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Історія не складається з
окремих епізодів, вони пов’язані між собою крізь час. Й
навіть будь-які постаті чи
події, що не вписувалися,
насправді, були не випадкові.
Те, що зараз ми переживаємо в Україні та світі, є
продовженням низки історичних подій, де країни-учасниці нібито ті ж самі, але
вже трішки або сильно інакші, проте довжина нерозривної стрічки сягає щонайменше часів Наполеона
Бонапарта, від яких можна
простягнути іншу ще далі...
вважатимемо, що колір її
якось змінюється.
Проте вся вона просякнута кров’ю. Там, де велич —
там гармати. Де грають
Бетховен, Брамс, Вагнер,
Штраус — там на фоні чутно,
як марширують полки.
З плином часу звуки музики все тихіші, вони лунають з хриплих фонографів
та патефонів, а крок солдатів
все гучніший, гармати все
дужчі, ось вже виють в небі
літаки — вітаю вас у ХХ сторіччі!

Саме тому ми озираємося
назад, шукаємо в цій стрічці складних взаємовідносин держав залишки краси,
забутого сенсу, намагаємося зробити так, щоб гучність
музики у танцювальній залі
затьмарила все та змусила
поглянути, якою нерозривною стрічкою ми всі пов’язані: прагненням до краси, що
було спільним, прагненям
до величі, веселощів, прекрасного життя.
Але так само азарт до
того, щоб власне розуміння
величі та веселощів переважало всі інші, призводить до
воєн та катастроф масштабів Європи.
Чому? Бо треба ж якось
відповісти на минулий
період змагань! Ось це й
робить стрічку нерозривною та повторюваною в
своїх завитках та кольорах...
Гіркі виходять бісквіти,
але все одно, смачного!

Следующий бал: «Свидание в Бад-Ишле»
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Мы приглашаем вас отправиться с нами в небольшой курортный городок Бад-Ишль недалеко от границы Австрийской империи и Баварского королевства. Здесь 18 августа 1853 г. в
честь дня рождения императора Франца Йосифа собралась вся высшая знать двух держав...

Танець на хмизі

Буре

Вероніка
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Bourrée – старовинний
французький
народний
танець, що виник у XVI
столітті. З’явившись у регіоні центральної Франції
(нагірна провінція Овернь
і Верхня Луара), він швидко
розповсюдився по всій країні, збагатившись варіаціями схем, кількістю учасників, кроків та навіть ритму
(2/4, 4/4 або 3/8).
Існує
кілька
версій
походження назви танцю.
Одна з найлегших – від
фр. «bourrer» у значенні «настрибувати», «битися». Також можна зустріти
думку, що буре сформувалося, коли французькі дроворуби (часом і виноградарі) замість танцювальних
па використовували особливий тип стрибків, які

#танець_тижня
#XVII

#Empire

допомагали їм уминати
хмиз у в’язанки, які і називалися «буре».
У XVII столітті буре
ввійшло у бальні зали,
через це набуло нових рис –
розмір закріпився парним
(2/2, 2/4, 4/4 або 4/8), рухи
стали більш плавними та
підкреслено вишуканими.
Його почали танцювати
інші країни, а композитори
– включати мелодії буре до
своїх творів. Першими були
Гендель та Люллі, популярність зростала, тож ми
маємо можливість почути
характерні звуки в роботах Баха, Рамо, Кампра та
інших представників епохи
бароко. На основі народного танцю балетмейстери розробили особливий
тип танцювального кроку

– Па-де-Буре (фр. Pas de
Bourrée), який закріпився в
балеті до сьогодні.
Буре танцювали й у XVIII
ст., і тільки після Великої Французької революції
(1789 р.) та наполеонівських
війн (1799 – 1815 рр.) воно
вийшло з моди. В кінці XIX
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століття деякі композитори
повернулись до буре (СенСанс в «Овернскій рапсодії», Шабріє «Фантастичне
буре»). А танець існує і сьогодні на своїй батьківщині – в провінції Овернь, як
традиційний та народний.

В нашому каталозі Ви
маєте змогу прочитати про
буре детальніше.
Студія зрідка теж танцює буре за схемами, дві з
яких маємо за посиланнями:
- Bourrée «Saint Gemme»
- Bourrée «Saint Pierre»

Влюбленный лейтенант

#XIX_личность

Император Франц Иосиф

Ванда

▲
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Мы все хорошо помним
сказку о Золушке, вышедшей замуж за прекрасного
принца после многих трудностей. Сегодня мы расскажем вам об одном из настоящих Прекрасных Принцев
Европы.
Знакомьтесь!
Франц
Иосиф I, Его Императорское
и Апостолическое Величество, Божьей милостью
император
австрийский,
король венгерский и богемский (и еще длинный ряд
титулов, которые вы сможете прочесть в расширенной
версии статьи).
На 1853 год, когда решилась судьба его сердца,
он — самый завидный
жених Европы! В Англии
и Испании на троне дамы,
российский
император
женат, во Франции едва
установилась новая империя, Пруссия раздроблена
и ничтожна — другими словами, о более блистательной партии знатной девуш-

Портрет 1848 года

ке нечего и мечтать. А еще
он молод и красив, свободно владеет французским
и английским, говорит
на венгерском, польском,
чешском и итальянском. К
тому же, кто может быть
привлекательнее для дамского сердца, чем мужчина
в военной форме? Франц
Иосиф начал службу в
австрийской армии в звании полковника и с тех пор
не расставался с военным
мундиром.

Но всё по порядку.
Наш герой стал императором в 18 лет. Его дядя и
предшественник на престоле Фердинанд I страдал гидроцефалией и эпилепсией, состояние было
настолько тяжелым, что
приступы судорог случались у него до двадцати
раз в день. Неудивительно,
что эффективно управлять
государством
состояние
здоровья Фердинанду I не
позволяло, и эта нелегкая

Портрет 1851 года кисти Эдуарда Клебера
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задача по большей части
лежала на плечах князя
Меттерниха (о котором мы
еще расскажем).
После
буржуазно-демократической
революции 1848—1849 годов стала
очевидной необходимость
смены власти. Естественно было бы передать ее
младшему брату бездетного императора, Францу
Карлу. Но, поскольку тот
был человеком не честолюбивым и пассивным, то его
решительная жена, София
Баварская, сумела убедить
супруга отказаться от престола в пользу сына. Так
18-летний Франц Иосиф

I оказался во главе многонациональной державы
Габсбургов в 1848 году. В
это время в Австрии, Венгрии, Чехии и государствах
Италии было неспокойно.
Для того, чтобы получить
власть, переданную дядей,
необходимо был сначала
успокоить взбудораженные
массы. Новый император
получил корону во многом
благодаря помощи русских
войск, посланных Николаем I подавлять Венгерское
восстание. Франц Иосиф
чувствовал себя униженным этим обстоятельством
и отнюдь не испытывал
чувство благодарности, как

это представлял себе русский царь. Венгры тоже не
забыли об этом.
18 февраля 1853 года
молодой император едва не
расстался с жизнью. В тот
день Франц Иосиф прогуливался по Вене в компании своего адъютанта
графа О’Доннела. Внезапно к императору подбежал
человек и ударил его кинжалом в шею. Но форменный воротник из плотного
материала защитил Франца Иосифа, и Его Величество отделался незначительной раной. Нанести
второй удар злоумышленник не успел – ему помешал
граф О’Доннел. Мимо проходил почтенный венский
мясник Йозеф Эттенрайх,
бросившийся на помощь адъютанту. Вдвоем они
повалили нападавшего на
землю. Им оказался портновский подмастерье Янош
Либени, венгр по национальности.
Но не это должно было
стать главным событием
года.
Помолвка Елены Баварской и Франца Иосифа была
приурочена к 23-летию
императора, для её заключения герцогиня Людовика
с двумя старшими дочерьми и император со своей
матерью и братьями встретились в Бад-Ишль. Так как
у императорской семьи в то
время не было резиденции
в Ишле, все остановились в
одной гостинице.
Франц Иосиф видел
своих кузин и раньше,
когда в июне 1848 года герцогиня Людовика вместе с
двумя сыновьями и старшими дочерьми Еленой
и Сисси гостила у своей
сестры Софии в Инсбруке.
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Но тогда будущий император был слишком занят революционными событиями, грозившими развалом государства, чтобы обращать внимание на девочек.
Но в тот день, как только Она, сияя румянцем на щеках, за который впоследствии в Вене
ее прозвали «баварской розой», вошла в зал приема, Франц Иосиф позабыл о девушке, с
которой собирался вступить в брак, и позвал Сисси посмотреть лошадей. С этого момента они практически не разлучались и на первом же балу танцевали вместе два котильона
подряд. «Или она — или никто!», — категорически заявил он своей матери. И София переменила планы под натиском сына.
Через несколько месяцев молоденькая невеста плыла на изукрашенном цветами корабле по Дунаю в Вену. “Я влюблен, как лейтенант, и счастлив, как бог!” – написал Франц-Иосиф в письме другу. Он верил в свою счастливую звезду. Император был настроен на грядущие годы счастья, нужно было только пережить многочисленные свадебные церемонии.

Яркий юморист бидермайера

Карл Шпицвег*

Владислава Визерская
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Родился в Мюнхене 5
февраля 1808 в семье коммерсанта. Первоначально
готовился к карьере фармацевта: в 1825 стал учеником, а затем и помощником
аптекаря.
В 1833 году получил
наследство,
благодаря
которому смог посвятить
себя живописи.
Как живописец был
практически
самоучкой.
Копировал старых голландских мастеров, много
путешествовал по Германии. В 40-е годы XIX века
работает рисовальщиком
и иллюстратором для сатирических журналов, например для «Летящих листьев»
(«Fliegende Blätter»). Созданные им в этот период
картины ироничны в изображении
городской
идиллии, жизни мелкого бюргера, так называемого «господина Готлиба
Бидермайера». Эти работы
указывают на большой

талант наблюдателя особенностей
человеческой
натуры, имеют ясную композицию и отображение
игры света и тени, как и
у голландских жанровых
художников XVII века.
В конце 40-х годов
Шпицвег совершает серию
поездок за границу, где
открывает для себя пейзажную живопись Джона
Констебля, а также творчество Эжена Делакруа и
художников барбизонской
школы. С этого момента
пейзажная живопись начинает играть большую роль
в творчестве художника.
По возвращении из Парижа, с 1851 года года живёт и

#XIX_art

работает постоянно в Мюнхене, лишь изредка выезжая
в Берлин (1856) и на летние
месяцы в Поммерсфельден
(1853 и 1855 годы).
Весьма
занимательно
рассматривать
картины
Карла Шпицвега во всех
деталях и подробностях.
Среди его типичных картин, обычно небольших
по формату, написанных
сочным цветовым пятном, – Бедный поэт (1839,
Государственные
музеи,
Берлин),
Перехваченное
любовное письмо (1839,
там же), Любитель кактусов (1845, Новая пинакотека, Мюнхен), Вдовец (1840е
годы, там же), Пикник
(ок. 1860, музей собрания

О.Рейнхарта, Винтертур),
Девушки на холме (1873,
Музей
изобразительных
искусств, Лейпциг). Также,
после путешествий в 185960 годах в Прагу, художник
стал известен как ночной
портретист и изобразитель
экзотических персонажей
других культур.
Созданные на основе богатейшего репертуара бытовых зарисовок и
вобравшие в себя большой
опыт этюдной работы на
пленэре, картины Шпицвега
в значительной мере предвосхищают импрессионизм,
хотя их развернутая сюжетность – живописных новелл
или поэтических анекдотов
– остается еще чисто романтической чертой.
Многочисленные
согретые юмором сценки из
жизни городских обывателей ввели живописца в историю как самого характерного и наиболее популярного
представителя стиля бидермайер в живописи.
Умер в Мюнхене 23
сентября 1885.
*Carl Spitzweg

▲

9

Источники:
Wiki
Bibliotekar.ru
Капля света
Карл Шпицвег и бидермайер
Огромная
коллекция
картин на немецком сайте
Oel-bild.de

Книжный червь, 1850
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Бедный поэт. 1839 г.
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Любитель кактусов, 1845
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Почтальон в Розентале, ок. 1858 г.
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Перехваченное любовное письмо
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Купающаяся нимфа

Привид комунізму та

#XIX_fact

«Весна народів»,1848
Яскр

Карл Маркс та Фрідріх Енгельс
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Як добре озиратися на
історичні події та аналізувати їх максимум в розпалі дискусії, а не в полум’ї
революційних
негараздів. Як дивно розуміти, що
сама «революційність» була
визначена лише з часом та
зіставленням того, що було
й що стало. Мета початкова дуже рідко співпадала із
наслідками реальними.
Так було й з «Маніфестом комуністичної партії»,
виданим наприкінці лютого
1848 р. німецькою мовою у
вигляді памфлету в Лондоні. Його автори, економісти Карл Маркс та Фрідріх
Енгельс, жадали звільнення робітничого класу від
кайданів, що на них накла-

ла буржуазія, яка володіла
знаряддями виробництва,
тим самим багатіючи. Підкреслюючи, що суспільство існує в стані боротьби
не окремих особистостей,
а цілих верств населення,
поєднаних близькістю до
фізичної праці чи віддаленістю від неї, автори документу сподівалися на настання світу, де будуть відсутні
класи та навіть приватна
власність.
Але натомість сталася
низка націоналістичних та
буржуазних переворотів,
які «Маніфестом» не передбачалися.
Так-так, від ідеалістичних конструкцій до дійсності шлях тексту був дещо

Обкладинка першого видання

незвичайним. Його оперативно передрукували у
газеті німецьких емігрантів
Deutsche Londoner Zeitung,
й вже приблизно за місяць,
20 березня, тисяча копій
«Маніфесту» досягли Парижа. Протягом двох місяців він дістався своєї далекої батьківщини. «Привид
комунізму, який намагаються спільно викорінити
старі режими» дійсно блукав Європою, як декларували автори на початку памфлету.
Втім, чи то не врахували, чи то забули Маркс та
Енгельс про стан «Німеччини», вірніше, чотирьох
десятків держав, маленьких та великих (одну з яких
можна було рахувати як ще
майже десять), що складали Конфедерацію, утворену внаслідок Віденського конгресу. Так само й не
зазначили, що траєкторія
розповсюдження пролягає
через країни, незадоволені
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Німецькі держави у 1815-66 роках

своїми монархами з тих чи
інших причин. Вийшло так,
що коли в травні лише спромоглися вичитати авторські та друкарські помилки у «Маніфесті», половина
Європи вже палала!
Було б дуже цікаво пов’язати це із памфлетом, але
його вплив насправді обмежено країнами Німеччини.
У лютому Франція повстала проти короля Луї-Філіпа, через утиск того самого класу буржуазії, який за
моделлю Маркса-Енгельса
утискав робітників. Династія Бурбонів скінчилася,
було встановлено Другу
республіку.
Це надихнуло німців,
негаразди яких різнилися
від Лоли Монтес, танцівниці та коханки короля Баварії Людвіга I, до економічних утисків як комерсантів,
так й пролетарів (залежно
від країни), неврожай 1846
року також додавав невдо-

волення. Але що їх єднало,
це чорно-червоно-золотий
прапор, піднятий ще у 1832
році на націоналістичному
фестивалі Гамбахер – ідея
об’єднання усіх німецькомовних народів в єдину
державу. Звісно ж, Маркс
та Енгельс намагалися скерувати за допомогою своєї
«Нової Рейнської газети»
(Neue Rheinische Zeitung)
події в гирло робітничого класового повстання,
звинувачуючи буржуазію
в домовленостях із монархістами, але все скінчилося
закриттям видання у 1849му році, вигнанням авторів,
та арештами інших комуністів згодом.
Разом із сусідами повстали австрійці, яких єднала
та спрямовувала ненависть
до князя Меттерніха, старого чіпкого політика, який
фактично тримав абсолютну владу на землях династії
Габсбургів, яким він приходився канцлером. В березні,

Hambacher Fest, 1832 г.

натхненні проповіддю ліберального священика Антона Фюстера, студенти Відня влаштували демонстрацію за конституцію та (чоловіче) виборче право, яку було розстріляно військами. Це розпочало ланцюгову реакцію збурень, що призвели до відставки канцлера та зречення імператора Фердинанда на користь свого небожа, Франца Йосифа. Але це вже зовсім
інша історія, час якої ще настане (в нашому журналі вже настав — у цьому ж номері).*
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Повстання у Берліні, 1848 г.

Germania — романтизований образ
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У вирі подій «Маніфест», метою якого було повалення панування буржуазії, загубився на
чверть століття, можливо, через те, що до панування цій самій буржуазії ще було дуже далеко. Можливо, ще й тому, що ідеї єднання за культурними та мовними ознаками припадали
до серця людям більше, ніж схожість за рівнем бідності. Привид комунізму з Європи вигнала
«Весна народів» та її довжелезна антимонархічна боротьба, що сягне на десятиріччя вперед.
*Детальніше про революції читайте у спецвипуску до балу «Побачення в Бад-Ішлі»

Австрія проти Венеції

Авіаналіт 1849 року
Яскр
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#AgeOfSteam

Винахідливість притаманна не лише письменникам-фантастам; особливо в
часи практиків, коли таких
митців ще навіть не було —
проте історичний сюжет
неважко сплутати із витвором уяви пізніших авторів.

змушені вдатися до непередбачуваних заходів.

Австрія скидала бомби на
Венецію! З повітряних куль!

Лейтенант
артилерії
Франц фон Ухатіус (Franz
von Uchatius) розробив
хитромудру зброю та 12
липня 1849 року було здійснено першу невдалу спробу
запуску балонів (повітряних куль) із вибухівкою
у кошиках. Вітер був на
стороні венеціанців, кулі

Але це справді так. Під
час «Весни народів», коли
Венеція прагнула звільнитися з-під влади Габсбургів та утворити власну республіку, якою була до 1797
року та приходу Наполеона, австрійські війська були

Місто на воді знаходилося в облозі з води та суші,
але дістатися до фактичного обстрілу було неможливо через кращі фортифікації та артилерію захисників.

#SteamWithoutPunk

то спалахували на висоті, то відносилися та скидали небезпечний вантаж
на своїх власників! Коли
вибух ставався на австрійських позиціях, усе місто
аплодувало та кричало
«Браво! Бон апетіт!»
Втім, після уточнювальних розрахунків, 22 серпня
друге використання «безпілотників»
спричинило незначні руйнування у
Венеції. Чи то паніка, спричинена цим, чи то банальна
нестача провізії, але за 2 дні
місто капітулювало...
Джерело

Сумні сторінки життя:

Ріхард Вагнер

до Ріхарда Вагнера прийшли визнання, слава та
достаток.

Юлія Притиск

Після шаленого успіху опери «Ріенці» та ненабагато меншого – опери
«Летючий Голландець» у
Дрездені, Вагнера призначають придворним капельмейстером, і нарешті сім’я
має стабільний (і чималий)
дохід. Проте, щастя тривало недовго. Опера «Тангейзер» була прийнята публі-

#XIX_література
#Empire
кою та критиками досить
прохолодно, ідеї Вагнера
щодо реформування театру принесли йому сумну
славу «театрального революціонера», а участь у
Дрезденському травневому повстанні 1849 р. призвела до переслідувань.
Щоб уникнути в’язниці, 36-річний композитор
змушений покинути рідний край на довгі 12 років.
Роки вигнання Вагнер

Не всі знають, що життя
Ріхарда Вагнера (18131883), чиї опери й сьогодні збирають повні зали по
всьому світу, було сповнене поневірянь та злиднів.
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Дев’ята (і наймолодша) дитина в сім’ї поліцейського чиновника з Лейпціга, Ріхард рано втратив
батька, але дослідники
його життя та творчості вважають, що саме від
нього хлопчик успадкував
любов до музики, поезії та
сцени. У віці 15 років Вагнер почав навчатись музиці, а вже за чотири роки
зробив перші спроби писати власну музику. Протягом довгих років шукав він
можливостей для втілення своїх ідей, перебиваючись дрібними заробітками у різних містах Європи,
поки нарешті, у 1842 році,

Портрет Вагнера роботи Цезаря Вілліха, 1862 р.

проводить переважно у
Цюріху (Швейцарія), де
він не має постійних доходів і живе в основному за
рахунок друзів, що час
від часу позичають йому
гроші та відшкодовують
його борги. Пригнічений
неможливістю
ставити
опери на власних умовах,
Ріхард попервах відмовляється від музики: за шість
років він не написав жодної ноти, натомість створює кілька теоретичних
робіт та завершує лібрето до свого наймасштабнішого проекту — тетралогії «Перстень Нібелунгів».
Проте вже з 1854-го Вагнер відновлює роботу над

музикою, а у 1855-му на
запрошення Королівського філармонічного товариства дає кілька концертів
у Лондоні як диригент, де
серед інших виконуються
(і мають неабиякий успіх)
його власні твори.
Після успіху лондонських концертів життя
дещо покращується, і композитор вже безупинно
працює над новими операми («Перстень Нібелунгів», «Трістан і Ізольда»),
час від часу гастролюючи
по країнах Європи. І хоча
теплий прийом публіки
приносив композиторові моральне задоволення,
матеріальний стан сімей-

ства Вагнерів лишався
катастрофічним.
У 1861 році Ріхард Вагнер отримує дозвіл повернутись на Батьківщину,
а вже у травні 1864 року
його життя круто змінюється: королем Баварії стає
18-річний Людвіг ІІ, великий прихильник минулої
слави композитора. Юний
король не лише оплачує всі
борги Вагнерів, але й запрошує Ріхарда до Мюнхена і
призначає йому постійну
королівську пенсію, щоб
композитор мав можливість спокійно працювати
над своїми творами.
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Людвіг та Мальвіна Шнорр фон Карольсфельд у першій постановці «Тристана та Ізольди», 1865 р.
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Коронаційний портрет Людвіга II роботи Фердинанда фон Пілоті, 1865 р.

Из модных журналов

#XIX_мода

Бальный наряд 1853 года
Вероника

Различные, порой невообразимые, фасоны со страниц журналов не всегда
воплощались модницами
в их платьях, скорее вдохновляли повторить те или
иные элементы.
Тем не менее, сходство
проследить можно:
• юбка пышная, но не
сильно объемная — как
писалось в прошлых
заметках,
стальная
клетка кринолина появилась позже;
• её форма в виде «купола» — за счет большого количества нижних
юбок;
• декор лифа различный,
но чаще всего оборки чуть прикрывают
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маленькие рукавчики;
• лиф все еще имеет
довольно выразительный шнип (нижний,
заостренный край, спускающийся на юбку).
В отличие от платьев,
прически в действительности соответствовали картинкам:
• прямой пробор;
• в основном симметрия
относительно пробора
(могут по разному крепиться только украшения);
• прическа в ширину (зеленая линия на
схеме) больше, чем по
длине (в анфас, оранжевая линия; в отличие от высоты прически, не поднимается

над головой);
• пряди
прикрывают
ушки;
• основная масса волос
аккуратно закреплена
на затылке — подобрана или переплетена;
• локоны не свисают, все
уложено на голове —
это открывает длинную
шею.
Для декора использовались цветы, кружево,
банты, гребни, иногда ряды
бус. При этом украшения
часто добавляли дополнительную ширину прическе
и порой заменяли свисающие локоны.
Далее — картинки!
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Редакція шукає авторів!

Запрошуємо вивчати XIX століття і ділитися своїми знахідками!
Будемо раді вашим статтям і пропозиціям,
як на постійній основі, так і одноразовим.
Співпраця добровільна

Ad majorem XIXi Gloriam!
Пишіть нам!

xix@olddance.org

(це так само скринька для підписки)

Приєднуйтеся до cпільноти!
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