
ОЛЕКСАНДР ГРУШЕВСЬКИЙ

Повісті Куліша з середини 1850-их років.
В літературній діяльності Куліша вражає нас постійне захоплення

великими планами, а разом з тим і перехід від одного плану до иншого.
Таких переходів від одного плану до иншого можна немало зазначити
в біографії Куліша: там був проект написати історичну поему на
зразок гомерівської і план багато-томового наукового енциклопедичного
твору про Україну-^пізніш гадка продовжувати після смерти Шевченка
його поетичну творчу діяльність.

Але поруч із такими переходами від теми до теми були у Куліпіа і
певні проекти, до яких він вертався, до яких підходив кілька разів з
новими та новими думками. Такі якраз були в Куліша плани великих
романів історичного та другого  сучасного-побутового. Написати такі
романи це була улюблена гадка письменника і він до неї повертався
перероблюючи в деталях та міняючи в плані. Наслідком оцих постійних
змін було кілька окремих проб сучасно-побутових повістей в ріжних
стадіях оброблення первісної теми.

Про працю над такими побутовими повістями ми знаходимо вказівки
в тульських листах Куліша. Відірваний від рідних умов життя, в инших,
зовсім відмінних обставинах, Куліш як це часто буває хотів зменшити
свою нудьгу за Україною обробленням повісти з українського побуту.
Ця робота переносила-б його до рідної країни, викликала-б в його
уяві малюнки рідного українського життя та давала-б можливість трохи
відпочити від переживань та вражінь чужого життя. Майже паралельно
обдумує Куліш план романів історичного та побутового. Читання
історичних матеріялів, які йому постачав з такою уважністю Бодянський,
навело на думку, які драматичні епізоди дає московська історія кінця XVI в.
Цікавила тут письменника і сама постать царя Івана. З тим
звичайним захопленням, яке вносив Куліш до своїх нових планів, тепер він
збирав нові дані про добу, що так його захопила. Міркування про
характер царя Івана, які ми маємо в листах Куліша з цього часу,
промовляють ніби за те, що в цім плані оброблення історичної повісти Куліш
відводив багато місця фігурі самого царя Івана, захопившись
протилежностями його характеру. Своїми гадками він ділився з постійним
порадником та кореспондентом тульської доби, проф. О. Бодянським. Далі
драматичні моменти наступу Дмитра на Московські землі давали
можливість перенести події на Сіверський грунт та описати ту частину
Чернігівщини, яку письменник так добре знав з своїх власних
переживань. Тема кохання, що займає центральне місце в історичних повістях
Куліша, і тут, в стадії ще оброблення схеми повісти, виступала наперед.
Як сам Куліш писав в однім листі того часу, він передбачав романтическія
комбинаціи" в відносинах нижчих верстов Людности до вищих *). Знаючи
схеми инших історичних повістей Куліша, можна думати, що тут
письменник думав про кохання героя з нижчої верстви до героїні з вищої верстви

*) Цитати з листів підібрані в статті Ол. Грушевської. Наук. Зб., 1924 р.,
т. ХЇХ, с. 164.
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та боротьбу з перешкодами, які на дорозі цьому коханню були поставлені
і які треба було усунути.

Поруч із цією романтичною схемою історичної повісти Куліш
обдумував в Тулі і план сучасно-побутового роману. Як взагалі ми знаємо,
Куліш за тульські роки постійно кидався від одного плану до ин-
шого. Він сам в однім листі характеризував оці шукання та переходи:
сбившись съ дороги обычныхъ трудовъ и не зная, за что схватиться,
чтобы не обвѣтшать въ бездѣйствіи", поясняє Куліш Бодянському один
свій невдалий план того часу. Задля сучасно-побутового роману не було
потрібно таких підготовчих студій та підготовки наукової, читання
джерел, як цього вимагав роман історичний. А в важкі роки Тульського
заслання важливо було знайти працю, якою можна було-б вповні
захопитись, щоб не піддатись вражінням сумного характеру *). Постійна,
невсипуща праця давала силу боротися з важкими умовами та впливами
щоденного життя. Пізніш, пересилаючи Тарновському рукопис роману, що
його писав в Тулі, Куліш якраз підкреслював оце значіння літературної
праці в тульськім засланні: Рукопись эта пускай хранится у Васъ
памятникомъ того времени, когда мнѣ всего'труднѣе было бороться съ
жизнью за свое человѣческое достоинство. Какъ ни маловажна она въ
художественномъ отношеніи, но это трофей, вынесенный мною изъ самой
опасной битвы". Варто спинитись на цій відвертій оцінці Кулішевій
своїх спроб. Коли як ми знаємо Куліш неохоче давав негативні оцінки
своїм спробам, то треба визнати, що певно не вповні пощастило з
планом побутового роману. Та й пізніш Куліш друкував невповні закінчені
побутові повісті, яким бракувало виробленого та продуманого єдиного
плану. Може й тут, в цих тульських спробах, не пощастило знайти
задля окремих епізодів провінційного життя, які Куліш розробляв з
великим зацікавленням, єдиної теми, що-б звязувала їх в суцільність.

Брак композиції, через що окремі епізоди так і залишались
епізодами без внутрішнього глибокого звязку та необхідної єдности,
виявлявся ще в однім відношенні. Куліш, як історик, хотів внести до сучасно-
побутового роману і деякі історичні пояснення. По середині між історичними
романами та сучасно-побутовими повістями стоять ті, що, малюючи сучасний
побут, старано визначають всі риси архаїчні, все старовинне та поясняють,
як склався той побут, що його пережитки збереглися аж до новіших часів,
як спомини минулої доби, минулого життя. Коли взяти роман
Липовыя пущи", якого вийшов лише початок 2), читач має вражіння, що це
побутовий роман зі вступом історичного змісту чи роман хроніка, де
списано послідовно життя кількох поколінь. Підход до начерків
історичних романів у Куліша звичайно инакший і в цім відношенні початок
Липовыя пущи" відріжняється від історичних романів Куліша. І ось

треба визнати, що історичні екскурси роману Липовыя пущи" занадто
багато займають місця та спиняють нормальний розвій подій та хід самого
оповідання. Це приходиться віднести на рахунок невдалої композиції.
Певна низка окремих епізодів, досить цікавих, незвязана до купи
внутрішнім органічним звязком. Можна думати, що і в тульських спробах
Куліш не зумів перейти від окремих епізодів, які старано розроблював,
до певного об'єднання їх в закінчену струнку систему з пропорційним
обробленням окремих частин. Автор і сам розумів ці хиби своєї
літературної праці. Може цим і пояснюються такі рядки: онъ поражался
многими художественными идеями въ одно и то же время и только обиліе

*) Про тульські вражіння у Шенрока Кіев. Стар. 1901, IV, 131; у Грушевської
Ол. Ол., Ор. Clt., с. 161.

-) Основа* 1861, V. Псевдонім Д. П. Хоречко.
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сюжетовъ, просившихся подъ перо его, мѣшало ему что-нибудь
окончить" 1 2). В инших випадках автор не міг упоратись з багатством деталів,
які йому шкода було відкидати, а наведені разом вони гальмували
нормальний хід оповідання, як, наприклад, постійне згадування про різьбу в
опису старшинського старосвітського будинка в ром. Липовыя пущи  ).

Выведены только лица,  зазначено в передмові, которыя должны
начать дѣйствіе, но ихъ обстановка можетъ заинтересовать читателей,
какъ живопись нравовъ недавно исчезнувшаго панскаго быта въ
Украинѣ, того быта, который сохранилъ на себѣ отпечатокъ стариннаго ко-
зачества" 3). Це зовсім справедлива увага, але крім зацікавлення читачів
треба відповідно відтінити і зацікавлення самого автора, який стільки
уваги надає якраз виясненню як звичаїв, так і матеріяльного побуту
старшинської верстви другої половини XVIII в. Якраз оце зацікавлення
самого автора і звязує його в його композиції: він не може встановити
певної міри задля ріжних екскурсів до сфери матеріяльного побуту
минулих часів. Не хочеться проминути цікавих рис минулої доби і ось
побутовий роман обростає поясненнями з минулого і наближається до
хроніки, де подано історію певної фамілії, починаючи з давніших її
представників. Приклад цього маємо ми в пов. Старосвѣтское дворище",
де дано коротке пояснення про генеалогію героя, судового панича
Никодима Трифоновича (37 38). Цё приклад стриманости автора в
відношенні до деталів, але таку стриманість виявляє він незавсіди. В
багатьох випадках, як ми вже зазначали раніш, багацько деталів та
пояснень заваджає розвиткові оповідання.

Багато місця займають теж і описи природи, це більше ніж тло, на
якім з'являються дієві особи; автор надає своїм малюнкам природи
більше значіння і відводить для них більше місця. Треба пригадати, що
Куліш взагалі дуже любив українську природу та спеціяльно її
рослинність. Ця риса постійно виявлялась в його вдачі, а життя далеко від
України, в часи заслання та пізніш в столиці за працею надавало цій
любові до природи деякого спеціяльного відтінку. Було тут і певне
сумування за рідною природою серед инших зовсім відмінних обставин
на півночі. В таких умовах мусіло надзвичайно поглибитись почуття
природи та любов до рослинности. Що в Куліша така любов була, можна
бачити з його листів. Пригадаємо, наприклад, такі рядки з його листа до
Н. Білозерської: Послѣ обѣда поѣдемъ на Черную рѣчку. Я вамъ покажу
Рюиздалевскіе пейзажи, которыхъ никто Вамъ не покажетъ, потому что
у всѣхъ передъ глазами распростерты въ видѣ транспоранта дѣловыя
бумаги, моя же корректура всегда прячется между зеленью и въ ней
исчезаетъ, не заслоняя отъ меня ни плавающихъ по водѣ маковокъ, ни
зеркальной игры отраженія. Вчера чудныя вещи я видѣлъ и некому
было показать ихъ. Извощикъ меня не понялъ бы. Есть тамъ по-дальше
на Черной рѣчкѣ дивные уголки. Но такъ какъ въ томъ мѣстѣ не
построены богатыя дачи, то картины природы стоятъ въ уединенномъ
величіи^ 4). Знаємо з инших випадків, що Куліш умів і пояснити
учасникам прогулки, що в пейзажі заслуговувало уваги. Спомини тих, що
подорожували з Кулішем, досить добре поясняють цю рису вдачі Куліша
в відношенні до природи рідної так само, як і до чужої, далекої від
України. Будуючи собі хатку на хуторі, Куліш надавав велике значіння

х) В передмові до ром. Липовыя пущи" з чудернацьким підписом П. Шишакъ
Васильевскій Г ребля.

2) Основа 1861, V, с. З і далі.
3) Основа, 1861 р., V, с. 1.
4) Лист без дати і в лише згадка про працю над Граматкою" (с. 164).
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тому, щоб коло хатки був гарний город, який давав-би добре тло. Коли
він робив певні детальні вказівки та пояснення, що завести та зробити
на хуторі, між ними багато місця займають пояснення про город. В
кількох листах повторюється ця справа городу коло хатки. В однім
листі читаємо: А васъ и Дмитрія Павловича прошу о кустахъ и
деревьяхъ. Чѣмъ больше, тѣмъ лучше. Излишнія можно легко уничтожить,
если бы они закрывали видъ, но этого, конечно, не случится". Кілька
днів пізніш дає Куліш додаткові пояснення: При свиданіи съ Дмитріемъ
Павловичемъ потрудитесь передать ему мой поклонъ и покорную
просьбу, чтобы онъ распорядился на счетъ отдѣлки домика моего; а дворикъ
нельзя ли устроить въ видѣ англійскаго садика. У Анны Васильевны
есть мои деньги для найма рабочихъ рукъ. Денегъ не жалѣйте: пусть,
бѣдные люди заработаютъ побольше  (Лист до Мар. Ів. Гоголь, с. 112).
Маючи таку любов до природи та рослинности, Куліш сумував, бачучи
постійне нищення гаїв та городів, чи то навмисне задля продажу, чи
то з неуміння зберегти та охоронити їх. Пригадуючи весну на Україні,
Куліш часом пригадував і окремі дерева, що становили окраску цілого
пейзажу. В однім листі до Мар. Ів. Гоголь він спеціяльно згадує про
великий пишний осокір. Посылаю моему любезному сосѣду, большому
осокору, мой дружескій привѣтъ. Желаю ему въ этомъ году пустить
новые погоны и еще величественнѣе стоять надъ водою. Грустно
подумать, что это дерево переживетъ всѣхъ насъ. Кто же послѣ насъ будетъ
любоваться имъ съ моего крыльца и изъ окна моего кабинета? Чего
добраго, поселится въ моемъ домикѣ такой господинъ, который
призадумается, что бы изъ этого явора сдѣлать: соху для хлѣва или
корыто для свиней. О бѣдная поезія. Гдѣ твое царство? На всемъ земномъ
шарѣ нѣтъ ступня земли, который былъ бы упроченъ за тобою" 2). Ми
знаємо загальний настрій листів Куліша до Мар. їв. Гоголь і цей
привіт дереву вповні гармоніює з загальним настроєм листів.

 Знаючи таку любов Куліша  до природи та рослинности, легко
зрозуміємо, як Куліш детально малює пейзаж, на тлі якого проходять сцени
його повістей. Ось, наприклад, одна повість так і починається з скарги
на нищення гарних кутків:

Не скоро о, какъ еще не скоро, наступитъ умное время, когда
деревья, съ ихъ животворнымъ дыханіемъ, съ ихъ тѣнью и вѣчно
увлекательнымъ шумомъ, сдѣлаются безусловно принадлежностью нашихъ
сельскихъ и городскихъ жилищъ. Покамѣстъ, мы встрѣчаемъ больше
охотниковъ повалить дерево, чѣмъ посадить его и возлелѣять, мы
встрѣчаемъ немного мелкихъ усадебъ, окутанныхъ освѣжительной зеленью.
Гораздо чаще, на нашихъ глазахъ, тѣнистые, цвѣтущіе и пѣвучіе уголки
старосвѣтской, малолюдной Украины, по милости новыхъ своихъ хозяевъ,
превращаются въ скучную плоскость, на которой торчатъ только
произведенья неотступныхъ нуждъ человѣка дома, амбары, погреба, заборы.
Какъ же это у мелкопомѣстныхъ, небогатыхъ земляковъ моихъ не
хватаетъ на столько вкуса и любви къ живому, чтобы поддерживать
вокругъ себя свѣжую зелень, или по крайней мѣрѣ щадить ее... Вотъ,
напримѣръ, нашъ стряпчій. Кто не знаетъ такъ называемаго
старосвѣтскаго дворища, которое досталось какъ-то его отцу, а потомъ и ему, на
окраинѣ нашего уѣзднаго городка. Что касается до меня, такъ я
изучилъ это старосвѣтское дворище во всѣхъ подробностяхъ: я изучилъ
его, какъ пейзажъ геніальнаго мастера, влюбленнаго въ дикую свѣжесть
нашихъ захолустьевъ".

і) Стор. 112-113.
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И не одними древними липами, сдѣлавшимися у насъ такою
рѣдкостью, привлекало оно къ себѣ мое вниманіе. На томъ мѣстѣ, гдѣ
только узенькая стежечка извивалась передо мной по травѣ въ густой
тѣни древесной, стояли когда-то козацкія хаты. Между этихъ липъ и
старыхъ грушъ, поднявшихся высоко, точно кедры, жили старосвѣтскіе,
извѣстные подъ именемъ завзятыхъ. Ихъ имена давно утрачены въ
преданіяхъ, но память объ ихъ завзятости перешла къ намъ въ темныхъ
разсказахъ о кровавой битвѣ, на этомъ самомъ старосвѣтскомъ дворищѣ,
среди этихъ липъ, нависнувшихъ широкими шатрами, и древнихъ грушъ,
выросшихъ на подобіе кедровъ" х).

В иншій повісті того-ж часу ми маемо ясніший сум, викликаний
знищенням та руйнуванням старих кутків з їх рослинним тлом. В
наведенім уривку те-ж саме почуття виявляється на початку, в наріканнях на
знищення та руйнування від тих охотниковъ повалить дерево , які
навіть без потреби рубають старі гаї та городи, але дальше опис того,
що залишилось, зменшує це вражіння. Навпаки, в пов. Липовыя пущии
автор підкреслює свій настрій, кілька разів повторюючи, що довкола
нічого не залишилось від колишніх гаїв.

Въ эпоху самарскаго похода, ранговое помѣстье Липовыя Пущи,
доставшееся впослѣдствіи Вѣникамъ, соотвѣтствовало своему имени,
потому что состояло изъ первобытныхъ липовых лѣсовъ; но въ наше время
липы уцѣлѣли только въ видѣ бревенъ въ стѣнахъ помѣщичьяго дома.
Домъ срубленъ изъ толстыхъ липовыхъ брусьевъ и, благодаря плотной
очеретяной крышѣ, которую смѣнявшіяся поколѣнія владѣльцевъ
возобновляли своевременно, пережилъ окрестные лѣса, состоявшіе
преимущественно изъ липъ. Странное чувство овладѣвало моей душою, чувство
особенной поэтической грусти, когда я, сидя въ свѣтлицѣ господъ Вѣни-
ковыхъ, срубленной изъ благороднаго липоваго дерева, съ мытыми
стѣнами, вспоминалъ, по какой причинѣ все это имѣніе, состоящее изъ
двухъ тысячъ десятинъ всякого рода земель, называется Липовыми
Пущами. Кругомъ ни одной липы на корняхъ, названіе помѣстья и
чрезвычайная толщина брусьевъ въ стѣнахъ дома воздвигаютъ въ
воображеніи необозримыя массы густыхъ вѣтвей, высоко толпящіяся вокругъ
липоваго дома...

Выходите на рундукъ, срубленный изъ того же благороднаго дерева,
видите широкій дворъ, обставленный раскидистыми каштанами; видите
въ промежуткѣ между каштановъ отлогій скатъ къ пруду и за прудомъ
водяную мельницу съ густыми, наклоненными къ водѣ, вербами; тутъ
подлѣ васъ, въ самихъ углахъ, образуемыхъ выступившимъ впередъ
старосвѣтскимъ рундукомъ, выросли уже довольно старые дслены,
бросающіе густую тѣнь съ зубчатыми, трепещущими пятнами свѣта, на
дубовый полъ подъ вашими ногами и позволяющіе только мѣстами
рисоваться на немъ зигзагамъ столбовъ, подпирающихъ навѣсъ. Но
липамъ какъ-будто объявлена была война строителемъ этого дома.
На всемъ кругозорѣ усадьбы, въ саду, въ дубовой рощѣ,
выглядывающей изъ-за плодовыхъ деревьевъ, и вдоль села, поднимающагося на
отлогую высоту, по ту сторону пруда и мельницы, нигдѣ не видно ни
одной липы 2).

Оці екскурси до історії минулих часів, оці описи природи ускладняли
працю над композицією пізніших побутових повістей Куліша, як можна
бачити на прикладі повістей Липовыя пущи", Старосвѣтское дворище".

*)*) Основ?., 1861, III.
2) Основа, 1861, V.
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Зазначені повісті Куліша утворюють окрему групу, що відріжняється
як від Воспоминаній дѣтства", так і від Чорної Ради". Як відомо, в самій
Чорній Раді" нема натяків на сучасність, між тим в зазначених

повістях минуле цілий час сплітається з сучасним; кажучи про сучасне,
автор пригадує минулу долю та походження роду своїх героїв; кажучи про
минуле, пригадує, що з того давнього щезло безслідно серед пізнішого
неуважного покоління, яке старано намагалось стерти риси минулого,
додатком овъ" надати новий відмінний вигляд свойому козацькому
прізвищу *).

Між тим Воспоминанія дѣтства" вільні від споминів далекого
минулого і виявляють замір письменника дати малюнки провінційного побуту
без яких-небудь спеціяльних завдань.

Пригадуючи пізніш свої Воспоминанія дѣтства"2), Куліш в приватнім
листі підкреслив тодішнє своє бажання дати прості малюнки побуту; в
листі до М. І. Гоголь читаємо:

Напрасно Вы придаєте такъ много цѣны образованности. Вся
образованность къ тому только и направлена, чтобъ усовершенствовать
наше сердце, а у кого сердце отъ природы прекрасное, тому
образованность немного прибавитъ въ глазахъ истиннаго цѣнителя достоинствъ
человѣческихъ. Я писалъ повѣсть объ Ульянѣ Терентьевнѣ восемъ лѣтъ
тому назадъ и сожалѣю теперь, что представилъ ее болѣе образованною,
чѣмъ она была въ самомъ дѣлѣ. Если бъ я изобразилъ родной уголокъ
безъ всякихъ украшеній, онъ вышелъ бы еще привлекательнѣе. Знаете-
ли, можетъ быть, и Васильевка для меня не была бы такою родною,
если бы Вы походили болѣе на сочиненную Ульяну Терентьевну, чѣмъ
на дѣйствительную. Есть особенная прелесть въ достоинствахъ,
которыми человѣкъ обязанъ одной своей природѣ. Замѣнить ихъ не можетъ
никакое воспитаніе, оно только можетъ ихъ .возвысить. Вы желаете знать,
жива-ли еще эта превосходная женщина. Нѣтъ, она умерла года два
тому назадъ. Я похвалюсь Вамъ добрымъ дѣломъ не изъ тщеславія, а
потому, что оно для меня отрадно. Когда всѣ оставили Ульяну
Терентьевну и она жила въ великой бѣдности въ селѣ Маковѣ Глуховскаго
уѣзда, то я назначилъ изъ своихъ доходовъ родъ пенсіи и до самой
смерти высылалъ ей аккуратно къ каждому 1-му числу 10 р. сер. т. е.
120 р. сер. въ годъ. Она приняла мое предложеніе съ благодарностію
и была такимъ образомъ успокоена на счетъ главныхъ потребностей
жизни. Если бъ она была жива теперь, я бы ее взялъ къ себѣ въ
Петербургъ и привозилъ бы къ Вамъ въ Васильевку разумѣется, въ
такомъ случаѣ, когда бы ея силы соотвѣтствовали моимъ прогулкамъ въ
тысячу верстъ. Я потерялъ въ ней послѣднее, что было дорого мнѣ въ
дѣтствѣ. Теперь ужъ не наживу ничего подобнаго, все равно какъ не
наживу юности. Въ Ѳеклушѣ" гораздо вѣрнѣе все представлено. Ѳек-
лушу я писалъ послѣ Ульяны Терентьевны и больше доволенъ, какъ
повѣстью. Это живая хроника моего дѣтства. И Яковъ Яковлевичъ
очень, очень вѣрно представленъ" (21. I. 1861 р.).

Я не спиняюсь тут на питанню, оскільки Куліш зумів в цих повістях
дати малюнки реального життя в провінції; мені важно зазначити, що
так дивився сам Куліш на свої спроби.

*)*) Если сказать всю правду, то родоначальникъ этой фамиліи былъ jje Вѣниковъ,
а просто Виныкъ, но у насъ, малороссіянъ, была страсть облагораживать свои
фамильныя имена, прибавкою къ нимъ великорусскихъ окончаній или переиначиваніемъ и
вставкою буквъ". Основа, 1861, V, 2.

-) Я вживаю цієї назви задля зазначення трьох повістей Куліша, як окремої групи;
пригадаю тут, що Куліш раніш думав їм дати иншу спільну назву Первые мои знакомые".
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Між тим в повістях типу Старосвѣтское дворище44 ми бачимо
певний ухил в напрямі хроніки. Автор не тільки хоче малювати сучасне
життя провінційного кутка з його героями, але й дати крім того історію
роду героя. Розуміється, деякі вказівки про походження героя, про соці-
яльну верству, з якої він вийшов, можуть бути потрібні задля вияснення,
як зложилась психіка героя, в яких умовах, під якими впливами вона
формувалась. Але детальніші вказівки про соціяльну верству, до якої
належали батьки та діди героя, характерні прикмети побуту цієї верстви,
звязані з її походженням все це становить певний ухил в напрямі до
хроніки. Пригадаємо рядки, присвячені виясненню впливу полкової
старшини, участи козаків в будуванні полковницького дому ( Липовыя пущи44),
пояснення про судових паничів, характеристику родственнаго
тріумвирата44 Квачів *), що має такий вплив в своїй околиці завдяки надзвичайно
оригінальним заходам все це не конче потрібно задля звичайної повісти
з провінційного побуту. Замітка про третього брата з Квачів та про його
вдачу знов вертає автора до вияснення генеалогії Квачів, хоч це було
вже зроблено раніш в тій мірі, в якій потрібно задля ходу оповідання
про події другої чверти XIX в. і цей екскурс розбиває хід оповідання.

Впрочемъ козаки села Буртища объясняютъ ^ его страсть къ чужому
добру родословною дворянъ Квачей, сохранившеюся у нихъ въ свѣжей
памяти. Между буртинскими старожилами, помнящими еще времена
свободныхъ подсосѣдковъ, населявшихъ панскія земли, сохранилось преданіе,
что въ послѣдніе годы сотницкаго управленія какой то пономарь,
существовавшій въ Буртищѣ, яко лицо духовное, безъ всякого фамильнаго
прозвища, укралъ на ярмаркѣ у козака-дегтяря мазницу дегтю, что
козаки поймали его на горячому вчинку, окунули головою въ дегтяную
кадь и тутъ же прозвали Квачемъ. Не знаю, слѣдуетъ ли обращать
вниманіе на подобныя сказанія простолюдиновъ въ столь серьезномъ
сочиненіи, какъ сія повѣсть, но преданіе гласитъ положительно, что
опозоренный пономарь, исключенный изъ духовнаго званія, затаилъ въ
сердцѣ глубокую злобу противъ козацкаго сословія и рѣшился, во что
бы то ни стало, выдти въ люди, что бъ отомстить потомъ своимъ
насмѣшникамъ. Въ самомъ дѣлѣ продолжаетъ преданіе остриженный и
вымытый олією и мыломъ, Квачъ въ короткое время добился званія
сотеннаго писаря и насѣлъ на Козаковъ такъ ловко, что при закрѣпощеніи
вольныхъ подсосѣдковъ въ царствованіе блаженныя памяти императрицы
Екатерины Вторыя нѣсколько козацкихъ убогихъ семействъ приписалъ къ
отнятой имъ у нихъ же землѣ и съ того будто бы времени Квачи вошли
въ составъ образовавшагося тогда малороссійскаго дворянства. Впрочемъ
подобныхъ басенъ о началѣ дворянскихъ родовъ въ нашемъ уѣздѣ
ходитъ много между простолюдинами, но никто изъ благородныхъ людей44
не обращаетъ на нихъ вниманія, тѣмъ болѣе что у многихъ существуютъ
древнія жалованныя грамоты, писанныя въ весьма недавнее время. По
этому краткому, но, надѣюсь, выразительному очерку дворянъ Квачей,
читатель никакъ не ожидаетъ, что бъ у нашего исправника была дочь,
вовсе на него непохожая. Но природа человѣческая распоряжается иногда
увивительнымъ образомъ .

Коли ми порівняємо зазначені екскурси з манерою оброблення
Воспоминаній дѣтства , легко зауважимо крок далі від спокійного

безпретензійного будування Воспоминаній44. Від повістярських спроб початку
1850-их років* 2) переходить Куліш до нових спроб, вироблюючи поволі

]) Основа 1861, IX, с. 1 і далі.
2) У Маковея с. 36.
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иншу повістярську манеру. План більшої побутової повісти належить
ще до другої половини ^Тульського періоду, коли Куліш шукав собі в
праці заспокоєння від важких вражінь сумного життя на чужій стороні.
Пізніш, пригадуючи в листі до Тарновського якраз про ці роки, Куліш
писав, що это писано было затворникомъ, невидавшимъ года три ровно
никого, кромѣ своей жены и еще одного семейства, составлявшаго въ
послѣдній годъ тульской ссылки отраду нашей жизни *). В таких
обставинах спомини українського провінційного життя не могли дати
яскравих побутових малюнків. Крім помилок композиції, крім браку єдиної
теми, що органічно-б звязувала окремі епізоди, Куліш відчуває теж
шкодливий вплив відокремлення від тих умов, які хотів малювати в
своїй повісті. Він висловлює надію, що знайде формы для
художественнаго выраженія . Тема залишиться та-ж сама, але зміниться оброблення
її, поскільки воно не задовольняло автора. Я напишу вновь романъ на
ту же самую тему, удержавъ изъ этой рукописи только кое-что въ
неизмѣнномъ видѣ44.

Оце признання Куліша про дальшу переробку старого роману цікаве
для нас, бо поясняє відношення автора до своїх спроб та розуміння тих
хиб, які в цих спробах виявилися. Не відкидаючи самої теми, автор
думав переробити окремі епізоди і вертався до первісного плану залюбки:
идея этого романа моя задушевная мечта44.'
Працював Куліш над цим планом, перебуваючи на хуторі у Мар. Ів.

Гоголь, де почував себе дуже добре. В листі до Бодянського Куліш так
згадував про свої літні шукання: отож ми знайшли і Яновщину, про ко-
тору понабріхував той Данилевський нісенітниці. Стара Гоголиха і її
дочки прелюбезні люде. Так нас приголубили, як родичів, і які тільки
були шпар гали, усе нам44 2). В цім приємнім оточенні коло приязних
людей (до цього свого перебування на хуторі нераз вертається Куліш в
пізніших листах до Мар. Ів. Гоголь) Куліш почав писати побутову
повість. Кілька років пізніш пригадав Куліш про цю свою працю в звязку
з випадком свого столичного літературного життя. Я получилъ Ваше
письмо, почтеннѣйшій другъ Марія Ивановна, надѣвши бѣлый жилетъ,
фракъ и бѣлыя перчатки, чтобы идти читать въ университетской залѣ
передъ публикой повѣсть, обработанную въ Вашей Васильевкѣ. Въ пользу
нуждающихся студентовъ устроенъ литературный вечеръ 14 апрѣля, на
который въ числѣ другихъ литераторовъ и меня пригласили. Не знаю,
осталась ли публика мною довольна или нѣтъ, потому что на
рукоплесканія ни для кого не скупилась. Но какъ странно пятистамъ
незнакомыхъ людей разсказывать по рукописи то, что есть на сердцѣ".

Про дальші моменти переробки старої теми ми знаходимо вказівки
в инших листах Куліша. Ось як він характеризує в листі до Мар. Ів.
Гоголь свою працю влітку 1859 р.3):

Внизу подъ горой протекаетъ рѣка Хоперъ, похожая на нашъПселъ.
На конюшнѣ девять прекрасныхъ лошадей, садъ, рыбныя ловли,
надводные лѣса, красивые виды; словомъ сказать все мы нашли по своему
желанію и при этомъ полное уединеніе, больше котораго уже и быть не
можетъ. Воспользовавшись этимъ случаемъ, я и засѣлъ за работу, да
какъ началъ писать, перемежая свои занятія купаньями въ Хопрѣ, то
четыре мѣсяца промелькнули для меня какъ четыре дня. Александра
Михайловна взяла на себя роль переписчика и мы надѣлали дѣла много.
Теперь надобно проводить черезъ цензуру и печатать. Описалъ я уѣзд-

*) До Тарновського В. В. 1 січня 1856. 2) До Бодянського 4 жовтня 1854. 3) Лист
від X 1859 р.
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ную малороссійскую жизнь со всѣми ея чудесами, которымъ я самъ бы съ
трудомъ повѣрилъ, если бъ не видѣлъ этихъ чудесъ собственными
глазами. Это романъ довольно обширный, какихъ я до сихъ поръ не писалъ
еще. Онъ Васъ долженъ занять, потому что дѣло происходитъ въ
Малороссіи. По крайней мѣрѣ я бы желалъ, что бы онъ Васъ занялъ и
чтобъ Вы извинили меня за мое долгое молчаніе, такъ какъ я весь
утонулъ въ своей работѣ и не существовалъ ни для кого и ни для чего".

Вертаючись до своєї старої теми1), Куліш робив дальші кроки в
виясненні плану ( можетъ быть, я найду формы для художественнаго
выраженія"), який міг органічно звязати багатий та ріжнорідний мате-
ріял, що їм тепер оперував автор; з другого боку, використовував
Куліш нові вражіння. Пригадаймо його підкреслення в листі про Тарнов-
ського, де автора роману рівняє з затворникомъ, не видавшимъ года
три ровно никого, кромѣ своей жены и еще одного семейства". Тепер
затворник почував велику потребу відсвіжити свої давні вражіння та
набратись нових вражінь з сучасного життя на Україні і зміна в становищі
була використана задля планів подорожи на Україну. Повідомляючи в
листі до Бодянського про зміну в своїм житті 2), Куліш пише: теперь
я ѣду на праздники въ Малороссію, а потомъ туда, гдѣ найдется для
меня мѣсто"3). Потім пізніш, вліті 1852 р. рішив провести кілька
місяців на Україні. В-осени Куліш перед поворотом з Борзни так писав
про ці літні місяці: ѣздилъ я въ Полтавскую губернію на Михайлову
Гору, заѣхалъ къ Вашему брату въ Прилукѣ... (у Максимовича) прожилъ
трое сутокъ... въ Нѣжинѣ заѣхалъ къ Тулову... въ Малороссіи я довольно
таки работалъ при гульнѣ своей, но оставаться здѣсь долѣе незачѣмъ.
Я ѣду въ столицу одинъ съ тѣмъ, чтобы въ маѣ направить путь во-сво-
яси"4). Про вражіння від української природи підчас цієї подорожи
маємо деякі вказівки в листах Куліша 5). Цікаві тут вражіння від зміни
природи на шляху через Чернігівщину на Полтавщину та потім на
Дніпровське побережжя. Оцей пейзаж на закінченню подорожи
схарактеризовано такими рисами: наконецъ на краю горизонта вырѣзывается
разорванная гряда синихъ холмовъ, это заднѣпровскія горы, отдаленный
предѣлъ нашей поѣздки, онѣ кажутся берегами острова, омываемаго
золотисто-зеленымъ океаномъ"... Крім вражінь від природи були теж
вражіння і від людей, які так бажав поновити автор задля дальших своїх
побутових проб. Куліш під впливом цих свіжих вражінь починає думати,
щоб зовсім залишити столицю чи то принаймні по кілька місяців
щороку жити на Україні на своїй землі. Столиця притягувала його
умовами наукового життя, можливістю утворити відповідні обставини задля
своєї праці, але все-ж таки Куліша тягнуло на Україну. Нарешті він
вирішив будуватись на Україні та зажити там своїм господарством на
своїм хуторі.

Оці поїздки на Україну, перебування в літні місяці, нарешті
заведення там свого господарства відсвіжили старі вражіння Куліша, знов
звели його з старими знайомими6) та познайомили з новими людьми7).
Далеко не всі зустрічі з старими знайомими та нові знайомства
приносили з собою приємні вражіння. За часи відсутности дещо змінилось в
родинних відносинах і це виявилось, коли Куліш почав виясняти мате-

*) Идея этого романа моя задушевная мечта.  Лист до Тарновського 1.1. 1856 р. 2) Як
це вразило Куліша див. у Шенрока, гл. XIX. 3) Лист 16-ХІІ 1850. 4) Лист 18-Х 1852
(Бодян. XI, 266 7). 6) Уривки з них подав Шенрок, гл. XXII. °) Напр. про Максимовича:
Максимовичъ здравствуетъ и медлитъ" (до Бодянського від 18-Х 1852 р.).

7) Боюсь только, чтобъ онъ не принялъ со мной такого тона, какъ генералі! 12
года съ молодымъ своимъ сосѣдомъ ТентентниковымЪі{ (теж, від 25-ѴІІ 1853).
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ріяльні справи з думкою оселитись на Україні. Зустрічі з тими людьми,
яких він раніш не знав, теж нераз викликали в Куліша глибоке розчарування.

Розчарування привели до зміни поглядів та оцінок суспільних
відносин в провінції. Знайомлючись ближче з дрібним провінційним панством,
приглядаючись до нього уважніш, Куліш переходив до суворої оцінки
цієї верстви.

Знайомився Куліш і з представниками великого українського панства.
Маючи широкі плани, наукові та видавничі, Куліш шукав у цих панів
співчуття до своїх планів, а разом з тим і матеріяльної підтримки. Але
і тут Куліш мусів винести деякі сумні спостереження.

Це все відбилось і на пізніших повістях Куліша кінця 1850-х та
перших років 1860.

Зазначені повісті складають окрему групу і, студіюючи їх, можна
виділити нові літературні моменти під впливом вражінь письменника
цих років.


