
Куліш — героєм роману.
1.

„Евгений Онегин нашего времени"—так зветься цей „роман в 
стихах1*,  що зберігся для нас серед паперів Кулішевого приятеля 
Петра Плетньова. Куліш, як знаємо, написав лиш „часть первую": 
роман не справив вражіння на Плетньова, і за його радою Куліш 
перейшов до иншої праці (див.мою статтю „Куліш на засланні", стор. 54). 
Перед нами грубенький рукопис іїі на 136 сторінках, писаний ка
ліграфічним, чітким письмом і Кулішевою рукою. Складається роман 
із шости розділів („глав"): перший розділ має 24 строфі (з них од
на номінальна, без рядків), другий—32 (дві номінальні), третій—24 
(п’ять номінальних), четвертий—34 (мінус три), п’ятий—27 і шостий—31. 
Разом маємо 161 строфу або 2165 рядків (деякі строфи неповні). 
„Евгений Онегин*',  як свідчить сам автор у примітці 23-ій, „первый 
стихотворный труд автора"—звичайно, в російській мові (своєї поеми 
„Україна" Куліш тут не згадує—він-же має на увазі пильних цензо
рів з 111 отдєлєнія).

Досить побіжно зазирнути до охайних сторінок Кулішевого рома
ну, щоб одразу констатувати його автобіографічність. До певної міри 
всі твори письменника, особливо — ліричного, відбивають його власне 
світорозуміння, його власну психіку, і так треба розуміти думку 
Гете, коли він у своїй класичній „Поезії і правді" заявив: „Усі мої 
твори—тільки уривки однієї великої сповіди". Проте саме ці твори 
можуть і не мати фактичних епізодів з авторового життя—„найоб’єк- 
тивніші" з них художньо конденсують численні життьові (або прид
бані через лектуру, спостереження: така робоча роли кешенькових 
книжочок-нотаток, що їх раз-у-раз мали в себе Гоголь, Нечуй-Девиць- 
кий, Чехов, Коцюбинський та ин. Є ще инший тип „сповіди"—відтво
рення в художній формі власного життя, де письменник за головно
го героя править. Це класичні „сповіді" Руссо, Гете, Толстого, Гер
цена, Короленка, де життьова конкретність тільки в окремих випад
ках, під тиском фабульних вимог, приправлена правдоподібною фан
тазією. Це ще „художні твори", а не прозовий перебіг фактів, що їх 
подає нам, напр., Шевченків щоденник

9 Правда, деякі дослідники Шевченкової творчости і на Щоденник дивляться, як на 
своєрідний „художній твір": пор. видання: , Т. Шевченко. Дневник. Редакція, вступитель
ная статья и примечания И. Я. Айзенштока". X. 1925.
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До якої з цих груп належить Кулішів роман? Мабуть, не помили
мося, коли скажемо, що він має типові риси другої групи, де пись
менник виступає в ролі головного героя, де він у літературно опра
цьованій формі переказує дійсні факти з свого життя. Справді, роман 
охоплює події 1843—1847 рр., з часів перебування Куліша влітку 
1843 р. у польського письменника Грабовського у його маєткові на 
Чигиринщині іс. Олександрівна і аж до виїзду закордон 1847 р. Перед 
нами виступають такі епізоди з Кулішевого життя: її перебування у 
Грабовського в етнографічних цілях з доручення Київської Археогра
фічної Комісії; 2) любов його до Олександри Білозерської; 3) відно
сини з Білозерською — матір’ю, яка не погоджувалася на шлюб; 4) ро
ля Василя Білозерського; 5) перебування в Петербурзі у Плетньова; 
6) Ольга Плетньова; 7) подоріж до Мотронівки 1846 р. Автор досить 
ретельно додержується послідовности подій з свого життя, даючи ли
ше тоді нові епізоди, коли цього вимагає нормальний розвиток фа
були (наир., їдучи закордон, герой роману не одружується з коха
ною дівчиною, як це зробив автор у січні 1847 р.). Навіть назви дійо
вих осіб дуже подібні: Виговський — Грабовський; Ліза, героїня рома
ну,— Олександра Білозерська;Надя — Надія Білозерська; Вася — Василь: 
Пустынник — Плетньов; Катя—.Ольга Плетньова1). Але освітлення подій 
роману вже дане в певній ретроспекції: сидючи в Тулі з молодою 
дружиною, Куліш инакше розцінював минулі факти свого життя, як 
колись. Докази цьому легко було-б знайти в тодішньому Кулішево
му листуванні, мемуарній літературі та в уривках його Щоденника2). 
Так, психічне роздвоєння між Олександрою Білозерською і Ольгою 
Плетньовою в рр. 1845—46 виразно бренить у Кулішевому Щоденни
кові, а в романі воно виступає зовсім непомітно. Є чималі розходжен
ня в освітленні окремих осіб —Василя Білозерського, напр., але це 
тільки свідчить, як саме усвідомлював і об’єктивував Куліш минулі 
переживання підчас свого Тульського сидіння.

II.

Зупинімось на розвиткові фабули Кулішевого роману і проаналі
зуймо її в світлі твердо встановлених біографічних фактів. Археолог 
і етнограф Виговський у першому розділі вітає на селі свого гостя 
Онєгіна, на деякий час зацікавлює його, розриваючи „курганы древ-

*) Біографічні факти, що відповідають окремим епізодам роману, у ІІІенрока: „П. А. 
Куліш. Биография, очерк". ..Киев. Ст.", 1901, кн. 3. стор. 469—479.

’) Щоденник його, писаний рр. 1846—1848, ще не опублікований цілком. Уривки й 
освітлення див. у статті акад. С. Єфремова—„Без синтезу (До життьової драми Куліша)". 
„Записки Іст.-Філолог. Відділу У. А. Н", кн. IV (1924). с. 63—75.
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ниє" і викидаючи звідти романтичні „кости бедных Козаков". Але 
герой закоханий, він мріє за далеку садибу,

Где при разлуке в три ручья 
Лились его немые слезы.

Онєгін думкою перелітає туди, в обійми коханої дівчини; він ки
дає всю учену роботу Виговського, кидає його поради і простує в 
Остапівку (Мотронівку):

Оставим мертвым их покой, 
Пора мне к жизни возвратиться! 
В семье родной скучна, грустна, 
Не смеет ждать меня она... (I, 12).

Онєгін, поет—романтик, потішається до мети, але зустрічає хо
лодне відношення з боку Васі та Лізиної матери.

Про ці-ж події переказує Куліш у листі до Юзефовича з 31 липня 
1843 р.1): „Здесь познакомился я с известным Мих. Грабовским и 
нашел в нем человека весьма умного и чрезвычайно трудолюбивого". 
І в друкованих своїх споминах (напр. у статті „Жизнь Куліша") 
Куліш не раз переказує про умови перебування свого у Грабовсько- 
го. З недрукованих джерел укажемо „Литературные воспоминания" 
(під заголовком „Около полустолетия назад"), що збереглися в чор- 
нетках в Кулішевому архіві Укр. Академії Наук. Але мабуть чи не най
ближчий до роману текст маємо в одній „Записке о г. Кулише", що 
доховалася в Плетньовському архіві (Пушкінський Дім у Ленінграді). 
Це брульйон, Кулішевою рукою писаний; він, очевидно, мав бути за 
матеріал для доповіди міністрові нар. освіти з приводу командиру
вання Куліша закордон. Принаймні вгорі маємо припис оливцем: 
„Прошу г. Петрова переписать это на лист в половину его согнув, 
как записки для министра"... 1 от тут читаємо такі рядки, текстуаль
но подібні до 10-ї строфи першого розділу2). Цей-же текст, між ин- 
шим, ліг і в основу академічної постанови про командирування Кулі
ша (див. „Выписку из протокола от 25-го мая" в Плетньовському 
архіві).

Принимая деятельное участие в переводе на Р/сский язык и издании Памятников 
Киевской Временной Комиссии, он сверх того, по поручению Киевского 
Гражданского Губернатора,8) об'ехал всю Киевскую губ., срисовал замечательнейшие 
остатки старины, (древні) развалины, насыпи и древние вещи, найденные в земле, соста
вил чертежи замечательных по историческим событиям мест и сделал историческое и 
археологическое описание Киевской губернии с присовокуплением особого трактата о 
древних курганах, которые разрывал и исследовал в разных местах губернии".

*) . Кіев. Стар.", 1899. И, с. 190.
’) В квадратових дужках подаю варіанти брульйону.
•) Пор. строфу 3 (останній рядок): „...сердиться будет Ф (ундукл) ей! „Фундуклей— 

„Киевский Гражданский Губернатор".
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Таким чином дія роману починається з кінця липня 1843 р.'). У 
першому-ж розділі розпочинається історія Кулішевого кохання до 
Олександри Білозерської. Хронологічно він дійсні епізоди попере
ставляв, щоб додержати послідовного і стрункого розгортання сю
жету. Так, з тексту роману виходить, ніби Куліш од Грабовського 
безпосередньо поїхав у Мотронівку, а звідти подався до Петербургу 
(розділ четвертий). На ділі-ж було так, що першої відмови з боку 
старої Білозерської він зазнав улітку 1843 року в Мотронівці, куди 
його повіз Василь Білозерський; від Грабовського-ж у серпні він 
поїхав у свою етнографічно-археологічну подоріж по Київщині, з до
роги пишучи свої листи М. Юзефовичу („К. С.“, 1899, 2). У жовтні 
1843 він уже був у Київі, де й зимував. Як відомо, до Петербургу 
на запрошення Плетньова Куліш виїхав далеко пізніше, аж 28 жовт
ня 1845 р. з Борзий, перед тим 11 днів перебувши на Борзенщині із 
17 до 28 жовтня; усі дати беру з неопублікованих листів Куліше
вих до Плетньова)2). Можливо, що епізоди з цього другого побачен
ня і подав Куліш у своєму романі.

Що-до обставин Кулішевого сватання, то Куліш їх указує вірно: 
незгода старої Білозерської було звязана з непевним матеріальним 
становищем молодого Куліша. Це замовчує Василь Білозерський у 
своїх споминах, цитованих Шенроком3), але-ж констатує Ганна Бар
вінок4). Дуже категорично переказує цей-же епізод Куліш у недру- 
кованому „Щоденникові" (25 вересня 1846;:

„Мать, которую я любил больше, нежели "родную при жизни ее„ 
в то время, когда я считал ее упоенною благоговением моих жертв, 
эгоистически рассматривала меня и взвешивала, можно-ли допустить 
между нами какое-нибудь сближение, как между женихом и неве
стою"... (пор. II, 29: „я вас за ангела считал"...). У романі негативно 
виступає роля Василя Білозерського. 21 жовтня 1846 р. Куліш робить 
таку нотатку в своєму Щоденникові:

С некоторого времени безпорядок действий моего Васи меня мучит. То уверяет он 
меня в своей пламенной дружбе, то не пишет ко мне по два месяца в то время, когда 
я больше всего желаю получить от него письма... Кажется, нужно изречь последний 
приговор над ним: что это душа слабая, с которой союз в важных делах не возможен. 
Самые обыкновенные обстоятельства всегда покоряют его себе и связывают свободу его 
действий".

*) Шенрок (1901, III, 469) помилково датує цю подоріж серпнем.
’) ,.К. Ст.“, 1901, ПІ, 473.
•) Трохи инакше про це перебування згадує Ол. Мих. Куліш („Укр. Хата", 1911.V-VI. 

297): „Куліш-же, вернувшись в Київ, послав „Чорну Раду в Петербург Петрові Олек
сандровичу Плетньову"... Куліш, як видно з наших документів, до Київа не вертався, а 
„Чорну Раду" він надіслав Плетньову ще 28-го січня 1845 року, за рекомендацією Мих. 
Юзефовича.

4) бо....Куліш був ще мало забезпечений"... („Укр. Хата", op. cit., 297).
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Ми не можемо тут переказувати всіх складних перипетій між 
Кулішем і Василем Білозерським; надто це далеке від нашої основної 
теми. Тут ми тільки сконстатуємо, що і в романі постать „набожно
го Васі“ освітлено врешті не зовсім прихильно (проте nop. Ill, 1—3). 
З Білозерським Куліш листувався протягом усієї цієї доби, як це 
згадує і Ганна Барвінок у своїх споминах (1. cit., с. 299).

Цікаві епізоди переказує Куліш про Надію Михайлівну Білозер- 
ську („посредница моей любви!"). З нею і пізніше Куліш листувався, 
повіряючи їй найінтимніші свої переживання (невидані листи збере- 
гаються в архіві УАН).

III.

Розділи четвертий і п’ятий присвячено перебуванню Куліша в 
Петербурзі, тоб-то з середини листопада 1845 ’) до початку грудня 
1846 2) Куліш прекрасно виявив те оточення, що він його зустрів у 
Плетньова. Над усім панує тут зідеалізована постать Пушкіна, що 
його так самовіддано шанує сам Плетньов. Певна річ, згадуючи про 
це і може свідомо уникаючи инших імен, Куліш хотів зробити приєм
ність своєму менторові Плетньову і засвідчити разом з тим свою 
„національну" благонадійність:

Здесь Пушкин, вечно вдохновенный, 
Жуковский, царь отрадных дум, 
Здесь Грибоедов, гордый ум, 
И Гоголь, мой земляк почтенный, 
Все были живы для него. 
Они Пустынника его 
Как брата доброго любили (IV, 28).

Пієтет до „нашого" Пушкіна і виключно російське оточення—ось 
що красномовно виступає з четвертого розділу романа. Зрозуміло, 
що в цьому оточенні він пише свою „Карманную книжку для поме
щиков" 8), тим самим переймаючи російське офарблення тієї соціаль
ної позиції, що тоді притаманна була й аристократові-Кулішеві. 
Людей з радикального табору Куліш не бачив, а може й не хотів 
бачити—про це він виразно говорить у листі до Юзефовича з 8—VII— 
1846 („К. С." 1899, 111, 308): „Я ведь почти все свободное время прово
дил только в его маленьком семейном кругу, и, поверите-ли? не ви
дел ни Брюллова, ни кн. Вяземского, ни Одоевского, ни Григоровича,

*) Лист до Юзефовича негайно по приїзді датований 13 листопада (.,К. С.“, 1899,11,204)
*) Лист до Плетньова з Москви датований 11-м грудня 1846 (не друк.).
’) Див. мою статтю „Невідоме видання Кулішеве“—„Бібліологічні Вісті", 1926. № 2.
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одним словом, никого из тех, кого желал видеть, едучи в Петер
бург!"

У романі Куліш багато говорить про великий на його вплив 
Плетньова ірозд. ІѴі. У Щоденникові 16-Х—1846 він записує: „Теперь 
я вижу уже, как много подействовало на меня сближение сП. А.: 
я сгармонировался, руководствуясь его правилами, вкусом и духом 
суждений". Не раз про це він каже і пізніше в своїх автобіографіч
них екскурсах і спогадах. Ми не можемо тут вияснювати цікавих 
взаємин між Плетньовим і Кулішем, але наведемо лише два уступи 
з н'еопублікованих 1) ще цілком листів Куліша до московського цен
зора кн. Шаховського. Так, 1 січня 1894 р. Куліш згадує: „В 1844—1845 
годах я, будучи таким неопытным и, должен сказать, порченым юно
шей-провинциалом..., попал в руки несравненному П. А. Плетневу, 
и он пересоздал меня так, что, отправляя заграницу в 1847 году, 
писал Жуковскому: „посылаю тебе другого себя".

А ось він-же пише 18 січня 1894 р.: „Во время оно беседовали 
мы о том, о сем в маленьком кружке Плетнева2), которого я восхи
щал, бывало, знанием не только Пушкина и Жуковского наизусть, 
но и таких поэтов, о которых никто из его кружка не слыхал. Он 
меня очень любил и не раз восклицал, обращаясь к представителям 
тогдашнего молодого поколения: „Вот как надобно изучать русскую 
словесность!"8) На кінці 50-х рр. відносини Куліша з Плетньовим 
трохи попсувалися, мабуть чи не під впливом розхолодження між 
Кулішем та Олександрою Михайлівною, скільки це можна зрозуміти 
на підставі окремих виразів у листах. Але-ж і тепер (напр., 20/11 1859) 
він нагадує Плетньову: „Будьте счастливы и помните, что я Вас 
люблю и разлюбить не могу! „Для сердца прошедшее вечно". 1 пе
редаючи Плетньову неухвалений ним рукопис „Евгения Онегина", 
Куліш 16 грудня 1847 додає (з неопублікованих листів): „Но до ка- 
кой-же другой поры хотите вы оставить рукопись? Лучше примите 
ее от меня в подарок, на память того светлого времени, когда Вы 
так доверчиво меня к себе приблизили".

Куліш іменує Плетньова в романі „пустынником". Можливо, що 
цей епітет надхнули йому „Dziady", де справді фігурує Pustelnik (псев
донім Густава). Але „нелюдимым" виступає Плетньов і в листах 
Кулішевих до Юзефовича: „Его молчаливый, открывающийся только

') Частково їх подав сам Шаховськой у своїй статті: „Русское Обозрение”, 1897, кн III.
’) Про гурток Плетньова згадує і Ол. Мих. Кулішева. очевидно—з чоловікових слів: 

„Укр. Хата”, 1911, 5-6, с. 301-304.
•) Між иншим. Куліш у цьому листі посилається на свій роман „Омут”, поданий у 

журналі „Русское Обозрение” (1897, кн. ІІІ-Ѵ).
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для немногих, характер совершенно пришелся по моему вкусу, и мы 
сердечно один другого полюбили" („К. С.", 1899, III, с. 309).

У розділі п’ятому Куліш викриває своє тимчасове захоплення „Ка
тенькою", тоб-то Ольгою Плетньовою (V, 3 — 6), хоч у романі він 
далеко меншої ваги надає цьому епізодові, аніж у Щоденникові ’).

Можна думати, що своїми недавніми симпатіями він не хотів хви
лювати молодої дружини Олександри Михайлівни; принаймні, сама 
Ол. Мих. у згадуваних уже споминах ані словечком про цей епі
зод не згадала, навіть через сімдесят років. Проте згодом, після 
дочасної смерти Ольги Плетньової, Куліш елегійно освітлює цей епі
зод у листі до Петра Олександровича (29-1—1859): „Я надеюсь, 
что не одни Вы поймете меня, и прошу доказательства, что против 
меня не возмущены (это было бы слишком жестоко): пришлите 
мне обещанный Александрой Васильевной (другою дружиною Плет
ньова. О. Д.) портрет покойной Оленьки. Мне остается любить 
только мертвых".

У строфі 20-ій Куліш згадує про „щедроту царскую", тоб-то про 
своє командирування за кордон, у чому сильно йому поміг, як ві
домо, Плетньов. А в строфах 22, 23 і 27 обережно натякає на тих, 
хто над „Мефодием трудился", на „ценителей Ламаншских грез", 
тоб-то на своїх приятелів-кирилометодіївців. Коли ми порівняємо 
ці рядки з листом Кулішевим до Плетньова, в Київі писаним (29-ХІІ- 
1846), то побачимо велику між ними подібність 2) (у листі замість 
„Ламаншских грез" — „эфемерные затеи").

У шостому розділі (строфи 3 — 4 і д.) Куліш переказує про своє 
відвідування батька в м. Воронежі на Глухівщині, але, як свідчить 
його біограф Шенрок, „побачившись з хворим батьком, оточеним 
сумнівним товариством, тяжке вражіння здобув"8).

Перша частина закінчується тим, що герой їде сам за кордон, 
не досягши щасливого закінчення його глибокого до Лізи чуття. 
Ініціятива цього „перманентного розриву" тут уже на самого героя

') Див. статтю акад. С. Ефремова—„Без синтезу* *.  „Записки іст.-ф. відділу УАН*.  т. IV 
1924 . У Шенрока („К. С.“, 1901. З, 476—477) є про це згадка.

’) Пор. текст з моєї статті: „Шевченко в приватному листуванні*.  .Записки іст.-філ. 
відділу УАН*,  кн. ѴІ1-ѴШ, с. 371.

•) „Кіев. Старина*,  1901, III, с. 492. Ось як він описує це відвідування в листі до 
Плетньова з 18—XII 1846:

„Декабря 14 и 15 был на родине в м. Воронеже и испытал самые тяжелые чувства. 
Родительский дом мой почти пуст. В нем живут мои родственники, люди злые и раз
вратные. Отец мой, будучи не в состоянии жить вместе с ними, заключился навсегда в 
своей хуторской пасеке, где я нашел его в самом жалком положении*.
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переноситься (VI, 28). Нема чого й згадувати, що це вже licentia ро- 
etica, позбавлена автобіографічних рис: як відомо, 22 січня 1847 р. 
Куліш шлюб узяв з Олександрою Михайлівною, а 16 лютого рушив 
з Мотронівки за кордон (17-го ввечері він був уже в Київі, як спо
віщає про це Плетньова).

Якщо брати термін виїзду з Мотронівки, то дія першої частини 
роману закінчується 16-го лютого 1847.

IV.

Досить уже цього побіжного перегляду окремих епізодів роману, 
щоб зрозуміти його автобіографічну вагу. За виключенням деяких 
випадків, коли Куліш дає инше трактування фактам свого життя або 
з причин певної ретроспекції або з вимог сюжетного розгортання, 
ми в романі здебільша бачимо досить точну послідовність подій, 
досить правдоподібну зміну настроїв. Суха біографічна схема висту
пає перед нами лірично вмотивованою живим змістом. У цьому по
лягає безсумнівна вага роману.

Але вага його ще в одній цікавій рисі, так само автобіографічній— 
це психологічна автохарактеристика, що її дає собі Куліш протягом 
усього роману. Правда, Куліш на автохарактеристики не скупий: в 
його листах і спогадах ми з ними раз-у-раз стикаємось.

Але-ж тут як-ні-як—художня автохарактеристика, об’єктивована, 
втілена в такий-же соціяльний тип, як це зроблено в „справжньому", 
пушкінському романі. Згадаймо ці рядки.

Уж лучше запроста жениться,
Построить на болоте дом 
И жить украинским панком. 
Чем над Мефодием трудиться!. 
Оно таки и будет так:
Не даром твой отец козак! (V, 27).

З інтелектуального боку Куліш себе рекомендує „образованным 
умом", здоровим і корисним вихователем молодого покоління (II, 14); 
але „ум" свій він уважає за „насмешливый и пылкий", що давав 
„суждений резкий тон" і багатьох од себе відхиляв (111, 7). Як 
каже він,

Поэту нравилась свобода
Во всех поступках и словах;
Не погрязал он в пустяках;
Он видел прямо свет и нравы;
И предрассудки старины, 
И фантазерство новизны 
Он обращал в предмет забавы (1,23)
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Цікаві його соціяльні погляди. Р. 1847 „украинский панок" Кулішів 
ще не міг не зазначити свого ліберального гуманізму. Він хоч і не 
висловився за те, щоб скасувати „ярем... барщины старинный", як 
це зробив його пушкінський прототип, проте,

Как истинный природы сын, 
Любил он мужиков. . (VI. 3).

Співчуття до „скривджених" поєднувалося в Куліша вже й тоді з 
деякою ідеалізацією села, з становим панським „каяттям", що роз
винулося повно тільки згодом, у кінці 50 р. р. (повість „Майор", 
„Листи з хутора", листи з-за кордону до Плетньова). Куліш тут уже 
намічає риси того народництва, яке на Україні оформилося тільки в 
70 —80-х р. р. (Старицький, Грабовський, Грінченко). Куліш чітко 
відмежовує свого героя від тодішніх землевласників великих і крі
посників— „Товкачів, Батогів і Гречкосіїв": „им — танцы, мне—народ 
печальный" (ПІ, 18). „В шуме бала" поетові ввиджається типова для 
ліберального народника сцена: „Голодный божеский народ стоит и 
зябнет у ворот" (II, 19). Згодом він обслідує цю „просту хату", як 
пізніше, років через двацять п’ять, робить це Радюк Нечуя-Левиць- 
кого. Герой приїздить до батька і бачить:

Вот, например, простая хата, 
Еще бы хата, нет—нора; 
Он бездну видит в ней добра: 
Там видит он родного брата, 
Лишенного земных утех 
За наш великий, тяжкий грех! (VI, 4).

Хай це говориться про „отчу сень“, але й тут він забуває своє 
„тяжке вражіння", свою ворожість до батька, і розпливається в за
гально-гуманному почутті. Чи глибоке це почуття? чи можемо на
звати його ознакою справжнього демократизму? У жадному разі! 
Перед нами тільки типова Кулішева фраза, позбавлена реального 
соціального світогляду. Адже-ж цей „лібералізм" не заваджає геро
єві рекламувати свою політичну лойяльність перед урядом Миколи І! 
„Царські щедроти", як справжня романтична мрія, проймають увесь 
роман.

Наш „український панок" при всьому своєму гуманному аристо
кратизмі мав і виразні національні переконання, властиві, як ми зна
ємо, дрібно-маєтковій українській верстві ЗО — 40-х р.р.

Вище ми бачили, як наш герой цілком захоплюється інтересами 
Плетньовського (російського) гуртка, з яким пієтетом згадує він за 
Пушкіна, Жуковського, Гоголя. Здається, перед нами типовий кон-
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сервативно-настроєний російський інтелігент 40-х р.р. Колишню укра
їнську романтику, здавалося, викинув він з своєї голови, як тільки 
виїхав од Грабовського з його курганами і антикварством. І в Пе
тербурзі він уже держав курс не на Бєлінського, не на Герцена1), 
а на досить убогий Плетньовський гурток, що заржавілими тради
ціями жив. Проте цей гурток, втягуючи нашого героя в коло росій
ських інтересів, намагався витравити з його колишні українські 
симпатії:

Его он часто упрекал 
В тупом, слепом патриотизме. 
Провинциальном эгоизме. 
Которым на-6еду полна 
Моя родная сторона (IV, 24).

Це цінне признання. Як згадували ми вище, ці ..докори“ Плетньова 
безперечно чималий вплив справляли на молодого Куліша,пустивши 
буйні парості в Тулі. І вони довершують автохарактеристику Куліша 
в особі Євгена Онєгіна. Сумнівів бути не може, що в цьому романі 
він одзначив не тільки найголовніші факти свого життя в р. р. 
1843—1847, але й основні свої настрої, основні, так-би мовити, пси
хологічні категорії, притаманні запальному Кулішеві в цей час. Де
яку „скромність" цієї автохарактеристики, деяке ..замовчання" можна 
пояснити тільки утилітарною метою цього роману: адже-ж він мав 
переконати Дубельта в політичній благонадійності, в ідейному каятті 
політичного засланця Куліша вже підчас тульського „сидіння".2) Це

*) Чи не на них натякає він у цих словах:

Так и теперь лишь блеском фраз
Болваны ослепляют нас!.. (IV, 16).

Пор. уривок з раннього його листа до Плетньова (15 —X—1845): „Мы с Костома
ровым готовы представить в Современнике противуположность этим эгоистиче
ским меркантильным, антихудожническим журнальным партиям, которые так безжалостно 
терзают русскую литературу и замедляют ее развитие*.

’) 3 цього погляду має цікавість уривок з листа Олександри Михайлівни до сестри 
Надії (20 лист. 1847, архів У. А. Н.):

... П. А. очень занят, он пишет, пишет дни целые. Недавно он получил письмо из 
канцелярии его величества, чтобы он не оставлял литературных занятий и чтобы он при
слал свои сочинения в канцелярию, и он теперь переписывает поэму в стихах: Евгений 
Онегин нашего времени, недавно им написанную". Ми вже цитували в попередній 
статті (с. 54 цієї книги) і власне свідчення Кулішеве в листі до Плетньова з 22 листоп. 
1847: дати цілком збігаються.
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мали довести кивання в бік „царских щедрот", в бік царського ме
ценатства (навіть для Пушкіна!): суто-офіційні абзаци (IV, 12; V, 20; 
VI, 17), огидливе вражіння в нас вселяючи, мусіли ублаготворити 3-тє 
отдєлєніє.

V.

Чи варто говорити про літературні джерела цього роману? Адже-ж 
своєю заголовною назвою Куліш недвозначно зазначив це найголов
ніше своє джерело. Тінь Пушкіна, хоч і в своєрідному тлумаченні, 
повиває над романом. Може подібністю назви й фабули Куліш хотів 
зробити приємність Плетньову: йому-ж, як відомо, присвятив Пуш
кін свого „Евгения Онегина". Перед кожним розділом він дає motto 
з російських поетів—Грибоедова, Жуковського, Пушкіна, найбільше 
з Пушкіна—аж шість цитат: з „Медного Всадника" (одна), з „Евге
ния Онегина" (Vll, 24; II, 20; 1, 46; VI, 3). З Пушкіна Куліш бере й 
окремі рядки чи фразеологічні звороти, зазначаючи навіть це (як 
IV, 20: „Простите краденый мне стих..."), окремі мотиви чи епізоди. 
Не завжди це в Куліша буває доладу. Напр., знаменита „скульптура" 
Пушкіна—„Жеманный кот на печке сидя..." („Евг. Он.", V, 5) у Ку
ліша перетворюється на довжелезну „ідеалізацію" кота Васьки („Евг. 
Он. нашего времени", VI, 13—15). Класичний лаконізм у Пушкіна 
в характеристиці Татьяни — „Она в семье своей родной..." у Куліша 
звучить надто незграбно:

В семье родной скучна, грустна. 
Не смеет ждать меня она (I, 12).

Граційна пародія на утерту риму в Пушкіна (IV, 42) справді ху
дожньо відновляє цей прийом ’):

И вот уже трещат морозы
И серебрятся средь полей ..
(Читатель ждет уж рифмы — розы;
На вот возьми ее скорей!)

А в Куліша це звучить до жаху банально:

Где прежде расцветали розы, 
Настали для него морозы (VI, 16).

’) Це зазначив ще В. Шкловський у книзі ,О теории прозы*  (1925), с. 42.
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• Ми минаємо другорядні запозичення („холодный прах", „век бле
стящий и мятежной," „марает наскоро ответ" та ин.): читач це легко 
побачить, коли переглядатиме Кулішів роман. Адже-ж питомий чоти- 
рьохстоповий ямб пушкінський наслідує Куліш у своєму романі, 
але який він тут кастрований, позбавлений пушкінської гнучкости і 
дзвінкости! Який він у Куліша штучний! „Первый стихотворный 
труд автора", як це констатує Куліш у примітці 23-ій, справді таки 
надто далекий від свого первотвору стоїть!

Окремими згадками про Пушкіна переповнений роман, особливо 
розділи IV і VI. Ми не будемо їх тут наводити, але скажемо, що Ку
ліш найперше завдання собі мав — виявити пушкінські традиції Плет- 
ньовського гуртка, а через його— підкреслити і свої власні симпатії, 
літературні і політичні. Пушкіна тому він трактує, як вірного агента 
Миколи І, щасливого борзописця російської монархії. Благонадійна 
авреоля Пушкіна повинна була прикрити своїми захисними рисами і 
далекого тульського засланця. Нещирістю, навіть лакейством бренить 
знаменита 17-а строфа (розділ VI), з підкресленим словом царь:

О Пушкин, светлый Русский гений!
Царя ты понял своего: 
Ты на одре своих мучений 
Сказал: „Я был-бы весь Е г о“!

„В поэте бога видел я“ (IV, 31)—заявляє Куліш, і цей нещирий 
пієтет до Пушкіна, розрахований на зворушення сантиментального 
Плетньова, проведено і на формальних особливостях роману. Чи 
варто говорити про сюжет роману? чи варто нагадувати окремі ком
позиційні подробиці і прийоми? Кожен, мабуть, на пам’ять може на
вести відповідні паралелі в знаменитому пушкінському творі. І Кулі
шів Онєгін у великому місті (розд. IV—V), і гості уЛізети (III, 21—221 
і зустріч Онєгіна з Надею в саду, і листування між Онєгіним та 
Лізою—все це надто добре відоме з Пушкінових прийомів, щоб по- 
трібувало особливих дослідів. Але знов-таки: натуральне й свіже в 
Пушкіна, воно відгонить надзвичайним трафаретом і штучністю в 
Куліша. Найголовніше, що творить мистецький твір,—це вдала зав’яз
ка основної сюжетної колізії, відповідно вмотивованої. І от Куліш, 
додержуючи, мабуть, біографічної правди, саме такої зав'язки не дав: 
випадкове непорозуміння між Онєгіним і Лізетою (II, 24), розумієть
ся, цієї зав’язки становити не може.

Отже славний Пушкінів роман неперейденим зразком для Куліша 
був. Минаючи окремі стилістичні запозичення з Лєрмонтова (рима 
„булата", „Е. Он. нашего времени", то-щої, зауважимо деякий 
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вплив з боку Міцкевича, з його не менш славною романтичною поемою 
„Dziady". її, як пам’я
тає читач, згадує Ку
ліш у тексті (І, 4ї і в 
примітці до свого ро
ману. Певна річ, ве
ликої і достотної по- 
дібности між цими 
двома творами шу
кати не доводиться: 
адже-ж ми зразу кон
статували біографіч
ну основу Куліше- 
вого роману. Проте 
складні любовні пе
реживання Густава, 
повиті глибоким пе
симізмом, відповіда
ли власним настроям 
Кулішевим і безпе
речно відзначилися в 
розділах і—111 роману 
„Евгений Онегин'*. 
Можемо вказати і де
які деталі. Так, ру
салчин спів (1,16) на
гадує романтичні по
статі з першої ча
стини поеми „Dziady" Титульна сторінка роману.

Ileż razy w dzień cichy szeleszczą na łące
Jakoby nimfy jakiejś stopki latające!..
Zasnąłem we mgle jasnej: z góry i z daleka
Coś błyszczy, choć widocznych kształtów nie obleka — 
Gdzież jesteś, samotności coro tajemnicza?

Дещо спільне ми знайдемо і в четвертій частині „Dziadów", особ
ливо там, де Густав (=Pustelnik) переказує ксьондзові про свою ро
мантичну розлуку з милою:

Przed nieszczęśliwym, ach, wszystko ucieka. 
Jakby przed straszydłem z piekła...
Ach. tak! i ona przede inną, uciekla!
— Bądź zdrów!—i w długiej ulicy
Niknie nakształt błyskawicy *).

’) Poezye Adama Mickiewicza. Nowe wydanie. Warszawa, 1807. Tom II, s. 104—108.
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Ця сценка, сполучена у Міцкевича з надзвичайною ліричною імпре
сією, нагадує деякі настрої Кулішевого героя з другого розділу 
(II, строфи 23—25) і особливо сцену „конфлікту". Нарешті, при силь
ному бажанні можна-б указати рівнобіжність між сценою, де Густав 
розповідає про свої відвідини родинного огнища *),  і відповідним роз
ділом (ѴІ.З) Кулішевого роману. Але цей мотив надто загальний для 
багатьох поетів (у тому числі—і для Пушкіна), і в Куліша ми нату
ральніше поясняємо відомим фактом з його біографії.

От власне все найголовніше, що ми можемо помітити серед Кулі- 
шевих „джерел". Ці джерела, розуміється, аніяк не зменшують основ
ного єства в Кулішевому творі—його біографічної ваги. Вони тільки 
дозволяють зрозуміти „поетику" роману, його мистецькі засоби, й зага
лом кажучи — малооригінальні й наслідувальні.

Наприкінці можна поставити питання: якої мистецької ваги Кулі
шів роман? Нам здається, що не варто вагатися, його розцінюючи: 
мистецьке значіння його мінімальне. Роля його тільки побутово-авто
біографічними рисами обмежується. Писаний з спеціальною метою, 
роман придушив і так несильні ліричні здібності Куліша-поета. Його 
інтелект, його глибокий аналітичний розум і тут переважали над 
безпосередніми ліричними емоціями. Класичні зразки пушкінської 
поезії, які він намагався наслідувати, позбавляли його творчих шу
кань, і тому стилістичне оформлення, разом з метрикою, незрівняно 
нижче стоїть од власної Кулішевої поезії хоча-б доби „Досвіток". 
„Евгений Онегин нашего времени" не додасть поетичної слави Кулі
шеві і не ввійде помітною силою до нашої літератури.

18-Х1І 1926.

Ол. Дорошкевич.

') Op. cit., с. 120-121.
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