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ВТРАЧЕНИЙ ШАНС

Вибрані листи Пантелеймона Куліша українською мовою писані. Ре
дакція Юрія Луцького. Передмова Юрія Шевельова. УВАН у США. 
Нью-Йорх-Торонто 1984. 326 стор.

Хоч це видання, як підкреслив редактор, «не мас жадної претенсії на 
академічне», проте його треба гаряче привітатити, адже український читач 
уперше отримує в руки, хоч і неповне, листування П. Куліша українською 
мовою. Маючи на увазі думку О. Курило, що найвищими майстрами укра
їнської мови є П. Куліш і П. Морачевський, видання листів Куліша для 
нас має вийняткове значення. Тому кожний українець, що шанує рідну 
мову, мав би придбати собі листи Куліша, незважаючи на цілий ряд недо
магань і помилок видання.

Коли ж критикувати видання, то треба почати з самокритики, оскільки 
я вказав проф. Луцькому на листування Куліша з Драгомановим, але зов
сім забув вказати на Д. Іофанова, «Т. Г. Шевченко в неопублікованому ли
стуванні П. О. Куліша» в Матеріалах про життя і творчість Тараса Шев
ченка (1957). Зрештою редактор деяких відомих йому листів-цидулок не 
включив свідомо, як напр. одну з кінця листопада чи з грудня 1858—1859, 
коли Куліш підготовляв до друку збірник «Хату», і другий з ранньої осе- 
ни 1860, коли члени Громади Костомаров, Білозерський, Шевченко і Ку
ліш підготовляли перше число «Основи» (Листи до Шевченка, Київ 1962, 
чч. 157—158, стор. 155). Обидві цидулки є зразками конспіративного листу
вання з тих часів.

Варто було б також дати кінець листа Куліша до Л. І. Глібова («Чер
воний Шлях», 1924, ч. 8—9, стор. 285) від 25. 5. 1867 з Варшави писаний 
по-українському. Супроти Глібова Куліш завжди мав комплекс вини за 
історію з його жінкою Параскою і про це навіть натякав у своєму творі 
«Куліш у пеклі».

Дуже неуважно складено показник до листів. Навіть, коли погодитися 
з  редактором, що він вирішив не подавати маловідомих імен, то й тоді 
реєстр ніяк не може задовольнити. По-перше постає питання хто важли
вий, а хто ні? Марія Милорадович була часто посередником між Кулішем 
і Лесею — своєю сестрою, але місця в показнику не удостоїлася (напр., 
стор. 111, 142, 146, 153). Ще гірше, що в показнику нема таких діячів, як 
Стронін (163, 166), Говорський (177), Д. Гладилович (248), І. Білик (брат П. 
Мирного 255), Д. Журавський (90), Сивенький-Самійленко (264), визначний 
шістдесятник і автор «Арихметики» (Київ 1862), Данило Костянтинович 
Мороз (271), а з російських — В. Курочкін (163), І. Аксаков (181, 188, 281) 
та ін.
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Навіть у тих діячів, що їх включено в показник, не подано всіх згадок, 
а лише вибір. Це торкається зокрема тих випадків, коли особу названо пер
шим іменем, псевдоніїмом, чи описово. В цьому відношенні покривджено 
зокреза О. Кулішиху (Ганну Барвінок). Ще не біда, коли вона лише «кла
няється», але часом випали важливі дані (233—234, 252, 261 тощо). Л. М. 
Жемчужникова пропущено в показнику на стр. 155, Г. Ґалаґана на стр. 115, 
117, 127, В. Тарновського сина (стор. 72), бо ж ясно, що це саме його мав 
на думці Куліш, пишучи про одного молодого козака в Києві, де він тоді 
вчився в університеті. Про Квітку говориться також на стор. 131, про Пиль- 
чикова Дмитра Павловича, якого зовсім нема в показнику, згадано на стор. 
165, 168, 173, 175 (часом як Пія IX). До О. Огоновського треба було б дода
ти в показнику ще стор. 255 і 282 і т. д.

Вкажемо на декілька помилок редактора. На стор. 116, прим. 69 він ува
жає, що Куліш думає про Тулу, коли пише «як земляки заслали мене, де 
козам роги правлять». Тут мова явно про Петербург, де Куліш заснував 
друкарню, про що й мовиться у цьоіму ж  реченні. На стор. 130, прим. 80, 
можна було уточнити, що мова тут про Матвія Лазаревського. На стор. 213, 
прим. 130, помилково розшифровується Подолинського, як Сергія. Оскіль
ки мова про галичан В. і О. Огоновських, а далі про Партицького і Вах- 
нянина, то ясно, що Куліш мав на увазі Михайла Подолинського (1844— 
1894), бо ж  Сергій із Наддніпрянщини.

Друкарські помилки дуже прикрі там, де читач не читатиме дуже уваж
но. Так на стор. 165 надруковано: «Перед нами бо будучности немає...» Мо
ва тут про «ляхів» і замість «нами» має бути «ними». Це видно з наступного 
листа до того ж  адресата — О. Кониського, який, мабуть, заступився за по
ляків, бо в відповіді Куліш настоює: «Нема в їх будущого в тих ляхів, 
далебі що нема» (стор. 165).

Куліш, пишучи про Велямина Рутського, вживає форми Руцький. Ре
дактор мусів би пояснити, що мова про Рутського з кінця 16-першої тре
тини 17 стол., а не про лікаря І. Руцького з 18 стол. (стор. 286). Друкар по
милився, подаючи в показнику ім’я К. Кониський перед Костомаровим, в 
той час, коли на своєму місці є правильно О. Кониський (крім названих 
позицій в показнику треба додати до О. Кониського також стор. 262); тут 
мова про К. Косинського. Баламутне також у показнику «Вестник...», коли 
раз мова і про київський «Вестник юго-западной и западной России» і про 
московський «Вестник» (стор. 177), а двічі (стор. 182) про київський «Вест
ник» Говорського. Це зауваження, так би мовити, до формально-технічної 
сторінки видання. Тепер до суттєвих справ.

Подаючи, нехай і коротку літературу про П. Куліша, не можна нехту
вати оцінкою поетичної діяльности його пера М. Зерова, яка дотепер не 
втратила свого значення (До джерел, Краків-Львів 1943, стор. 17—58). Вар
то також згадати М. Возняка як кулішезнавця тим більше, що листи до 
О. Кониського взято з його праці в «Новій Україні» 1923, ч. 10—11, хоч його 
самого не названо.

Автор цих рядків не згідний з редактором видання, коли він твердить, 
що «в діяспорі не цінять Куліша з тієї простої причини, що він не нале
жить до «державницької» течії української культури» (стор. 8). А хто ж  з 
наших діячів 19 стол. до них належав? Максимович, Костомаров, Антоно
вич, Драгомав, Грушевський? Непопулярности Куліша сприяє щось інше. 
Діяспора його мало знає, а ті, що знають, уважають правильним характе
ристику С. Єфремова «без систези». Коли я 1946 року прохав Віктора Пла
тоновича Петрова продовжити досліди над Кулішом на 1870—80-ті роки, то
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він лише засміявся і сказав: «Та ж тоді вже Куліш був божевільним!». У 
всякому разі дуже шануючи Куліша, автор цих рядків не перевидавав 
би «Хутірної поезії» на еміґрації. Перед нами багато настійніші завдання, 
а уривки з цієї збірки перевидавалися не раз в Україні і в любителів Ку
ліша вони напевно є. Також останнє повне перевидання з початку 1920-х 
років не є рідкістю.

Коли Куліш ішов в 1864 р. в Польщу на працю, то це не був компроміс 
з царатом (стор. 14), а домовлення з російськими ліберальними колами, зо
крема з Мілютином і Черкавським. «Магомет і Хадиза» — це не творче 
новаторство, а нова концепція Куліша, ще менше продумана, як деякі по
передні (стор. 15).

Та найбільше ми розходимося з проф. Ю. Луцьким у оцінці обговорю
ваного видання, коли він обґрунтовує видання україномовних листів зрозу
мілістю мови і тим, що в діяспорі не все знають російську мову. Це зовсім 
формальна і так би мовити «неґативна» причина. Ми ж  у виданні україн- 
ськомовних листів Куліша добачаємо активне, позитивне значення. По- 
перше українська мова була все життя центральною справою, головним 
зацікавленням Куліша. Не даремно дружина Драгоманова — Людмила Ми
хайлівна називала Куліша «мовним націоналістом». Крім примусово писа
них листів російською мовою (в кореспонденції з росіянами чи людьми, які 
не знали української мови), П. Куліш ніколи не писав випадково україн
ською чи російською мовою. Завжди була причина, чому він вживав одну 
або другу мову, але при складності вдачі Куліша саме вирішення цього 
питання «діялектичне». З тої самої причини, чому він в даному разі вжи
ває одної або другої мови, він, в іншому випадку робить саме навпаки.

У всякому разі до українського листування Куліш завжди підходив 
уважніше і серйозніше, ніж до російського. У його листах ми зустрічаємо 
вибачення, що на цей раз він полінувався, чи не мав часу, а тому пише по- 
російському. Усе це примушує нас його листи українською мовою брати 
дуже серйозно і обговорюване видання є того доказом. Саме через те ми 
називаємо наше обговорення втраченим шансом. Видання, коло якого спів
працюють найвизначніші сучасні літературознавці і мовознавці, мало б дати 
більше, зокрема в мовознавчому питанні.

Цим ми зовсім не хочемо применшувати значення передмови Ю. Шеве- 
льова (стор. 19—57), який видвигає цілий ряд нових і цікавих, а деколи 
дуже дотепних тверджень (напр., що Куліш далеко більше підходив би до 
«ідеалів» совєтського «світогляду» ніж Шевченко). Але від найвизначні
шого теперішнього українського мовознавця ми мали б підстави очікувати 
саме в мовному питанні далеко більше.

У першу чергу ми маємо цілий ряд слів, що їх вживав Куліш, які ви
магали б пояснення. В деяких випадках пояснення натрапляє на труднощі 
(упиність, стор. 76), у деяких пояснення подано (сонми 93; наїтіє 97; цілковий 
117; лямка 182, никалочки 230; ринда 213 і т. д.), але в багатьох випадках 
немає (михалок 71 — дерев’яна «чарочка» — в «літературній» мові — ми- 
хайлик; не шкодило б вияснити ,і слово: сливки, щоб наші туристи не 
ставили кельнерів на Україні в прикре становище, коли вимагають «каву 
з сметаною» тощо. Зокрема бракує пояснень місяців. Куліш поряд вжи
ває «міжнародні» і народні назви. Ще червець, стичень можна догадатися, 
але паздерник (257), зарево (292—293), коложег (290) — будуть зовсім не
відомі, тим більше, що двох останніх немає навіть у словнику Грінченка.

Вияснення вимагали б також назви грудень і студень. До революції гру
день це був листопад, а студень —теперішній грудень (до речі старі назви
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влучніші ніж теперішні). Куліш поряд вживає і ноябр, і листопад, і гру
день. Можна було б думати, що листопад він вживає в листуванні з гали
чанами, коли ж декілька разів він вживає листопад в листах до В. В. Тар- 
новського (сина), іоч це пояснення для теперішнього читача зайве. Старий 
Тарновський помер ще за 1860-х років.

Ще більше коментарів вимагав би стиль українських листів Куліша. 
Уже на перший погляд ми бачимо колосальну ріжницю стилю між його 
листами кобзареві Вересаю, платонічному коханню Лесі Милорадовичівні, 
Шевченкові, Пулюєві тощо. Так і видно, що Куліш вмів підійти до кож
ного кореспондента індивідуально і для кожного мав чи шукав відповід
ного стилю. Страшна шкода, що цього не з ’ясовано в передмові, як і не 
з’ясовано багато інших мовних питань, а дещо напрошується само. Так на
приклад, у другій половині 1850-х років Куліш проповідує «розширення» 
чи й «поглиблення» мови на базі церковнослов’янізмів, про що говорить і 
Шевельов. Маючи на увазі, що в той час Шевченко починає широко застосо
вувати в своїх віршах церковнослов’янізми, можна з певністю добачити у 
цьому вплив Куліша.

Мовним темам присвятив Ю. Шерех надто мало місця і уваги, переваж
но, щоб, зовсім слушно, відділити епістолярну українську спадщину Кулі
ша від попередників, а часом і його сучасників (стор. 19—28) і подати, зреш
тою дуже коротко те нове, що нам дають українські листи Куліша. Але ж  
тут маємо перед нами понад 50 років листування людини, яка поставила 
собі за амбіцію створити новочасну українську культурну мову і великою 
мірою свого досягла, хоч Шевельов (стор. 28) і слушно вказує на те, що 
розвиток цей опісля пішов іншими шляхами (зокрема від часів Стариць- 
кого). Аж проситься провести студію розвитку епістолярного стилю Кулі
ша. І Луцький, і Шевельов вказують на «віру в слово» Куліша — треба 
було б підкреслити віру в українське слово!

Погоджуючись здебільшого з виводами і думками Шевельова, ми все ж  
таки хочемо вказати на декілька помилок, а в деяких випадках — диску
сійних тверджень автора. Ю. Шевельов висуває п’ять позитивних констант. 
Першої з них ми не уважаємо константою, оскільки перегляд ролі козацтва 
у Куліша починається в 1860-х роках (рішуче наприкінці цього десятиріч
чя!), отже більше половини свого життя Куліш підходив до козацтва тра
диційно так, як усі. Також друга теза про двоєдиність «руської нації» це 
хоч, може, і важливий, але все ж таки лише етап у його шуканнях (по
ряд з тим він на початку мав ненависть до Москви і Московщини, про що 
є згадки і в його листах), пізніше мав польську, австрійську і навіть ту
рецьку концепцію «культурництва».

Натомість зовсім правильний третій момент Шевельова: віра в непобор
ну силу слова (тільки ж знов треба підкреслити УКРАЇНСЬКОГО!). Цю 
константу треба було б поставити на перше місце. Дальші константи також 
правильні (місія Куліша і культ праці). До цього треба було б додати дуже 
виразне культурництво Куліша, яке було якнайтісніше пов’язане з вірою 
в українську мову і з цими константами можна прийняти цілу концепцію 
Шевельова, хоч хто знає чи «синтези» Куліша не прийдеться шукати в 
суб’єктивному, в його я, ов його місії.

Декілька дрібних недоглядів: Куліш не «писав Шевченкові на ти, то на 
ви» (стор. 23). Спершу вони були на Ти, а щойно 21 листопада 1858 р. після 
бурхливої сварки за вірш Шевченка «Ще як були ми козаками» на помеш
канні Куліша, перейшли на Ви. Дальше загострення прийшло щойно перед
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смертю Шевченка, коли Куліш ущіпливо докоряв, що «Шевченко почав 
„Кобзарем”, а скінчив „Букварем”».

Дуже правильну думку про бажання Куліша «маніпулювати» іншими 
(стор. 25), можна було б застосувати до його «романів» (в лапках і безі ла
пок!) і вони виявлять органічну потребу Куліша «закохуватися», оскіль
ки завжди легше маніпулювати жінками. Місійність і гордість Куліша по
требувала постійної поживи і її йому давали його «романи». У травні 1860 
року члени полтавської Громади гостро вразили Куліша (частково свідомо, 
а частково і ні!); тим більшу сатисфакцію він мав, «відбивши» у О. Ко- 
ниського Ганну фон Рентель. Це саме, в ще грубшій формі, проявилося в 
Чернігові з Параскою Глібов, яка покинула свого Леоніда і перейшла жити 
до Пантелеймона. Таких випадків було більше. Тим більше Куліш пережив 
«трагедію» з Марко Вовчок, яка не дала собою «маніпулювати!» Куліш 
умів поживитися скрізь, де обставини дозволяли, де ж  вони не дозволяли, 
там він умів стати в позу «альтруїста» з своїми «батьківськими порадами». 
Поза «самотности», «винятковости» і т. д. є типовим проявом романтиків, а 
зокрема пізніших романтиків (пор. Я. Щоголів, який так сподобався Кулі- 
шеві!).

Щодо поведінки на допитах 1847 р. Шевельов (стор. 47) розходиться з  
Луцьким (стор. 12), при чому останній має рацію, хоч травма Куліша була 
наслідком дитинства, а не щойно Кирило-методіївської справи, як думає 
Луцький. Коли при похороні труну Куліша вкрили червною китайкою, то 
це йшло в напрямку бажань самого Куліша, хоч це й був козацький звичай, 
а Куліш козацтво засуджував, але чи він повністю з ним порвав, можна 
все ж  сумніватися (воно занадто просякло в фолкльор).

Незважаючи на ці дрібні помилки передова Шевельова цінна, дає ба
гато нового і збагачує видання, яке мали б придбати собі всі шануваль
ники рідної мови.


