 
„У.Х.”, зробив бібліографічний опис журналу за ввесь час його існування, 
подав алфавітний список співробітників (письменників і митців) 
журналу, розкривши всі псевдоніми та аноніми, які лише мені, як 
постійному й активному редакторові, а одночасно й секретареві та 
адміністраторові часопису були відомі; одночасно я зібрав по змозі повну 
бібліографії літератури про „У.Х.” в сучасній їй пресі та епістолярній 
літературі і особливо бібліографію полемічної з „У.Х.” літератури в 
українській та російській періодиці. Але вся моя праця зосталася не 
опублікованою і загинула в Празі, як і київські матеріали. Я зостався ні з 
чим, бо й, навіть, на єдино що – на свою пам’ять, я не можу вже цілком 
покладатись: багато бо забулось, чимало переплуталось, або було не 
таким, як то мені видається тепер, через простір отих поверх чотирьох 
десятків літ. 

Але як не є, а я таки мушу цю останню для мене дату й нагоду 
використати та подати українському громадянству хоч те, що підкаже 
мені моя пам’ять, полягаючи більше на зовнішні факти, яких я був 
зчаста, може, навіть єдиним свідком. Надаю своєму писанню не 
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характеру наукової розвідки, а лише характеру мемуарів. Запишу я тут, 
що лише ще можу записати. 

 
1. В Києві перед „Українською Хатою” 

 
Після революції 1905 року, ще до офіційного скасування спеціяльних 

для України цензурних законів (тобто законів 1876, 1881 і 1892 років) та 
запровадження тимчасових правил (24 листопада 1905 р.) народилась 
українська періодична преса. „Явочним порядком” в Лубнах брати 
Володимир та Микола Шемети почали видавати часопис „Хлібороб”, що 
проіснував дуже коротко (вийшло лише п’ять чисел). У Полтаві заходами 
місцевої Громади та під редакцією Миколи Дмитрієва та Гр. Коваленка 
почав виходити (15.ХІІ.1905) популярний журнал „Рідний Край”, 
перенесений в 1908 році Оленою Пчілкою до Києва (1908–1916). В Києві 
ж існувала від 1882 року „Кіевская Старина”, що 1907 р. переіменувала 
була в „Україну” і тим роком закінчила своє 25-літнє існування. В останні 
роки там (власне з 1897 року) працювали наші старші белетристи. Тут же 
вперше виступив один із талановитіших представників українського 
письменства ХХ ст. – Володимир Винниченко. Заходами Євгена 
Чикаленка в Києві ж почали виходити (І.І.1906) перша газета 
українською мовою – „Громадська Думка”, скоро з конечності 
перейменована в „Раду” (1906–1914). Тут же засновано в 1906 році і 
місячник „Нова Громада” під редакцією Б. Грінченка, де працювали наші 
та галичани. Року 1907 „Нову Громаду” припинено, а натомість 
перенесено із Львова до Києва „Літературно-Науковий Вісник”, що 
виходив там під головною редакцією проф. Михайла Грушевського. 

Цей побіжний перелік головних видань був чималий, як для 
початків української журналістики. На сторінках їх, здавалося б, могли 
мати місце всі ті літературні сили, які вже виявили про своє існування. 
Але насправді було не так, бо певного роду „гуртківство” буквально таки 
замикало доступ туди свіжим, молодим силам.      

Треба зазначити, що крім видань періодичних післяреволюційних 
часів у Києві виникли також і видавництва книг. Почин тому власне 
зробило видавництво „Вік”, що постало ще 1895 р., а 1900 р. прийняло 
свою назву та видало епохальні три томи вибраних творів української 
літератури – поезії і прози, кілька альманахів та в своїй „Українській 
Бібліотеці” багато творів наших класиків, а в другій серії – із сотню 
белетристичних і популярно-наукових книжок для народнього читання. 
Нові умови існування українського слова давали надію на поширення 
його – це й піддало охоти двом київським видавцям (з походження 
українцям) – Є. Череповському та І. Самоненкові видати для широкого 
вжитку новонародженого українського громадянства антології 
українського письменства, так звані, декламатори. Можливо, що думка їх 
зладити і видати в пристойному вигляді належить не видавцям, а саме 
впорядникам тих декламаторів, що ними були у Є. Череповського – 
Борис Грінченко, і його видання називалось – „Досвітні Огні” (1906), а у 
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видавництві І. Самоненка – „Розвага” (1905 – перше видання і 1906 р. – 
друге), яку склав Олекса Коваленко, мало ще тоді відомий поет, 
перекладач та керівник київського видавництва „Ранок”. Ці декламатори 
зробили велике й корисне діло – вони поширили й спопуляризували 
кращі твори наших поетів, а трохи й прозаїків, а „Розвага”, давши місце 
на своїх сторінках і новим силам українського слова, піддержала їх у їх 
починах, піддала духу, одваги. „Розвага” припала до вподоби й смаку 
сучасного читача українського слова, і декламаторів той виданий був 
другим виданням. А слідом за ним меткий редактор і видавець                    
О. Коваленко лагодить нові видання – „Антологію української поезії” за 
сто літ під назвою „Українська Муза” та новий альманах – „Терновий 
Вінок”. Тут присвячуємо сторінку пам’яті Олекси Коваленка, що, 
безперечно, багато прислужився, хоча й несвідомо, утворенню київського 
гуртка українських модерністів та їх органу „Українська Хата”, але у нім 
участи не брав.  

 
 

2. Олекса Кузьмович Коваленко (1880–1927) 
 

Олекса Коваленко народився в селянській родині в хуторі Власовому 
на Вороніжчині. Про його освіту нічого не знаємо. Року 1807 він був 
засланий на Сибір, де пробув два роки. З Сибіру переїхав до Калуги, з 
Калуги 1903 року в Київ, де працював у журналістиці та літературі. Бував 
в Галичині, довше перебував у Львові, де поповнював освіту. Тоді почав 
друкувати свої вірші (1900) в галицьких виданнях, а по революції в Києві 
– в „Раді” та в різних альманахах. Пізніше свій поетичний дорібок видав 
у збірках п. назвою – „Спів солов’я” та „Срібні роси”, що не вибились на 
рівень високого тодішнього поетичного загалу, де тоді царювали               
О. Олесь, Микола Вороний, Грицько Чупринка та Микола Філянський, а 
поруч їх довга низка молодих талановитих поетів. Крім оригінальних 
творів, О. Коваленко чимало праці доклав, перекладаючи московських 
авторів з українською тематикою, як напр., Рилеєва, Гоголя, Мачтета,      
Д. Мордовця. 

Але своє ім’я в історію української літератури вписав він, як 
вправний та чутливий складач і видавець згаданого вище декламатора 
„Розвага”, „модерного” альманаху „Терновий Вінок” (1908), що став наче 
б літературним маніфестом нових кадрів українських письменників-
„модерністів”, що згодом об’єдналися біля журналу „У.Х.”, а особливо, 
видання поетичної аналогії за сто літ – „Українська Муза” (1908–1910), 
де знайшлося місце й наймолодшому з молодих українських 
письменників-поетів. 

„Українською Музою” О. Коваленко розворушив творчі сили 
українського письменницького молодника, що його в нових 
пореволюційних умовах треба було ще кликати до праці: зробив наочний 
підсумок столітньому поетичному доробкові українського слова та дав до 
рук читача добру,  солідну книгу-збірку українського поетичного слова 
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(ще й зі смаком видану) тоді, коли на Наддніпрянщині не було ще 
підручника літератури рідною мовою. 

„Терновий Вінок” – люксусовим виданням, як на той час, 
альманахом поезій й прози, де вміщено праці й Лесі Українки, і тих що 
вперше бачили себе в друку – Коваленко, як його редактор, зробив 
сміливий виклик „учорашньому дневі” української літератури, об’єднав 
літературну молодь під певним мистецьким прапором, що розгорнувся 
не так на сторінках „Тернового Вінка”, як у дебатах з приводу нього... Бо 
„Терновий Вінок” був першим словом молодих по першій російській 
революції, за який ішла в Галичині „Бджола” і, нарешті, журнал 
„Українська Хата”. 

Але ще більша заслуга О. Коваленка в тому, що він утворив за тих 
глухих часів живий центр літературного єднання, сказати б, певний 
літературний сальон, де кожний „початківець” міг сміливо зайти, 
довідатись про всі літературно-громадські українські новини: прочитати 
без сорому свої перші проби пера, почути одверті, щирі, дружні та 
підбадьорливі голоси критики; ознайомитися з новинами української 
літератури і, нарешті самому долучитись у літературу, подавши свої 
твори на сторінках гарних, модерно, із смаком видаваних альманахів, 
збірників чи періодичних видань. Можна сказати, не перебільшуючи, що 
сотні початківців української молоді тих часів тяглись із далеких місць 
України до привітного огника із певним страхом та сором’язливістю 
переступали поріг скромної і, навіть, занадто скромної  хижки-офіцини у 
дворі ч. 80 по Тургенівській улиці в Києві, де їх зустрічала дуже 
привітлива й мила старенька мати поетова й провадила гостей у кімнату 
редактора. Тут знову зустрічав їх господар, завжди усміхнений та 
уважний... А тут уже можна було в хмарах густого цигаркового диму 
вгледіти й старшого поета чи белетриста, і маляра і початківця. Тут же на 
столах лежали часописи й журнали українські з обох боків Збруча. 
Привабливі новинки красного письменства нашого: відбитки нових 
книжок у шпальтах, правлені рукописи, коректи тощо. Обстанова, що 
найкраще настроює. Олекса Коваленко не був ідеологом нових 
українських літературно-творчих напрямків того часу – вони з’явилися 
згодом з нутра тих самих осередків, що купчились біля нього або 
відходили від нього. Він не був ані метром чи головою якогось напрямку 
чи школи поетичної – сама бо його поетична творчість була скорше 
відгомоном тих дужчих, що саме тут бували або з ним стикались. Але він 
був дотепним організатором осередку, де купчилися ті, що після робили 
ім’я й господареві, і його дому; він був наче милою гостинною 
господинею одного із славетних в історії літературних салонів. 

Він умів з’єднати, зорганізувати і навіть гарно, зі смаком видати 
книгу, скласти новий альманах, навіть організувати новий періодик. Але 
не більше!.. Так він з’єднував українські сили й матеріали для своїх 
декламаторів, антології, альманахів; так він допоміг виданню кількох 
популярних творів Михайла Драгоманова, гарних дитячих видань, 
пізніше видано кількох збірок поетичної творчості Грицька Чупринки. 
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Він же допоміг постанню журналу „У.Х.”, в якому, через певні 
нетактовності, на другий день уже не було йому місця. У всьому цьому 
полягав його талант. У цьому ж і його чимала заслуга; її не спіємо ані 
скреслити, ані забувати. Помер він на еміграції десь у році 1927 чи то як 
простий робітник у невідомого бауера, чи то як саратурою чи 
українською журналістикою***...  

 
***(Наша примітка: по деяких відомостях О. Коваленко помер у 

Відні, як емігрант, 13 березня 1923. Видавництво). 
 

3. „Терновий вінок” 
 

Восени 1907 року О. Коваленко від імени видавництва „Ранок” почав 
ширити гарну двокольорову листівку, видану на жовтавому крейдяному 
папері. Це був проспект задуманого нового альманаху „Терновий Вінок”, 
що, обіцялось, буде „модерно-мистецькою новинкою” з усіх поглядів. До 
участі в збірнику закликались молоді творчі українські сили. В проспекті 
був малюнок тернового вінка, а з нього густо скрапувала червона кров. 
Альманах присвячувався (символічно) трагічній долі українського слова, 
українській літературі... Цим закликом була найбільша заінтересована 
літературна молодь: до неї бо був звернений голос заклику, отож 
потрапити на сторінки такого небувалого ще видання стало солодкою 
мрією багатьох початківців... 

Десь у квітні або травні 1908 р. „Терновий Вінок” вийшов із друку. Це 
була дійсно гарна видана книга, розміром великої вісімки, в мистецькій 
обкладинці, на розкішному папері, з багатьма рисунками пером, деякі 
навіть двокольорові, роботи малярів – Івана Бурячка та Валенсія (Василя 
Різниченка). Таких книг на Україні до того ще не бачили. Це був суто 
літературний збірник поезій та прози різних авторів. 

 
 

ІІ. Огляд змісту «Української хати» 
 

Поети. … Василь Олешко (1889–1914) – поет-студент Геологічного 
Інституту, учень проф. Хв. Вовка. Рано помер. Дав збірку „Степи цвітуть”.  

Савченко Павло (1887–1980) – поет символіст, видав збірку 
„Епілоги”.  

Крижан Паша (псевд. Крижанівського С.), Автоном Худоба,                 
В. Павлусевич, Пилип Капельгородський, Микола Коваленко – 
селянський народний поет, Воропай Семен, Вітренко С., Петрушевич М., 
Мельників Ф., Улагай, Таші К., Хв. Новицький... 

 
Прозаїки. З поміж прозаїків перше місце займає корифей 

української літератури, Ольга Кобилянська (1865–1942), що дала 
„Українській Хаті”, крім кількох новел та перекладу з данського новелі І. 
П. Якобсена – „Тут повинні би рожі стояти”, більший твір, повість – „За 
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ситуаціями”, що друкувався в кількох книжках „УХ” р. 1911-м і виданий 
був видавництвом „Життя й Мистецтво” окремою книгою. 

Володимир Винниченко (1881–1951), що друкував свої твори в 
„Українській Хаті” на особливих, фінансово – виключних умовах. Він 
єдиний діставав в нас гонорар – 100 рублів за аркуш друку. Видрукував в 
нас три оповідання з серії „порнографічне”, на присуд цнотливого 
українського громадянства, за які Бородай, старий дивак, викидав його 
твори з українських книгарень. „Українська Хата” не посоромилась і не 
побоялась – друкувала й ще добре платила...  

Яцків Михайло (1873- ), видатний український новеліст-символіст. 
Твори його зібрані в збірках: „В царстві сатани”, „Душі кланяються”, 
„Казка про перстень”, „Плазом меча”, „Чорні крила”, „Смерть бога, 
„Блискавиці”, „Далекі шляхи”, „Боротьба з головою”, і „Adagio 
consolante”. Повість „Огні горять” та роман „Танець тіней”. „Українська 
Хата” дістала лише кілька мініатюр.  

Постійною співробітницею „УХ” була Галина Журба (псевдонім          
Г. Домбровської-Нивинської) – автор збірки оповідань під назвою 
„Життя” (1909). В „УХ” вона видрукувала серію новел з циклу „Цвітучий 
сад”. Драматичний нарис „Маланку”. Пізніше автор двох премійованих 
повістей: „Зорі світ заповідають” та „Революція йде” (1936). Це єдиний 
співробітник, що через цілий час існування „УХ” не видрукував поза нею 
ані одного слова...  

Хоткевич Гнат (1877–1954?) – автор збірки „Поезія в прозі”. 
Літературний критик. Один з представників українського модернізму – 
дав Гуцульські оповідання „Гірські акварелі”, повість „Камяна душа” – 
написана покутською говіркою „Авірон” та „Берестечко” – уривки з 
роману „Богдан Хмельницький”. Сам роман чи не пропав в Берліні зі 
вступом туди большевиків?.. 

 Хомик Артем (1881–1921) – автор збірки новел, під назвою – 
„Всесильний долар”. В „УХ” видрукував новелу-хроніку – *)  (*”Raison de 
etat”), сюжетом якої було вбивство намісника Галичини гр. Потоцького, 
1909 р. Мирославом Січинським, перенесена на японський терен.  

Юрій Будяк (1879–), як новеліст дав збірку – „На полях життя” (1909) 
– це його мандрівні бурлацькі нариси. Крім кількох поетичних збірок за 
радянських часів видав чимало дитячих ілюстрованих мавочок. Почав і 
написав першу частину трилогії – „Боєць із степу”.  

Іван Липа (1865–1923) – належить до тих, що в початку нашого 
століття підняли в українській літературі прапор модернізму. Він був 
постійним співробітником „УХ” і давав частенько то символічні 
мініатюри, то рецензії на нові видання.  

Зі старших письменників белетристів працювали в „УХ” ще                 
Н. Кибальчич (Козловська) (1878–1916), що видрукувала в „УХ” цікаве 
оповідання – „Флорентійські ночі”.  

Наталія Романович-Ткаченко (1884–), що давала новелі з гострим 
сюжетом. Дала збірки – „Життя людське” і „Чебрець-зілля”.  
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Оригінальним автором був Гордій Юрич, довго нерозгаданий 
псевдонім Віктора Дубровського чи його дружини музиколога Ніни 
Трикулєвської. Автор давав оповідання в стилі Конан-Доля. В останнім 
річнику „УХ” почалась друком більша повість „Int’a picola mare”, що 
розгортала широкі рямці таланту автора.  

До шерегу молодих авторів прозаїків належать: Максим Рильський – 
дав серію новель з серії „Тишина”.  

Яків Мамонтів – дав декілька новель. За радянських умов дав дві 
драми: „Рожеве павутиння” та „Республіка на колесах”.  

До початківців належать – П. Богацький, що в революційні часи 
видав збірку психологічних акварелів – „Камелії”. Ол. Неприцький-
Грановський, Ю. Сірий, Леопольд Будай, Сабалдир (псевдо – 
Майорський) – сатирик, М. Сріблянський – автор акварелів „Листки з 
лісу”, Сулима Тетяна – гумористичне оповідання під псевдонімом 
Проскуріна.  

І, нарешті, кілька випадкових імен мініатюристів: А. Кубрицька, 
Фабрикант, Cамійленко Віталій... співробітник Мілюкова в „Речі”, 
Михайло Могилянський, що почав свою працю в українській 
журналістиці психологічним нарисом  „Згуба”, друкованим в 
„Українській Хаті”. 

 
Драматичні твори: Черкасенко Спиридон в річнику 1910-му містить 

на сторінках „УХ” свою драму на 5 дій під заг. „Петро Кирилюк”. Блідий і 
дуже розтягнений твір. Павло Богацький – дає драматичну сцену п.з. 
„Муравочка”. Галина Журба – дає драматизований твір: „Похід життя” – 
панораму. Драматичні речі дають В. Євтимович та Г. Левченко. 

 
Літературна критика. Тут працювало лише декілька осіб. Перше 

місце в цій ділянці займав Микола Євшан (псевдонім М. Федюшкин), 
ідеолог українського модернізму, робітник пильний, щирий, точний. Не 
було майже ні одного числа, де би не було його праці. Вже в 1910-му році 
київське видавництво „Життя й Мистецтво” видало збірку літературно-
критичних нарисів Євшана. Збірка мала в ті часи дещо визивну назву – 
„Під прапором мистецтва”, що можна вважати її за декларацію 
модерністів; книжка ця своїм титулом різко випадала з усього того, що 
виходило тоді окремими виданнями в царині української літературної 
критики. То ж, зрозуміла річ, що критика та зустріла її вороже (?!) ... 
пише один з критиків противного табору. В році 1911 те ж видавництво 
видало книжку Ф. Купера – „Боротьба поколінь. Зміна літературних 
поклінь” в перекладі М. Євшана. Сьогодні про М. Євшана і його 
літературно-критичну працю існує вже чимала література, не зібрана, не 
розроблена. Товаришував йому М. Сріблянський, який також майже в 
кожному числі „УХ” давав то літературний перегляд новин і їх оцінку, то 
літературні сильветки (про Т. Шевченка – „Вінець Слави”, про                   
Б. Грінченка „Апостол праці”, про О. Кобилянську, Ганну Барвінок, про 
Олексу Плюща та інших) і закінчив книжкою про футуризм, накінець, 
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рецензії на різні новинки. Його гострі, повні сарказму, дотепні і блискучі 
змістом літературно-суспільні розправи і сьогодні не втратили інтересу і 
ціни. Ці розправи поруч з сатиричною поезією його дали би сильну 
аналізом, блискучу стилем і чарівну мовою лектуру в тій ділянці...  

…Бо був М. Сріблянський незрівняним публіцистом свого часу. До 
цих двох робітників в ділянці літературної критики приєднувалося в 
ряди-годи декілька осіб, а саме: Хоткевич Гнат, що дав докладну статтю 
про покутську трійцю під заг. „Камні отметаєми”. Гр. Чупринка 
(рецензію на поетичну збірку М. Семенка – „Prelude”; рецензію на збірку 
М. Вороного „В сяйві мрій” та інші. Ів. Липа – рецензію на оригінальний 
твір Хоткевича – „Камяна душа”. П. Богацький – статтю про поетичну 
збірку М. Шаповала „Самотність” та інше. Чимало рецензій на 
літературні твори. Пізніше приєднався Ол. Ковалевський та Михайло 
Могилянський. 

 
Публіцистика. Цей відділ під титулом: „На громадські теми” на 

початках обслужував Українець (це була дружина доцента Гардіовського 
з Одеського університету, що покінчив самогубством), його рекомендував 
проф. С. Шелухін, який в перший рік існування журналу багато йому 
допоміг в різних справах. Це були звичайні газетні справоздання, що не 
пишались ані змістом, ані формою. Поруч його, майже в кожнім числі 
виступав М. Сріблянський. Тарчем для його гострих, навіть отруйних 
стріл, був проф. Флорінський, Пихно та Савенко. Діставалося там і 
„рідним нашим патріотам” – українофілам. 

Так змагався М. Сріблянський цілий 1909 рік, бо аж в кінці його 
з’явився в Києві Андрій Товкачевський, один з підпоручників, на яких 
стояла „Українська Хата”. Це був публіцист- соціолог, праці якого були 
варті уваги. Не довго він був у Києві, бо переїхав на студії до Львова і 
звідти надсилав свої статті. В 1919-м році закінчив він свою працю про 
Григорія Сковороду, яку хатянське видавництво видало окремою 
книгою. Окремою книгою видано було й публіцистичні статті під назвою 
„Утопія і дійсність”, про яку, наприклад, навіть людина не нашого табору 
(проф. Ол. Лотоцький – Сторінки минулого. – Т. ІІ. – С. 117) каже: – 
„Коли Ф. О. Селецький прочитав у студентському гуртку реферат з 
приводу книги А. Товкачевського – „Утопія і дійсність” то внаслідок 
дебатів ... виготовлено було низку рефератів на порушені в тих дебатах 
теми, про інтелігенцію і нарід і т. інше...». Притиснутий тяжким 
матеріальним станом А. Тов-ий мусів виїхати на посаду лісовода на 
Кубань і там затратився...  

В роках перед війною на сторінках „УХ” з’явились публіцистичні 
статті Д. Донцова і малознаного письменника студента                               
Ол. Ковалевського. „Моменти політичні, – каже згаданий вище проф., – 
в напрямі самостійницькому переважали в громаді політехніків... 
Ідеологічні настрої сеї групи схилялись до світогляду київської 
„Української Хати”. Темами суспільно-політичними займається і 
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молодий публіцист В. Грищинський: децентралізація сучасної держави. 
Що таке нація і подібні – всі вони в світлі соціал-демократії. 

 
Мистецтво. На мистецькі теми (малярство, різьбарство, театр, 

музика) писали в „УХ” не багато, бо й само мистецтво на тодішньому 
ґрунті лише починалось розвиватись. Про виставку картин українських 
малярів в Києві та виставку картин Івана Северіна писала Ніна 
Трикулевська та П. Б(огацький); Михайло Гавриленко, художник-різьбяр 
писав – „В справі конкурсу проектів на пам’ятника Т. Шевченкові”;        
Ол. Авратинський (псевдо Ол. Неприцького-Грановського) писав про 
„Природу України в картинах Х. Крона”, а також про „Естетику в житті 
українського громадянства”.  

Більше писалось про театр: М. Вороний дав велику студію „Театр і 
драма”, Як. Стоколос (псевдонім П. Богацького) доповнив її докладно в 
рецензії. Крім того, той же автор давав що три місяці „Театральні 
замітки”, де освітлювалась праця театру Миколи Садовського у Києві.  

Про музику писала Ніна Трикулевська та М. Григ (псевдонім 
Максима Гехтера) про „Оперу і Драму”, яку то статтю висміяв 
Майорський у своїй сатиричній новелі п. назвою „Бій бушменів”. Про 
постановку в Києві передсмертної Лисенкової опери „Nocturns” писав     
М. Шаповал, а про комедію В. О’Конор-Вілінської – „Сторінка минулого” 
– Яків Стоколос. 

 
Наука. Наукові розправи на різні теми були в „УХ” випадковими 

гістьми. В цій рубриці подано нотку про цінні спомини А. М. Куліш 
(Ганни Барвінок). – „Згадка про Т. Гр. Шевченка (р. 1847). Спомини про 
П. А. Куліша. Прощальний „дівич вечір”. Ми виїхали за границю. Приїзд 
до Києва на перепутті до Варшави. – „Цікаві змістом, барвисті, соковиті 
наче вчора те все відбулось...  

Проф. Зенон Кузеля подав Етнографічний квестіонар.  
Євшан М. – умістив в першому півріччі р. 1911-го „УХ” свою більшу 

працю – „Тарас Шевченко”.  
Андрій Товкачевський подав в кн. ІІІ і ІV у р. 1913 працю „Григорій 

Савич Сковорода”. І. Світогляд Сковороди. ІІ. Світовідчування 
Сковороди. ІІІ. Сковорода і Біблія”.  

П. Христюк містить свій есей – „В. Винниченко і Ф. Ніцше”.  
Проф. Д. Дорошенко дає історичний нарис „Угорська Русь”. 
Цим кінчається цей розділ. 
 

V. Цензура і критика журналу „Українська Хата” 
 
Я вже згадував (І), що до запровадження в Росії «Тимчасових 

правил» з’явилась українська періодична преса „явочним порядком”, 
тобто часопис чи книга друкується на власне ризик видавця. По 
видрукуванні певної речі друкарня мусить перед випуском її в світ 
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заслати 20 примірників в Цензуру для перегляду і дозволу видати її 
видавцеві, інакше несе кару – більший чи менший штраф. 

Київська Цензура була не чисельна урядова установа. На чолі її стояв 
добре відомий українцям, ворог їх, проф. Т. Флоринський, який навіть і 
не рахував нас за окремий нарід. У його, як професора славяніста, і 
жадних Українців не було, були „малороси” й тільки. Він очолював 
установу. Цензуру закордонних видань вів д-р С. Н. Щоголів, автор 
відомого ворожого українству видання – „Украинское движение”, как 
современный етап южно-русскаго сепаратизма”. Українці так і рахували 
цей твір його за підручник для жандармів і поліції. І, нарешті, секретар 
установи – „істинно-русскій малорос” – Опатовський, який вирішував 
долю місцевих видань. Не раз доводилось бувати у його з якоюсь 
непевною статтею, і вислухувати його прикрі докори – „Ну, что же, опять 
боротьба!?” – Да какая там боротьба!.. боротьба мирная, культурная...” –  
угинався я і вмовлював його згодитись зо мною, а в правій руці вже 
держав „красненькую” (10 руб.) і шелестів нею. І погомонівши ще трохи, 
п. Секретар примирливо казав – „говорите культурная,... если 
культурная, то можно,.. но лучше бы было и без нея”. Прощаючись з 
ним, бумажка зосталась у його руці. Без того не дав би він дозволу 
друкарні видати друк... Гидко, але так вже було заведено в царській Росії, 
що за нещасну десятку можна було купити совість будь-якого урядовця. 

Тим часом і „Українська Хата” не обійшлась без цензурних 
перешкод. А було їх лише три, які потягли за собою конфіскату часопису, 
судові присуди і кару тюрмою відповідального редактора, яким був 
також я. Не пам’ятаю вже я по яких статтях карного процесу мене 
покликали, але пам’ятаю за що саме. Першим було оповідання Галини 
Журби – „Коняка”, де знайшла Цензура „образу Його Величности” в 
такім уступі: Селянин возив до цукроварні буряки, дістав зароблений 
гріш і по дорозі до дому, біля монопольки, розділює зароблене: це на те, 
це на се, а на останню частку і самому цареві. Зась!.. 

Суд відбувався в київськім окружнім суді. На оборону оскарженого 
редакція журналу (властиво, М. Ю. Шаповал, що був добре знайомий з 
славним адвокатом) запросила харківського оборонця, Миколу 
Міхновського, який згодом став постійним нашим оборонцем, робив на 
власний кошт таку велику дорогу, тратив свій дорогий час і покривав 
подорожні видатки. Але не дивлячись на все, мені все таки присуджено 
було два тижні одиночної тюрми, який то присуд я відбував в літі, коли 
готував подвійну книжку журналу (липень-серпень). Це стало згодом 
звичкою. І коли в мене було ще два процеси: за статтю М. Шаповала та 
статтю О. Назарука, першого за „возбужденіє одної нації проти другої” і 
другого – „Що таке народ або нація” – за якийсь необережний вислів, то 
на суд приїжджав той же оборонець і присуджували мені також по два 
тижні одиночки. Моє знайомство з київською Цензурою на тім і 
скінчилось, а на зміну прийшов фабричний інспектор, який в перші дні 
по оповіщені війни (1914 р.) оголосив мені, яко видавцеві журналу три 
вимоги на яких я би міг далі видавати журнал, а саме: І) журнал має 
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друкуватись на „общепонятном языке”; 2) журнал не може бути 
висланий поза кордон російської держави; і 3) журнал не сміє друкувати 
нічого про військові події без військової цензури.  

Ці вимоги були в силі у нас лише одну добу, бо на другу журнал 
припинив своє існування на вимогу військової цензури за „отношеніе з 
австріяками, що оголосили нам війну”. Після цілоденного трусу в 
редакції, поліція забрала архів редакції, примірники журналу, що 
лишились після розповсюдження його і мій власний архів, а мене 
арештувала і після двотижневого перебування в Либідському участку, 
перевели мене в Лук’янівську тюрму. А через місяць з наказу міністра 
внутрішніх справ адміністративним порядком було вислано мене в 
Сибір, в Наримський край без зазначення терміну перебування мого в 
силці... Закриття журналу і мій арест і зсилка викликала протест в 
російськім журналі „Русском Богатство” у статті його редактора, відомого 
письменника Володимира Короленка, що мовляв одною рукою 
розкидають заклики до под’яремної Русі (Галичина і Буковина) 
приєднуватись до „велікой Росії”, а другою закривають не політичний 
часопис і редактора його (такого-то) засилають в Сибір. За цей виступ 
Короленка журнал був закритий, а на видавця був наложений чималий 
штраф. Що редактор „Р. Б.” не поїхав мене доганяти, це було тому, що це 
був Володимир Короленко, відомий і впливовий російський письменник, 
так би мовити – совість руського народу... а мені він зробив широку 
рекламу...  

 
Богацький П. «Українська хата».   

Новий Йорк, 1956. 
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Галина Журба 

 

Від „Української Хати” до „Музагету” 
(Люди й події) 

 
 

Морозного січневого ранку 1912 року приїхала я вперше до Києва, 
саме в той день, коли ввесь наклад „Української хати” сконфісковано за 
моє оповідання „Коняка”. Такий нечуваний талан на самім порозі нового 
життя! 

22 роки – вік невеликої критичної напруги. Дійсність 
напівперемішана з фантазією. Людина легко готова повірити в якесь 
своє геройство. Тож почуває себе героїнею дня. Тітка, сестра мого батька, 
Наталія Сіпайло, так і вітає мене та представляє своїм польським 
есдекам. 

„Ермітаж”, куди я заїхала, – один із кращих київських готелів, де 
тітка управителькою. Та приїхала я, власне, не до тітки, а до українців. 
Тітка так і каже, не без павутинки веселого глуму, – ті твої українці... 

„Мої українці”!.. В Одесі Андрій Ніковський, що редагував мою 
першу збірку оповідань „З життя”, тут у Києві, Павло Богацький, 
редактор „Української хати”, – це всі. Для мене світ лиш напіввідкритий, 
але страшенно звабний і цікавий. Уявити собі інтелігентів, письменників, 
редакторів, що говорять українською мовою. Люди боротьби й віри в 
свою ідею, а ця ідея – Україна, в очаруванні якої живу від колиски. Тож 
зразу їду до редакції „Української хати” (Бульварно-Кудрявська, 16). В 
журналі цьому друкувалася вже низка моїх оповідань упродовж останніх 
двох років (з циклу „Цвітучий сад” та „Сильветки на тлі неба”. Тепер ось 
ця злощасна „Коняка”). З Богацьким ми обмінялися декількома листами. 

Зустрічає мене молодий чоловік, вище середнього росту, з русявою 
борідкою (лопаткою, як була тоді мода), з русявим чубом, що спадає на 
блакитні, запорошені мрійливістю очі. Струнку постать чопорно облягає 
чорне убрання. 

Висловлюю йому жаль з приводу конфіскати журналу і, як 
спричинниця тієї шкоди, радо готова прийняти вину на себе та відсидіти 
кару. Виявляється, що відповідає тільки він, редактор, тож мої лицарські 
наміри даремні. 

Розмова якось не дуже нам ліпиться. Це ж уперше доводиться мені 
говорити з українками інтелігентом. Досі я знала тільки українських 
селян. Правда, – років два тому зустрічалася в Одесі з Ніковським. 
Думала з жагою наговоритися про всі питання, що цікавили мене. Та при 
зустрічі ми не мали про що говорити, так ніби по дорозі розгубили всі 
теми. – Дивно, зауважила йому тоді, – я стільки мала вам сказати і 
стільки спитати й почути від вас... Виходить, листування якось легше, 
аніж говорити. Ніковський усміхнувся тоді своїм чарівним, ніби за 
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соромливим, усміхом. – Таке було в мене і з Олесею, – каже. – Коли на 
його драматичну феєрію „По дорозі в казку”, я написав свій критичний 
есей „Вічна казка”, – Олесь був захоплений. Тоді обидва ми прагнули 
зустрітись. А як зустрілися – не мали про що говорити. 

– Отже, – кажу Богацькому, – таке трапляється не тільки зі мною, – 
сміюся. – Людина – доволі складна та химерна штука. Письменники, 
мабуть, поготів. 

Через декілька днів по приїзді до Києва, отримую від Ніковського з 
Одеси радісного листа. Вітає мене з цим переїздом, хвалить за „Коняку”. 
– „Вона не тільки по-мистецькому написана, – вона сміла, революційна. 
Цензор не міг поступити інакше. Бувши цензором, – я зробив би те 
саме”. 

Такий гарний, бадьорий лист! 
Після візити до „Української хати” іду в „Засів” (Ділова, 6), – 

ілюстрований тижневик народнього типу. Редакція справляє нужденне 
вражіння. Велика, порожня, темнява кімната, з низькою стелею. 
Посередині невеличкий столик та крісло, на якому сидить молодий 
чоловік. Бліде обличчя, з гостреньким носом і темними розумними 
очима, мабуть, редактор. Схоплюється й підсуває мені своє єдине крісло. 
Даю йому передплату на „Засів”, адресу сестри, Ядвіги Домбровської. Все 
це таке незначне. Ця обстанова, цих пара слів, чомусь залишаються в 
моїй пам’яті й знаходять відгук через п’ять років пізніш, у цілком інших 
обставинах. 

Тим часом на українців мені таланить. Ще одне знайомство у фірмі 
Гаген, де вчуся писати на машині. Дві жінки, що ведуть цей курс – 
українки. Із старшою, Євдокією Квіткою, умовляємося піти разом на 
шевченківське свято, до Народнього дому. Увечері вона заходить по мене 
до „Ермітажу”. Ідемо довгим готельним коридором, весело балакаючи. 
Враз із одного номера відчиняються двері, молодий елегантний пан 
звертається до нас по-українському. – Вибачте, пані, чую, що Ви ідете на 
шевченківський вечір. Я щойно приїхав з Петербургу, нікого тут не знаю; 
чи не дозволили б ви піти разом з вами? Називаюсь Павло Зайцев. 

Радо приймаємо його до товариства. 
Уперше сиджу в театрі Садовського, уперше на шевченківськім святі. 

Слово „академія” тоді ще не було в моді. Проте, усі „академії” пізніше не 
зробили на мене такого вражіння, як цей пропам’ятний вечір у лютому 
1912 року.  

Відкриває його коротким палким словом Старицька-Черняхівська. 
Черкасенко читає реферат. Чудовий ліричний тенор петербурзької опери  
Ісаченко співав „Три шляхи”. Марія Старицькі, велична, срібноволоса, 
деклямувала могутнім голосом: „Чигирине, Чигирине! Все на світі 
гине...” Співав прегарний хор. 

Сиджу між Зайцевим та Біляшевським, з яким мене щойно 
познайомив Зайцев. У своєму грецькому пепльосі з сирової саморобної 
вовни, гаптованої золотим меандром, закохана в Елладу, думаю ввесь час 
про батька, чому він не бачить усього цього? Величезна заля вщерть 
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набита українською публікою. Лунає виключно українська мова. Стільки 
інтелігенції, студентської молоді, селян. Вечірні строї й народня ноша. 
Що він сказав би на це? Він, від якого я вперше почула слова: Україна, 
Шевченко. Сьогодні його скептичне ставлення до українського руху, 
мовляв, де ж ця інтелігенція, де свідома маса, що творить нарід? 

Виходжу після концерту, мов п’яна. Біляшевський, куртуазний, 
біловусий джентльмен, з витрішкуватими, базедовими очима, запрошує 
мене до музею, дає свою візитівку, як картку вільного вступу. 

Зайцев саме приїхав з Петербургу, як доцент тамтешнього 
університету для дослідів над шевченківським архівом. До „Ермітажу” 
вертаємося вдвійку. Частину дороги ідемо пішки. Ніч лютнева глибока й 
тиха. Київ засипаний снігом. На пішоходах ковзко. Ми взялися під руки, 
щоб не падати. І так чудово йти та балакати! Усі дні потім пересиджую з 
ним у музеї: з побожністю оглядаю рукописи Шевченка. Нерівне, нечітке 
письмо на пожовклих листках, – колись живий Шевченко, містика 
майже. А Зайцев читає їх, неначе друк. 

Взагалі, музей робить вражіння понад часової, великої святині. Тут 
сторіччя нашої історії і тисячоліття людської. Княжа і козацька доба, 
зброя кераміка, килими. Сокирки і стріли кремінні; бронзовий і залізний 
вік. Є навіть одна єгипетська мумія. Неймовірно поглинаючий світ. 

Небавом Зайцев виїздить до Петербургу. Дістаю посаду машиністи в 
польському технічному бюро „Лозинський і син”. В „Українській хаті” 
появляється літературний огляд Сріблянського (Шаповала) за минулий 
рік. Присвячена сторінка ї моїм писанням, де автор в одному місці 
висловлюється: „величезний талант Галини Журби” і т.д. Це мене 
підбиває на довшу новелу, першу з інтелігентського життя, п. н. 
„Гістерія”. Богацький приносить мені навіть за неї перший (і останній) 
гонорар – 9 карбованців, – максимум, на який „Укр. хата” може 
спромогтися. Незабаром редакція перебирається на Ділову 4, поруч із 
„Засівом”. Це один із кращих закутків Києва. – серед сусідів-городів 
невеличкі чепурні вілли. Саме все потопає в цвіту.        

Глибоко серед саду двоповерховий домик, з балкончиками, 
колонками, боазеріями, в каскадах квітучих гліциній, дикого винограду. 
Довкола квітник. Богацький сидів там, як зачарований парканом, з 
важкою хвірткою-дверима, що замикалася автоматично, силою свого 
тягаря. Від неї йшла доріжка під гору до ганку. Два величезні 
сенбернарські цербери стерегли цього храму Ероса й муз. Заходивши 
вряди-годи до редакції, я обережно відхиляла хвіртку й пускалася тихо 
стежкою під гору. Звідкись вискакували ті собачери й кидалися з ревом 
до мене. Я відрухово чимдуж завертала назад. Не встигала проскочити у 
хвіртку, як вона всією своєю вагою примикала мене по половині: правий 
бік опинявся на вулиці, лівий залишався на поталу звірюкам. Тоді згори 
збігав Богацький і рятував мене. 

Був це єдиний редактор, якого я знала, що заслуговував на назву 
джентльмена, у відношенні до авторів. Він, як і Сріблянський (Микита 
Шаповал), тримався погляду, що письменник, якщо він має справжній 
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хист і повагу до власної творчості, – відповідає сам за свої писання, як 
маляр за свій образ. Тому давали письменникам змогу вільно виявляти 
себе, зберігаючи свою індивідуальність. Адже маляр малює, як знає та 
хоче; ніякі автори не перемальовують його картин на свій смак і лад. 
Образ приймається або відкидається, дістає признання або ні. З 
письменницьким твором проробляються неймовірні дива. Автор часто 
сам негоден пізнати те, що вийшло з лабет редакторів. Перший-ліпший 
редакторина, часто слабо грамотний кухта від літератури, поводиться 
собі в чужому творі, як безрога у грядці. Редактори „Укр. хати” давали 
змогу молодим авторам, для яких пороги „Літературно-наукового 
вісника” були зависокі, випливати вільно на літературне плесо. 
Лояльність і толерантність хатянських редакторів ішла так далеко, що 
навіть наявні погріхи мовні й стилістичні зберігалися часто, як авторське 
право, вияв його поглядів, смаку, стилю. Зате в критичних оглядах 
звертали на це увагу; письменника мав змогу сам спостерігати хиби своїх 
писань, простежити розвиток своєї творчості. Це позначилося й на 
деяких моїх писаннях київського періоду, коли під впливом Яцькова, 
Кобилянської я почала вживати галицьких польонізмів та форм 
(„Гістерія”, „Похід життя”), яких у мене перед тим не було, доки я писала 
свіжою народною мовою, яку знала добре. Та це була данина моді, і 
сьогодні цікаво її спостерігати.  

„Українська хата” на той час була найпоступовішою, революційною 
трибуною молодих, трибуною їх протесту, бунту проти всілякої 
заскорузлости, безпринциповості, політичного угодовства; гуртувала 
біля себе безкомпромісовий політично-літературний актив, тоді коли 
„Літер-наук. вісник” і „Рада” стояли на позиціях „примиренчих”, 
монополізували собі право авторитету. Тож „хатини” й не пхалися туди; 
навпаки, бойкотували цей табір, символізований „Радою” та „Л.-Н. 
Вісником”. На сторінках „Укр. хати” появлялися блискучі бойові статті 
Сріблянського (Шаповала), Євшана (Федюшки), Товкачевського та ін. 
Статті ці досі не втратили своєї філософічно-політично-літературної 
актуальності. Цей бойовий стиль набирав інколи дуже гострого тону в 
війні з консервативним табором Чикаленка-Єфремова. Цього 
останнього, чесного й розумного Сергія Єфремова, Товкачевський в 
одній із своїх статей вилаяв „лицарем темної ночі”. 

Ідеологічним рушієм „Укр. хати”, а разом і вирішальним 
редактором-авторитетом її був Микита Шаповал, одна з найяскравіших 
індивідуальностей свого часу, людина великих здібностей, темпераменту 
та амбіцій у кращім розумінні. Він, мабуть, здебільша й фінансував 
журнал. Офіційним, тобто відповідальним і технічним редактором був 
Павло Богацький. Менш видний, працьовитий і тактовний, більш споле 
гливої вдачі, він двигав увесь технічний тягар видавництва на своїх 
плечах. Обидва вони – Шаповал і Богацький знаменито доповняли себе. 
Динамічно-вольовий Микита служив тоді лісничим (він мав середню 
лісничу освіту) в лісах Терещенка на Чернігівщині, мешкав у Хінелі, до 
Києва приїздив уряди-годи струснути сонних і ледачих, втихомирити 
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бурхливих, мирити переварених, внести свіжого лісового подиху в 
пересичену пристрастями, емоціями та еротикою атмосферу міста і 
взагалі зробити сякий-такий порядок. А що гурт хатян складався 
переважно з молодих людей, то Ерос і Венера панували всевладно на 
цьому Олімпі. Будай, Грицько Чупринка, Микола Вороний, сам Павло 
Богацький, мов потопельники, поринали в пкаморочних романах, 
віддаючи їм свою енергію й час. Генеральним Дон-Жуаном і 
характерником у справах жіночих був Гнат Хоткевич. 

Шаповал скаржився мені, приїхавши раз із лісу: „просто біда! 
Ганяють, мов скажені, замість робити діло. Поженилися б до біса, як ось 
я, і спокій голові”. 

Головна героїня цих романів, пантера від мужських сердець, була 
поетка Олена Журлива (Пашківська), яку я особисто тоді не стрічала, не 
бачила навіть, але через подібність, імен та псевдонімів (Олена Журлива) 
раз-у-раз мене плутали з нею. Вона відоміша за мене поетка, ще й 
героїня на еросовім полі, – мене ж мало хто знав із писань та з обличчя, 
тож частина її романів ішла на мій рахунок. Раз-у-раз доводилось мені 
спростовувати цю помилку при першім знайомстві. – То це ви ця поетеса 
наша, що „Х” чи „У” хотів через вас вішатись? Дуже приємно пізнати. – І 
відповідна усмішечка. Аж питаю колись Богацького що воно таке? – Та 
це було щось неймовірне, – всі наші хлопці, включно зі мною, мусіли 
перейти справжню чуму від Олени Журливої, – каже він, зідхнувши. 

Центром цього бойовища була редакція „Укр. хати” з Павлом 
Богацьким на чолі. Лагідний, товариський та співчутливий, поза 
редагуванням, адмініструванням журналу, був він душею і нервом 
збірного життя хатян, їх літературних, родинних, політичних та 
любовних справ. Він став, женив, христив, розлучав, мирив розварені 
подружжя. Без активної співучасті Богацького не відбувалися ніякі 
хатянські події. Тож раз колись зайшовши до редакції, застаю Павла 
зажуреного над нерозпочатим обідом. – Маю, – каже мороку, що й не до 
обіду. З’їхалися ось у мене дві жінки Гната Хоткевича; одна, з якою 
христив йому дитину, та й сваряться відрання. Сиджу ось і не знаю, – їсти 
мені той обід, чи їм віддати?    

– Ну, а де ж головний герой цієї драми? 
– А Гнат утік десь із третьою та шукай вітру в полі. Та то ще не все. 

Найгірший клопіт, що цю дитину, що я тримав до хреста, п’яний чи 
дурний дяк записав на мене, як на рідного батька, а не хрещеного.        

–  Ну, – сміюся, – це вже водевіль, а не драма. Не знаю навіть, як 
бідний Богацький виплутався з тієї халепи.  

Під кінець серпня чи в початках вересня приїхав до Києва Микита 
Шаповал. Подія. По мене зайшов Богацький, і ми пішли на це перше моє 
побачення з гроном визначних хатян. В одному з кращих київських 
ресторанів „Метрополі” (ріг В. Володимирської й Фундукліївської) ми 
застали ціле товариство. Микита Шаповал в довгому чорному сурдуті, з 
густим чорним чубом, борідка а ля Винниченко, глибокі чорні очі, лице 
матове, пухнате, веселі, пухкі губи. Віктор Дубровський, автор словника – 
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чорнявий, елегантний красень, з борідкою а ля Грінченко, білі пещені 
руки, чорні оксамитні очі. Його дружина Ніна, цікава новелістка, псевдо 
Гордій Юрич, тип японської аристократки,  – говорить тихо й соромливо 
посміхається. Стрункий, засмаглий на жнивовім сонці В’ячеслав 
Липинський, – обличчя польсько-шляхетське. Хлібороб-землевласник, 
не нагадував сільського гречкосія; поведінка інтелігента-бувальця. 
Високе чоло, розумний, бистрий погляд, невеликі вуса. Одягнений у 
темно-синій спортивний костюм та обтислі ботфорти. Всіх бачу вперше. 

Розмова починається чомусь від мене. Липинського цікавить моє 
польське походження; виходить – ми „ягідки одного поля”. Явище серед 
українців не дуже буденне. Попередня генерація українців польського 
походження й польської культури, чи пак, пополячених родів 
українських: Антоновичі, Рильські, Познанські, – не залишила по собі 
численних нащадків. Поляки, в своєму українстві рідко посуваються далі 
романтичного українофільства, залишаючись при своєму шляхетстві, 
католицтві і... Польщі, від „можа до можа”, тобто з Україною як 
інтегральною її частиною. Цілковита  кристалізація українського 
національного світогляду в них буває рідко. Позбутися цього балясту, – 
впоюваного від колиски патріотично-романтичного виховання, з 
лицарським мітом повстань, з рекламованим „менченством” польським 
за нашу і вашу вольносць”, та іншими легендами, – не так легко. От років 
тому два-три – кажу – я вважала себе ще полькою, хоч любов моя до 
України була дужча від теоретичного польського патріотизму. Тепер, під 
впливом української літератури, а головне історії (Аркаса), у мене 
починає рішуче переважати українськість чуттєво й світоглядово, проте 
ж польського „демократичного” сентименту сидить ще в мені досить, – 
признаюся щиро. 

– А як ви думаєте? – питає Віктор Дубровський, – по-польському, чи 
по-українському? 

Питання це вперше стає передо мною. Дійсно, – думаю по-
польському. 

– Це нічого, – каже Шаповал, – декілька років тому я думав ще по-
російському, заки привчив себе думати по-українському. Думати такою 
чи іншою мовою – це не більше, як звичка, чисто зовнішній вплив 
оточення, школи. 

Липинський завважив, що здебільшого думається не мовою, а 
уявленнями. Йому ніхто не заперечив, а проте він не мав слушності. 
Людина таки думає словами, думаючи конкретами, – адже думання – це, 
по суті, розмова з собою. Тільки перелітні блискавки думок спалахують в 
уяві й зникають не оформлені мовно. Тема ця глибоко мене зачепила, 
порушила мою національну безжурність, поверховість. Процес 
національного поглиблення почав у мені відбуватися бистрішим темпом, 
свідомо. Через рік я думаю вже по-українському. 

На приємній, цікавій хутірці пройшло нам пару годин. Богацький, 
імпресаріо всяких таких підприємств, замовив прекрасну вечерю, з 
коньяком свіжою кефалею, десертами. Додому проводив мене Шаповал. 



 41 

Я з жагучою цікавістю чекала тієї зустрічі. Стільки пориваючих тем, 
пекучих питань наближало нас: імпресіонізм. Кнут Гамсун, Марінетті зі 
своїм футуризмом: проблеми української літератури. Шаповал – 
беззастережний приклонник Ольги Кобилянської. Нас охопило 
справжнє розмовне натхнення. Ми приходили всю ніч по 
Фундукліївській вулиці від Хрещатика до Галицького базару й назад та 
зустріли схід сонця на Володимирській горі. – Наситилася розмовою з 
вами на декілька місяців, – кажу йому, стискаючи на прощання руку. – Я 
також невимовно вдячний цим проведеним на розмові з вами декільком 
годинам. Просто хотілося записувати ваші думки, вислови, як афоризми. 

В тому часі з’явився в Києві Борис Лазаревський, досить плодовитий 
російський новеліст української крові, внук Михайла Лазаревського, 
Шевченкового приятеля, син Олександра, історика, що писав російською 
мовою історію українських селян, козаччини, шляхетських родів 
українських, та залишив тритомну працю п. з. „Описание Малої Росії по 
полкам”. Серед росіян Борис мав славу „крупнаво пісатєля”. 

Великого росту, як усі Лазаревські, вайлуватий, з обрезклим 
обличчям, синьовилинялими очима й миршавим заростом, був до 
обману подібний до свого батька й брата Гліба. Мав 40–45 р., – тип 
російського розхристаного інтелігента, „пісатєля”. Достоту там само 
виглядав Купрін, Лев Бальмонт. Психологічний малорос, жив постійно в 
Петербурзі, до Києва приїздив щороку влітку або під осінь на декілька 
тижнів і зупинявся завжди в „Ермітажі”. Вживав виключно російської 
мови, хоч по-українському говорив непогано. Мав дві донечки: Віру 13 і 
Зіну 8 р., що вчилися в одній із київських гімназій та жили в пансіоні 
якоїсь польки. Жінка покинула Бориса й дітей ради якогось офіцера та 
незабаром, умерла, даючи Борисові тему для численних „рассказов”, в 
яких неодмінно фігурувала подружня зрада з „абортом” і п. 
романтичними” аксесуарами. Коли Борис приїздив до Києва – діти 
постійно пересиджували в нього в готелі, і тут я пізнала цілу цю родину. 
Я дуже любила маленьку, лагідну Зіну, з сумними чорними очима; я 
звала її „Жабеня”. Її заїдала химерна, деспотична Віра, і вона горнулася 
до мене. 

Проте, була в Лазаревського якась підшкурна українська живловість: 
він ходив до українського клюбу, заглядав до укр. книгарень, оточував 
себе українською молоддю, якій імпонував як „великий російський 
письменник”, зокрема студенткам, падким на всякі „величини”, а також 
деяким нашим редакторам, як Юрій Сірий, що редагував тоді „Літ.-наук. 
вісник”. Він замовив навіть два оповідання в Бориса для свого журналу. А 
що Борис не вмів писати по-українському – просив мене секретарювати 
йому, тобто писати під його диктант. Так появилися два його оповідання 
в українській мові: „Святий город” і „Початок життя”. 

Пізнав Лазаревський на вечірці в укр. клюбі студентку Марусю З. та 
почав „очаровувати” її випробуваними методами старого льовеляса. Став 
відігравати ролю меланхолійного невдахи, зрадженого, покинутого 
жінкою, „великого письменника”, з „розбитим серцем і стомленою 
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душею”. Струнке чорняве дівчатко, у вишитій сорочці, в полтавській 
запасці, свіже та наївне, полетіло зразу, як нетля на вогонь, на ті гачки з 
принадою. Припало до нього, готове на всяку жертву, щоб лиш 
полегшити його чорну долю. І Лазаревський використав цей ентузіазм 
дівчини, як можна найшабльоновіше, найцинічніше. Ще описав цей 
цілий „роман” з деталями у згаданих оповіданнях, друкованих в „Літ.-
наук. віснику”, які мені довелося писати під його диктат. Чим далі пишу, 
тим більше обурення огортає мене. – А правда, Галька, такого 
оповідання не було ще у вашій українській літературі? – чванькувато 
каже Лазаревський. – Дійсно, – відповідаю, – такої погані в нас ще не 
було. Я відмовилася писати йому далі. А Сірий виплатив Лазаревському 
за ті оповідання добрий гонорар, який і не снився нікому з українських 
письменників, може навіть і Лесі Українці. Відтоді я не мала до Сірого 
поваги. Він незабаром підірвав її ще більше. Каже мені якось 
Лазаревський, що Сірому дуже подобаються мої писання і він радо 
містив би їх у „Віснику”. – Порадьте їй, нехай дає свої новелі нам, не 
кажіть тільки, що ця пропозиція від мене, бо вона готова вбитися в 
гордощі. – Перекажіть Сірому, що я вже вбилася в гордощі й не думаю 
нічого до „ЛНВісника” давати, – відповіла я. На цьому скінчилися всі мої 
взаємини з „Вісником” і з Сірим. 

 
Писати про сам тільки літературний Київ цих років було б надто 

вузько. Це не був би повний його образ з-перед 1914 року. Українське 
культурне життя Києва купчилося тоді в кількох центрах. Поза 
згаданими тут двома таборами: поміркованим з „Літ. наук. вісником” та 
щоденником „Радою” і поступовим з „Українською хатою”, виходив ще 
„Засів” – популярно-науковий тижневик, видаваний групою молодих 
есерів; соціял-демократичний журнал „Дзвін” (1913–14 рр.) за редакцією 
В. Левинського, при співпраці Д. Антоновича, В. Винниченка,                     
В. Садовського, Л. Юркевича, Д. Донцова (спочатку) та ін. Виходив 
тижневик „Маяк” та кооперативна „Комашня”, а Францішка Вольська з 
Волошиновським видавали популярний ілюстрований тижневик 
„Волошки”.  

Було три книгарні, не числячи українського відділу в польській 
книгарні Леона та Володислава Ідзіковських, книгарня „Літ.-наук. 
вісника” (Володимирська, 36), книгарня „Київської старини” 
(Безаківська, 8), крамниця „Час” (Велика Володимирська напроти 
оперового театру). Був укр. клюб на Золотоворотський вул., де збиралися 
„старійшини” попити й пограти в карти, а молодь на вечірках 
витанцьовувала українську долю при грамофоні. Найжвавішу діяльність 
виявляв театр Садовського (т.зв. Народній, або Троїцький дім, В. 
Васильківська). Ставилися старі побутові й нові речі, як „Лісова пісня” 
Лесі Українки та „Камінний господар”, Черкасенка: „Казка старого 
млина”, „Про що тирса шелестіла”, „Страшна помста”, Винниченка: 
„Брехня”, „Натусь”, „Молода кров”, Ридля – „Зачароване коло” (переклад 
з польської) та „Мазепа” Словацького (дещо пізніше) в перекладі Софії 
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Тобілевич. Центральною, динамічною силою української сцени, рушієм і 
натхненником її був Микола Садовський, спадкоємець і носій традицій 
Марка Кропивницького – творця українського театру. 

Театр Садовського був най популярніший, найулюбленіший, усе 
переповнений українською й неукраїнською публікою, шкільною 
молоддю, робітництвом. Крім Садовського, грали артисти: Мар’яненко, 
Карпенко-Карий, Заньковецька, Малиш-Федорець, Наталка Дорошенко 
та інші. 

Поруч Миколи Садовського одночасно виступає друга яскрава 
постать – Микола Лисенко, – велетень укр. музики, композитор, творець 
української опери, популяризатор укр. народної пісні, мистець великої 
міри, як і Садовський, із своєю музично-драматичною школою на             
В. Підвальній вул. Тоді ж появляється ціла низка українських опер на 
сцені Народнього дому: „Енеїда” Лисенка, „Катерина” Аркаса, „Кавалерія 
рустікана” Монтеня, „Галька” Монюшки, „Утоплена” Лисенка, „Янек” 
Желенського та ін. Співають: (в головних ролях) Петляш, Діброва, Семен 
Бутовський, Карлаш, Золденко, Рязанець, Івлів та ін. 

З домів українських, де купчився інтелектуально-мистецький, 
літературний та політично-громадський світ, були: Старицькі, Лисенки, 
Черняхівські, Чикаленки, Шемети, Косачі, Шульгини, Стеценки, 
Матушевські, Ткаченки Дорошенки (Дмитро та Наталка), Леонтовичі, 
Стешенка, О’Конор-Вілінські та ін. З визначних діячів, політиків, 
публіцистів: Євген Чикаленко, Сергій Єфремов, Ф. Матушевський, 
Людмила Старицькі-Черняхівська, В. Леонтович, Вязлов, Жебуньов та ін. 
З письменників, поетів, що мешкали в Києві: О. Пчілка, Л. Старицька-
Черняхівська, Леся Українка (періодами), Черкасенко, Олесь, Вороний, 
Чупринка, Наталя Романович, Яновські і більшість хатян. Доживав 
також віку Нечуй-Левицький.  

Зимою 1912–13 знову завітав до Києва Микита Шаповал. Була це 
взагалі, а для хатян поготів – знаменна подія. Особистість Шаповала 
настільки яскраво виділялася з-посеред нашого загалу і навіть провідної 
інтелігенції, скристалізованістю політичного світогляду, своїм 
філософічно-суспільним спрямуванням та й самим характером людини 
вольової, нової у нас формації, створеної для проводу; людини, яка знає, 
чого хоче, та вміє це хотіння втілювати в чин. Тож не диво, що притягав 
він (і „Укр. хата”) все активне, живе, творче з молодшої генерації. 

Цим разом зібралися ми всі в Дубровських. Був це один з 
культурніших, інтелігентніших домів Києва. Віктор Дубровський – 
інженер-залізничник, людина вихована, світських манер, мав деякі 
зв’язки у „вищих” урядових сферах, навіть міністерських (Воєйков). 
Шаповал любив обох Дубровських, приємну, культурну атмосферу їх 
дому. З особливою увагою ставився до п. Ніни (Гордій Юрич), як до 
талановитої письменниці. В „Укр. хаті” друкувалися її оповідання: 
„Тунелі” та „Inta picola mare” („В маленькій пристані”). 

На цьому вечорі, крім бадьорого, як завжди, Шаповала та 
небалакучого Богацького, застібнутого на всі ґудзики, здибую вперше 
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Гната Хоткевича. Коли всі чоловіки в чорних убраннях, – він 
удекорований на „історично”. Темно-синій кунтуш з кармазиновими 
закотами, у сап’янцях, з бандурою. Бракує тільки оселедця. Приглядаюсь 
до нього з цікавістю. Середнього зросту, обличчя чисте, з правильними 
рисами, але нема в ньому нічого особливого – підкручений невеликий 
вусик. Сидить скромно, спустивши на бандуру очі, як козак Мамай, і 
злегка перебирає струни. Отже, це той небезпечний Адоніс, що стільком 
Афродітам позавертав голови? Для якого жінки кидають не тільки 
чоловіків, але й дітей. В чому ж ця його магнетична сила? Невже тільки в 
півнячих прикметах? – Думаю насмішкувато, ковзаючи поглядом по тій 
декоративній постаті. Та бандура в його руках починає щораз голосніше 
бриніти; дзвонить, рокоче, і мій глумливий настрій розвівається враз. 
Відчувається великий майстер. А втім, уперше чую бандуру, заворожена 
її чаром. Адже Хоткевич перший бандурист України; можна сказати – 
класик гри на бандурі. І ось він під акомпанемент починає декламувати 
Філянського. Всі замовкають. 

Я в’ю вінок і наді мною 
вітають горною луною 
зело землі і лоно вод; 

І даль німих твоїх висот. 
І згасну я, і будуть зранку 

без мене вити безнастанну 
зело землі, і лоно вод, 

і даль твоїх німих висот. 
 
Слухаю захоплено. Годі сказати, що більше чарує: бандура, 

Філянський чи декламація п. Гната? 
Молюсь я дням давно минулим, 
молюсь устам, давно заснулим, 

минулих днів далекий ряд. 
Вже не поверне їх назад. 

Філянський своєрідний і великий лірик, у нас неповторний. Шаповал 
подарував мені дві його збірки: „Лірика” і „Календаріум”. Вони десь 
загубилися в просторах, а в пам’яті тільки ось залишилося: 

Пройшли роки, а й досі ти зі мною, 
і тихо йде мій човен під горою... 

Година, дві – мене вже тут не буде... 
А може... я тебе забуду... 

Потім Вороний читає свої переклади з Бодлера, Верлена. Вони 
звучать якимсь дисонансом після Філянського та бандури. Але переклади 
гарні. Вороний – поет певного самку й культури. Але постать така 
непоетична! На широкозадому корпусі велика голова, підголена чомусь 
„під макітру”, з претензією на артистичність. Бароболястий ніс, 
осідланий золотим пенсне, та коротка червона шия ще більш 
підкреслюють цю незугарність. Нічогісінько з расового поета, попри всі 
силкування Вороного. 
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І коли всі слухають уважно мелодекламації Гната й вірші Вороного, а 
потім діляться вражіннями, думками у веселій хутірці – молоденький 
Максимко Рильський ходить замислено по кімнаті, заклавши руку за 
пазуху гімназійної блюзи, осторонь від усіх. 

До мене нахиляється Микита Шаповал, показуючи на нього очима. – 
Гляньте на Максимка – він тут між нами найсерйозніший. О, Максимко 
мудрий! З цього будуть люди. 

А в кутку, цупкий і мовчазний сидів Грицько Чупринка. Високий, 
худорлявий, лисий, з двома пучками волосся на скронях. Обличчя сіре, 
німе, безвусе; вузькі, затиснені губи і сірі зимні очі. Мабуть, почував себе 
ніяково в цьому товаристві без пиятики, без бешкетування. Проте, 
витримав до кінця, не наважившись ні на яку екстравагантність. Був це 
тип анархічний, вирослий на буйному степовому, мало культивованому 
капелюсі з-під якого визирав як Рінальдо Рінальдіні. Любив позувати на 
оригінала. А проте, пізніше під час визвольних змагань виявив характер 
та патріотизм і вмів з крісом у руках за Україну вмерти. 

    
  

Слово: Література, мистецтво, критика,  
мемуари, документа. Збірник.   

Нью-Йорк: Об’єднання укр. письменників 
 в екзилі, 1962.  Т. 1. С. 434–443. 
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Соломія Павличко 
 

«Українська хата» як  етап у модернізації культури 
 

У своїй рекламі «Українська хата» (1909–1914) оголошувала себе як 
журнал за напрямком «національно-поступово-демократичний». А в 
редакційному вступі до першого номера говорилося про те, що мета 
нового видання – принести «помочі і світла в темну українську хату». 
Однак, невдовзі виявилося, що і цей просвітянський заклик, і сама назва 
журналу «Українська хата» не відображають його змісту. Назва 
закладала тенденцію до народницької ізоляції культури, – однак, автори 
журналу робили діаметрально протилежне.   

Дискурс «Української хати» (1909–1914) засвідчував намір 
редакторів та авторів розширити рамки української культури, 
модернізувати її. Відтак головним об’єктом їхньої критики було «старе» 
народництво або українофільство у всіх його політичних та мистецьких 
виявах. 

 Поезія і проза, представлені на сторінках журналу, вирізнялися 
інтересом до різних, мало знайомих ще українській літературі 
тогочасних проблем – психології, сексуальності, екзотики (в тому числі 
психологічної), відкритістю до тих сторін життя, які завжди обходилися 
народницькою культурою. Всупереч назві, «Хату» цікавило місто. Її 
настанови були принципово антинародницькими. Відповідно на 
сторінках журналу не міг у жодному разі з’явитися не тільки Іван Нечуй-
Левицький, але навіть Іван Франко. 

Тут друкувалися поезія і проза «модерністів», передовсім поетів 
«Молодої Музи», а також «модерністів» російської України – Миколи 
Вороного, Олександра Олеся, Миколи Філянського та ін. Загалом усі, чия 
творчість була позначена естетичними, а не утилітарними інтересами, 
потрапляли в річище літературних зацікавлень журналу (Володимир 
Винниченко, Ольга Кобилянська, Михайль Семенко, Гнат Хоткевич, а 
також дебютанти часопису Павло Тичина, Максим Рильський, 
Володимир Свідзінський). 

Журнал друкував деякі переклади художньої літератури й наукових 
праць. із літератури: Моріс Метерлінк, Серен Кіркегор, Кнут Гамсун, 
Петер Альтенберг, Шарль Бодлер, Генріх Манн та ін. Із наукових 
публікацій варто згадати праці Ернста Геккеля («Світові загадки»), 
Фрідріха Куммера («Про зміну літературних поколіннів»), Якова 
Вассермана («Літерат або міт та індивідуальність»). Це була не 
хрестоматійна стара класика, а сучасна література, яка підсумовувала 
тенденцію переорієнтації українського інтелектуального життя.  

Коло зацікавлень авторів журналу не обмежувалося художньою 
літературою й критикою. До нього входили театр із такими його 
жанрами, як драма та опера (це була, передовсім, нещадна критика 
українського національного театру), образотворче мистецтво (в статтях і 
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репортажах про художні виставки й салони підтримувалися нові стилі 
мистецтво (статті з претензією на філософський характер).   

Критика в „Хаті” ґрунтувалася головним чином на засадах естетики. 
Головне – не про що писати, а як писати – формулює своє credo в одній з 
полемічних статей М. Сріблянський. Головне – не література (результат), 
а творчість (процес), у якій на перше місце висуваються індивідуальність 
митця та його психологія. 

Завдання журналу передбачали й зміну самої мови. Вона вже не 
може задовольнитися тим, „колись чув на селі або вичитав в 
белетристики”. Ця мова не має відповідної термінології, не передає 
нюансів думки, не здатна віддзеркалювати сучасне життя. Сучасність 
вимагає іншої мови. На цьому ґрунті відбувається боротьба з 
„хутірськими філологами”. 

З появою „Української хати” пов’язані з поглибленням й змужніння 
культурного діалогу в суспільстві. Журнал не просто друкує рецензії на 
нові публікації, тобто реагує на культурне життя. Головний опонент 
„хатян” – народницька критика, представлена газетою „Рада”, її 
постійним автором Сергієм Єфремовим, для якого „модернізм”  
залишався лайливим словом, а все, що робила „Хата” в культурі, – 
своєрідним збоченням. Погляди Єфремова за роки, що минули від часу 
публікації статті „В поисках новой красоты”, особливо не змінилися. Але 
вперше відбувався постійний, тяглий у часі діалог. З боку „хатян” 
головним полемістом виступав М. Сріблянський, хоч інші автори так 
само часто включалися в дискусію з „Радою”.      

Журнал, окрім культурної, мав і політичну орієнтацію та платформу. 
Власне, його культурна орієнтація була продовженням політичної. 
Політичну філософію журналу становив націоналізм. Модернізація й 
радикалізація політичної думки служила тлом і необхідною умовою 
модернізації естетичної думки й самого дискурсу. Для Павла Богацького 
(видавця і прозаїка), М. Сріблянського (Микита Шаповал), Миколи 
Євшана, нарешті для Андрія Товкачевського – головного соціолога, 
політолога та філософа журналу, деяких інших авторів „Української 
хати” націоналізм означав розбудову нації з метою її майбутньої 
автономізації, а також розбудову того, що тепер називається 
національною ідентичністю, національної свідомості одиниць, які 
складали загал, українську громаду.  В основі націоналізму, як і в основі 
культурології журналу, передовсім Євшана й Сріблянського, лежав 
індивідуалізм. Не народ, а вища одиниця, яка своєю діяльністю або 
мистецтвом може повести загал, змінити його, поставлена у фокус усієї 
критичної діяльності М. Євшана. (Ця засада сприйнята ним із філософії 
Ніцше).    

У цьому сенсі старий націоналізм, точніше селянолюбне 
народництво, віджив свій вік. М. Сріблянський писав: „… українство 
жило й живе тепер з одного імпульсу – націоналізму, який і мусить 
охопити життя всієї нації, а не тільки окремої верстви – селянської… 
наша література, будучи… подачкою селянській клясі, йшла шляхом 
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мертвого націоналізму, бо він був не тільки в уяві, а не складав суті в 
світогляді носителів нашого національного відродження”. І він же в 
іншій статті писав: „Національність – це і є та нова сфера, якої ми 
шукаємо й боремося за неї, як за форму і зміст”. 

Нація, як і культура, на думку теоретиків журналу, потребувала 
сильних особистостей, вождів, які могли би сконсолідувати її, повести в 
боротьбі, виробити для неї політичну теорію. Націоналізм такого роду 
парадоксальним чином поєднувався з певним культурним 
космополітизмом (ніцшеанство, як відомо, за своєю природою було 
найкрасномовнішим), а також обстоював відкритість творчої особистості 
до нових ідей, головним чином західних. Водночас журнал постійно 
висловлював свою незгоду з марксистським космополітизмом 
(пролетарським інтернаціоналізмом). 

Антимарксистський дискурс журналу, однак, ширший за критику 
ідей інтернаціоналізму пролетарів і викриття суті пропаганди російських 
марксистів. (Вимога російських марксистів, щоб пролетаріат перейнявся 
загальнолюдською культурою, означала на ділі русифікацію, а 
„космополітична пропаганда являється лише асиміляторською”). 

Антимарксистська настанова журналу пов’язана з політичним 
націоналізмом. Інтересам нації (а не пролетаріату, або буржуазії, або 
села, або інтелігенції) надавалося першочергове значення. А відтак на 
головне місце висувалася розбудова нації й національної культури , що 
потребувало від українського суспільства волі, оптимізму, сили. 

Антимарксистський дискурс у критиці полягав у тому, що „хатини” 
послідовно не погоджувалися з концепцією літератури як партійної 
справи. М. Сріблянський намагався всю можливу зневагу вкласти до 
характеристики місцевих „двох вершкових Марксів і Міхайловських”, 
вважав, що Горький „скінчився”, взявшись за пролетарську літературу, а 
„зводити талант для того, щоб він давав ілюстрації до „Капіталу” чи 
„Комуністичного маніфесту” – зовсім не літературна річ”. За аналогічне 
Євшан критикував Вороного. В такому ж руслі розглядалося 
народницьке, соціалістичне, марксистське літературознавство a la 
Луначарський. Останній імпонував як автор статей про Метерлінка, 
Гауптмана, Короленка, однак не подобався як автор праці про Шевченка 
що в ній Шевченко поставав як предтеча соціалістичної літератури.   

Три найцікавіші постаті „Української хати”, її ключові теоретики – це 
Микола Євшан, М. Сріблянський (Микита Шаповал) та Андрій 
Товкачевський. У центрі вашої уваги перебуває Євшан як 
найкрасномовніший виразник критичного дискурсу „Української хати”. 

 

Євшанова концепція творчості 
 

Євшан не був естетом і «артистом у дусі Вороного чи загалом дещо 
декадентської культури зламу віків. Він не підтримував гасел «мистецтва 
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для мистецтва» або чистої краси, хоча часто й хаотично посилався то на 
Джона Рескіна, то на Оскара Вайльда, то на Мережковського. 

Літературна програма критика втілилася в кількох ґрунтовних 
статтях, зокрема в такій, як «Суспільний і артистичний елемент в 
творчости», але водночас і в усій цілості його писань. Як уже 
зазначалося, Євшан передовсім акцентує не на літературі, а на творчості, 
головним моментом якої є процес творення. Звідси ясно, чому одним з 
фокусів Євшана була психологія творчості, а відповідно індивідуальність 
письменника, його психологічний портрет у момент народження того чи 
іншого твору. 

У філософському сенсі творчість вважалася виявом мрії людини про  
абсолютну свободу. Свобода творчості була її першою заповіддю. До 
культурного аморалізму Ніцше Євшан не доходить, однак усе ж 
сприймає творчість як частково негативну силу, гріх ламання норм і 
догм. 

Як чимало європейських інтелектуалістів свого часу, Євшан 
передчуває паралельні тенденції в царині творчості й мистецтва. З 
одного боку, творчість, стаючи більш вільною, індивідуальною, тяжіє до 
елітарності, віддалення від загальної маси. З іншого – творчість або 
якась її частина прямує «до ролі чисто машинової продукції». (Відчуття 
загрози масової культури дещо пізніше яскраво виявилося в працях Хосе 
Отеги-і-Гассета, зокрема в «Бунті мас»). У руслі розвитку цих концепцій 
Євшан постійно підкреслює, що між народом та інтелігенцією (в тому 
числі народницькою) існує прірва нерозуміння. Інтелігенція фальшує 
свою народність. «Так званий» народ (за формулою Товкачевського) 
безмежно далекий від будь-якої культури. Товкачевський заходить у 
теоретизуваннях на тему елітарності культури ще далі: «Сучасна 
культура, як відомо, аристократична; вона являється культурою одиниць, 
а не культурою мас, і в той час, як творці знасяться все вище і вище, маси 
лишаються на тім самім культурнім рівні, і звичайному читачеві стає вся 
тяжче розуміти твори мистецтва». Помітивши цю рису дискурсу «хатян», 
Валерій Шевчук оцінив її як епігонство модних у цей час на Заході ідей і 
навіть дав характерну моральну оцінку: «Біда тільки в тому, що й людей 
«стада» справжній інтелігент і гуманіст не може і не має права зневажати 
й упосліджувати, коли так високо ставить людину в людині».  Шевчук, як 
видно, підійшов до оцінки модерного явища з моралістичними мірками 
старого гуманізму. Тим часом модернізм був його запереченням. 
Антидемократичний і анти моралістичний індивідуалізм Ніцше та його 
послідовників не передбачав «справжнього» гуманізму. Йшлося не про 
людину взагалі, а про вибрану людину. І це – не романтична чи 
естетична поза, а центральна філософська орієнтація нового часу. 

Дискурс «Хати» був антидемократичним передовсім як антитеза до 
народницького демократизму опонентів з «Ради». Мало було висміяти 
Грінченка або Васильченка як творців свого роду антилітератури, але й 
пропонувався висновок: «… всі ідеї колективізму, індивідуалізму, 
естетизму, соціалізму і т.д. лишаються чистими і живими, доки не 
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виходять в життє, на вулицю, доки не демократизуються. Демократичне 
українське життє й література виключають з себе живу ідейність, живу 
красу. Наш демократизм заперечує розвиток, заперечує культуру». 

Ще одна модерністична ідея Євшана, яка вже стосується самого 
тексту: твір ніколи не буває завершеним. Відтак критик не має оцінювати 
твір як щось закінчене, а мусить заглиблюватися в сам процес його 
народження. До його уваги потрапляють не тільки психологія, світогляд, 
а й такі категорії, як стиль письма автора, його голос і, що дуже важливо, 
мова. 

«Правдивий мислитель розвеселяє і покріпляє все», - цитує Євшан 
студію Ніцше про Шопенгауера, щоб далі пере йти ще до однієї 
модерні стичної ідеїю Творчість «сама не може брати на себе свідомо 
ніякої ролі, не може бути агітацією. Вона хоче бути радістю. власне, хоче 
бути тільки надміром сил, красою, тільки грою. Всі її моменти 
скупчуються в одному: в тій безцільній грі, в тому сміхови, в якому 
людина-творець відпочиває». Тому мистецтво – окремий світ, відмінний 
від світу життя. А творчість є «ціль сама в собі». Отже, на перше місце 
висувається творча індивідуальність: «Так, тепер індивідуальність 
висунулася на перший плян, вона стає мірилом творчости своєї, тою 
абсолютною цінністю твору». Ніцшеанство, як уже зазначалося, 
передбачало сильну й цілісну особистість. Однак Євшан відходить від 
нього, постулюючи іманентну внутрішню трагедію митця, «своєрідну 
творчу тугу» або тривогу, те, що пізніше в екзистенціалізмі дістало назву 
Angst. Кожен творець роздвоєний, кожен художник – фаталіст.  

З погляду індивідуалізму Євшан наважується критикувати 
цивілізацію, обстоюючи думку , що мистецтво апелює не до людства, а до 
окремої людини. 

Окрім Ніцше чи не найчастіше Євшан посилається на Оскара 
Вайльда. В ідеях англійського письменника-парадоксаліста він шукає 
опори для культу краси, естетизму. Пишучи про Шевченка, Євшан 
визначає творчість не тільки як (ніцшеанське) «протиставлення себе 
всьому», але й як «естетичний чи філософічний гедонізм». Ця творчість 
є творчістю тільки для себе, «роскіш», «насолода» власними силами, 
постійний «гріх», постійна свобода. 

Згідно з цим усім формулюється нова роль критики. Критика не 
може бути збірником догм і постулатів. «… Найкраще не мати критикові 
ніякого світогляду». Головне завдання критика – «уміти читати». Не 
просто текст, але й дискурс, говорячи модерною мовою. «Розвинути всю 
свою інтелігенцію, всі свої здібності в першій мірі на те, щобю до кінця 
зрозуміти чужу душу, бачити не тільки те, що написано і видрукувано, 
але й те, що поза ним тільки починається, те все невисказане, що 
домагалося тільки у творця свого втілення в образи і пробивається між 
стрічками, чути весь час укриту, потенціяльну силу твору, його патос. 
Готових формул в правдивому творі мистецтва немає і не може бути: він 
же живе, кождої хвилі вмирає і родиться, зміняє свій тон; він не існує 
готовий вже, а повстає». 
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 Саме з постаттю Євшана пов'язаний в українській літературі перехід 
від критика-вчителя типово народницького ґатунку до критика-читача й 
коментатора. В Євшана присутні обидві сторони. Сам він не завжди може 
просто читати. Власне, презумпція всякої критики полягає в тому, що 
критик знає краще за письменника, яким має бути твір. 

Нарешті, Євшан та його колеги з «Української хати» поступово 
запроваджували нову критичну мову. Вони говорили не лише про 
світогляд та епоху, але й про символізм, імпресіонізм, «ірраціональну 
поезію», мовні аспекти літературного тексту. Поряд з переорієнтацією з 
політики на естетику відбувався перехід від позитивістських естетик ХІХ 
століття на зразок естетики Іполита Тена до зовсім інших засад, які 
передбачали автономність мистецтва й творчості. 

 

Про громадянство, філістерів, натовп 
 

У Євшана й «хатян» знаходимо цілком ніцшеанський дискурс 
ненависті до натовпу. Зовсім як у Ніцше, з одного бюоку стоїть геній, 
видатна особа, а з іншого – юрба. В руслі цього дискурсу можна виділити 
дві головні позиції. По-перше – це портрет громадянства, публіки, 
натовпу, юрби, «черні» тощо, по-друге – теорія культу. 

Теоретики «Української хати» й передовсім Євшан замість тези про 
«любов до народу» запропонували іншу: «ненависть до юрби». «…Цей 
антагонізм вічний. Ніякої гармонії між творцем і юрбою не буває і не 
може бути», - писав М. Сріблянський. Так було завжди й особливо в 
«наш» (тобто Сріблянського та ін. – С. П.) «капіталістично-міщанський 
вік». 

Отже, одним з лейтмотивів теоретизувань Євшана є критика 
громадянства (зокрема галицького громадянства), його бездуховності, 
байдужості до мистецтва й страждань геніяЮ пригніченого 
нерозумінням, конфлікт генія й натовпу і взагалі будь-якого 
справжнього письменника і натовпу що тягне тяжкі наслідки для 
письменника. Якихось десять років тому Вороний приховував свої 
справжні думки в листах, ретельно пом’якшивши їх у свому «заклику». 
Від цих евфемізмів у Євшана не залишилося нічого. Він пише 
безапеляційно й гостро: 

«Галичина збудніла духом так, як тільки можна було збідніти». 
«Творців в Галичині не було, були в літературі самі філістери, коли не 
числити Франка та Яцкова… налитий салом патріот диктував літератам. 
Літератів властиво не було: писав кожний, кому позволяли тяжкі 
«обов’язки службові», і тому в літературі він був Sonntags-reiter’ом і 
нічим більше. Поет тільки тоді признавався, коли належав до кліки 
патріотичної, коли був заразом галасливим батьком народу, впрочім міг 
гинути з голоду, лишаючи мишам на сніданнє свої вічні твори». 

Громадянство (натовп філістерів), на думку «хатян», схильне до 
творення культів класиків, плекання кумирів, ідолопоклонства. За 
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словами Сріблянського, в культах своїх «пророків» юрба виявляє 
найбільше хамство й лицемірство. Зразки цього – культ Шевченка, 
Шашкевича, Федьковича. В одній зі своїх кращих статей «Свято 
Маркіяна Шашкевича» Євшан аналізує анатомію ідолопоклонства. Він 
спиняється на такому новому на той час феномені, як культ Шашкевича, 
що для нього означає культ галицького провінціалізму, і характеризує 
романтизм Шашкевича та його постать у цілому. На тлі широкої критики 
народницького романтизмк, в якому все було нещирим, модою, Євшан 
де містифікує образ Шашкевича, зокрема той, який витворив 
Головацький і який пізніше ліг в основу культу. Євшанові не 
подобаються сентименталізм, «плаксивий тон» Шашкевича». Він дає 
свою, об’єктивну характеристику епохи ШаШкевича та його ролі. У 
фіналі Євшан говорить: «Я не знаю, з якої причини дух покійника 
вводиться в сучасне життя, його ідеали робиться актуальними… Невже 
ми досі не пішли дальше поза «віру і народність»?». 

Загалом розправа з романтизмом була типово модерні стичним 
завданням, яке у свій спосіб пережили всі європейські літератури. (В 
англо-американській культурі цей перехід здійснили Т. С. Еліот та Езра 
Павнд). У руслі критики романтизму написана стаття Євшана «Юрій 
Федькович в світлі нових матеріялів». Він не боїться назвати все, що 
писав Федькович з другої половини 60-х років, графоманією й 
іронізувати над його культом. 
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