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ІСТОРИЧНІ ПОГЛЯДИ ПАНТЕЛЕЙМОНА КУЛІША
В РОМАНІ “ЧОРНА РАДА”

Українським романтизм був покликаний до життя суспільно-політични-
ми та культурними умовами часу і ґрунтувався на кращих національних та
європейських традиціях. Основним об’єктом мистецького відображення
та наукового дослідження для романтиків був народ у всіх проявах його
духовного і матеріального життя як в сучасному, так і в минулому. Від-
повідно до романтичного світогляду фольклор, культура, мова, побут,
звичаї та історія народу є тими категоріями, у яких виявляється сутність
вищого порядку – “народний дух”. Таким чином, романтизм сприяв
осмисленню історичного процесу особливо в бездержавних народів, яким
на той час був і український, а також зростанню національної свідомості.
Історіософські погляди романтиків формували концепцію національної
еволюції українського народу, сприяли дальшому продовженню і розвитку
ідеї національної державності, яка була поставлена ще у ХVІІ–ХVІП ст.
у барокових творах українських письменників та істориків. “Та ще більше
значення, аніж для історії та наук про суспільство, – пише Дмитро Чижев-
ський, – мали романтичні погляди на суспільство і історію національної
свідомості та новітніх національних рухів... Національне минуле та сучас-
ність, які б вони не були, набувають глибокого значення як невипадковий
вияв “народного Духа”. Національні рухи набрали таким чином духовного
обґрунтування та виправдання, як необхідний елемент історичного про-
цесу”1.

Саме в світлі романтичного світогляду важливими для нас є погляди
Пантелеймона Куліша на національну історію та державу, яких він дотри-
мувався протягом 1840–1850-х рр.

Намагаючись зміцнити становище своєї нації на історичній сцені, усві-
домивши, що “Потери нашего языка и обычаев есть худшее, что может
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случится”2, Куліш активно займається громадсько-політичною і куль-
турною діяльністю з метою розвивати й піднімати національну свідомість.
Художні та наукові твори, етнографічна діяльність Куліша, його епісто-
лярія, спогади сучасників яскраво свідчать про те, що питання відроджен-
ня української державності в козацьку добу особливо цікавили його,
починаючи уже з 40-х рр. Адже 1843 р. Куліш заявив, що Україна “должна
отторгнуться от России, или погибнуть”3.

Особливо важливим з цього погляду є перший український історичний
роман “Чорна рада”, над яким молодий письменник почав працювати у
1843 р. У цьому творі Куліш на матеріалі “Літопису Самовидця” та інших
козацьких хронік в образній формі відтворив один із переломних моментів
української  історії, що був черговим етапом на шляху до втрати держа-
вності, здобутої у Національно-визвольній війні Богданом Хмельницьким.
В основі роману лежать події 1663 року, коли настала трагічна розв’язка
конфлікту між державницькими змаганнями національно свідомої коза-
цької старшини й соціальними вимогами селян та бідніших прошарків
суспільства, які покозачилися.

Через те, що національній еліті не вдалося досягти консолідації сус-
пільства й розв’язати соціальне питання, після 1663 р., наголошує рома-
ніст, почалася епоха, коли “при губительном влиянии невежественного
московского правительства, на гетманстве удержались только холопы и
подножки Е.Ц.П.В. (его царского пресветлого величества – І.Д.)”4.

Спробуємо простежити історичні та суспільно-політичні погляди пи-
сьменника на події 1663 року. Виявити їх не так уже і складно, позаяк “До
писання історичного роману Куліш підходив не з погляду літературних
проблем, а з погляду – народ, самопізнання, виявлення національної
самосвідомості. Центр ваги переміщається з проблеми письменства на
проблему нації”5.

Ідейний зміст “Чорної ради” та інших творів Куліша, особливо напи-
саної для дітей “Истории Малороссии” (в останній висловлено небезпе-
чну політичну думку, що в майбутньому Україна має або здобути незале-
жність, або загинути), поряд з причетністю до Кирило-Методіївського
братства, були однією з головних підстав для жандармських звинувачень
на процесі 1847 р. У доповідній записці цареві шеф жандармів О.Орлов
писав, що Куліш “питал чрезмерные мысли о мнимой важности Украины,
поместив даже в напечатанных им сочинениях многие двусмысленные
места, кои могли поселять в малороссиянах мнение о праве их на отдель-
ное существование от Империи”6.

Ідеалом Куліша була гетьманська держава, головний провід у політи-
чній, економічній та культурній сфері якої мав належати козацькій стар-



443

шині та заможному міщанству. В протектораті Росії, яка перебувала під
самодержавною владою царя, письменник вбачав запоруку політичної ста-
більності та захисту від соціальних заворушень. Незважаючи на відносно
невеликий обсяг інформації, із сторінок роману все ж таки можна зробити
деякі висновки про авторські погляди на правовий та політичний статус
України як суб’єкта Московського царства.

З деяких висловлювань і міркувань головних героїв роману – Сомка і
Шрама можна скласти цілісну картину поглядів письменника про зовніш-
ньополітичну діяльність української еліти на початку 60-х рр. ХVІІ ст.
Хоча Сомко розглядає Україну як інтегральну частину Московської дер-
жави, він намагається будувати відносини з царем на договірній основі,
спираючись при цьому на Гадяцькі статті гетьмана Івана Виговського. Як
відомо, цей документ був визначним політичним досягненням держав-
ницької думки середини ХVІІ ст., оскільки гарантував якнайширші авто-
номні права Україні, що мала перебувати під особистим протекторатом
короля Речі Посполитої.

З історичних джерел Кулішеві було відомо, що Сомко мав у себе Га-
дяцькі пакти, котрі він захопив після зречення Івана Виговського від бу-
лави, і планував будувати на їх основі майбутню свою угоду з Москвою,
яку мріяв укласти після того, як козацька рада обере його гетьманом.
Письменник не конкретизує основних положень угоди, лише говорить, що
Сомко вбачав у єдиновірному російському народові, з яким, на його думку,
українців єднало спільне походження та історичне минуле, надійного
військового союзника. Імпонували Сомкові й деякі риси самодержавної
монархічної форми правління, що виключали анархію й безладдя, які були
такими характерними для Речі Посполитої: “Бо тут (у Росії – І.Д.) усі слу-
хають одного, а там, що пан, то й король, і всяке ледащо норовить, як би
козака в грязь затоптати”7. Розглядаючи російську державу як рівноправ-
ного партнера, наказний гетьман Яким Сомко вважав за можливе деле-
гувати протектору право визначати зовнішню політику і представляти
Україну на міжнародній арені.

Проте, виходячи з власного досвіду, українські державні й політичні
діячі вже в той час висловлювали своє невдоволення деякими наслідками
цього союзу. Особливо далась взнаки українцям присутність царських
воєвод і військових залог (на той час ще небагатьох) в лівобережних містах
і Києві, а також грабіжницька внутрішня політика царату, масштаби здир-
ства й хабарництва боярської адміністрації.

Звертаючись до Сомка, паволоцький полковник висловлює своє обу-
рення діяльністю офіційних представників московського уряду в Україні:
“ – Ой, синку! – каже Шрам, – Рознюхали ми тепер добре бояр да воєвод
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московських!”8 Офіційні документи, що походять з тих часів, підтверд-
жують думки цього героя “Чорної ради”. Дослідниця К.Стецюк зазначає,
що в 1662 р. “Уряд Сомка був невдоволений Ромодановським, який у
Зіньківському полку вимагав 300 підвід і 50 провідників, що було великим
тягарем для людей, змучених війною”9. На захист покривджених відразу
ж виступив Сомко, який “просив царя наказати Ромодановському не втру-
чатися у внутрішні справи України”10.

Спираючись на матеріали з літопису Самійла Величка, де йдеться про
намагання Сомка в союзі з Московією досягти максимально можливої не-
залежності для Гетьманської держави, Куліш ще глибше розкриває си-
стему політичних поглядів цього головного героя “Чорної ради”. В разі
відмови царського уряду погодитись на свої умови, які були висунуті на
основі текстів Гадяцького договору, наказний гетьман планував розірвати
угоду з Москвою. Вироблення власної політичної програми на основі Га-
дяцьких пактів найбільше дратувало московський уряд і послужило основ-
ною причиною страти Сомка в недалекому майбутньому.

Найголовнішим звинуваченням, яке негативний герой роману, ново-
обраний гетьман Іван Брюховецький, висунув проти свого конкурента, бу-
ло те, “що ось нібито Сомко з своїми підручниками на царя козацтво бун-
тує, Гадяцькі пункти ознаймує людям, радячи царського величества одсту-
пати”11. Історичний прототип цього Кулішевого персонажа засипав Кремль
доносами, у яких звинувачував претендента на булаву в намірах зрадити
царя.

Отже, у взаєминах з північним сусідом Сомко висловлював, якщо не
самостійницькі, то принаймні державницькі погляди частини українського
народу.

Основною метою зовнішньої політики персонажів роману – Сомка і
Шрама є, за Кулішем, ліквідація на Правобережжі уряду польського сате-
літа Павла Тетері й возз’єднання України під владою одного правителя.
Почати похід проти поляків і Тетері Сомко планував негайно після геть-
манських виборів: “Я отсе, скоро одбуду царських бояр, хочу йти на окаян-
ного Тетерю. Виженем недоляшка з України, одтиснем ляхів до самої Слу-
чі, да, держачись за руки з Москвою, і громитимем усякого, хто покуситься
ступити на руську землю!”12

Розуміючи трагедію розчленованої по Дніпру України, що перешкод-
жало державному становленню, Сомко готується досягти негайного об’єд-
нання Лівобережжя і Правобережжя. Таким чином, він виражає ідеї тери-
торіальної цілісності та державної єдності. Причому західним державним
кордоном Сомко визначає річку Случ, яка була демаркаційною лінією ще
від часу підписання Зборівської угоди Богданом Хмельницьким 1649 р.
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У цьому йому збирається активно допомагати паволоцький полковник
Шрам. Хоч літературна генеза цього персонажа і ґрунтується на літописах
Самовидця і Грабянки, одначе,

 
зображуючи поїздку паволоцького пол-

ковника на Лівобережжя, його зустрічі з різними історичними та вигада-
ними особами, участь у бурхливих подіях Ніжинської чорної ради 1663 р.,
Куліш спирався виключно на власну творчу уяву. У відомих письменнику
джерелах зазначено, що паволоцький полковник Попович установив зв’яз-
ки з Сомком і навіть вислав до нього свою делегацію. Однак, у літописах
немає жодної згадки про те, що він особисто брав участь у цьому посоль-
стві. Ґрунтовне вивчення образної системи твору привело відомого літера-
турознавця Віктора Петрова до переконливого висновку, що у романі Ку-
ліша “Шрам уособлює державну українську ідею”13.

У художньому полотні чітко проведено думку про неможливість поєд-
нання України з Польщею через особливості аристократичного суспільно-
політичного устрою Речі Посполитої. Адже від жорстокого національно-
релігійного та соціального гніту не була гарантована навіть національна
українська еліта, котра зберігала предківську віру і традиції. На сторінках
роману Яким Сомко схвально говорить про рівень державницького мис-
лення гетьмана Івана Виговського, який був втілений у Гадяцькому дого-
ворі, одначе категорично відкидає орієнтацію останнього на Польщу: “Не
дурень був Виговський, що написав їх (Гадяцькі пункти – І.Д), тілько ду-
рень, що з’якшавсь із ляхами. З ляхами в козаків вовіки-вічні ладу не
буде”14.

На підставі інформації з літописів Самовидця й Величка Куліш в істо-
ричних екскурсах змальовує сповнені експресії картини поневірянь ко-
заків, котрі після ординації 1638 р. були позбавлені своїх прав, зображує
тяжке становище селянства під владою шляхтичів і євреїв-орендарів, опи-
сує знущання польських жовнірів і урядовців з міщан тощо. Пам’ять про
історичне минуле та суспільно-політичні відносини в Речі Посполитій ро-
били, на думку письменника, неможливим повернення України до її ста-
тусу перед 1648 р., за яким стосунки між двома народами визначались під-
данством одного з них, а не рівністю.

Поки Рось зоветься Россю
Дніпро в море ллється
Поти серце українське
З панським не зживеться, – повторює пізніше цю думку Куліш у збірці

“Досвітки”15.
Отже, письменник підводить читача до думки, що на 1659 р. Гадяцька

угода не могла бути реалізована і тому залишилась нежиттєздатною. У ро-
мані “Чорна рада” Куліш відтворює намагання козацької старшини про-
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довжити у 60-х  роках ХVП ст.  державне будівництво, яке  через не-
сприятливі суспільно-політичні обставини не вдалося завершити Хмель-
ницькому та його найближчим наступникам. Смерть Богдана Хмельниць-
кого застала українську націю на початковому етапі творення незалежної
держави, коли на визволених від ворога територіях почали встановлю-
ватись і викристалізовуватись нові суспільно-політичні, правові та еконо-
мічні відносини. Письменник наголошує, що перед козацькою старшиною,
якій бракувало досвіду державного будівництва, стояв ряд складних зав-
дань, що потребували негайного вирішення. І чим далі поглиблювався
процес “руїни”, тим важче ставало їх розв’язувати. Так, на відміну від
Хмельницького та Виговського, які планували об’єднати в соборній дер-
жаві всі етнографічні українські землі і навіть частину білоруських, перед
Сомком стоїть значно вужче завдання. Державні діячі початку 60-х рр. з
Лівобережжя намагалися поширити свою владу лише по річки Случ і Го-
ринь, що було досягнуто ще 1648 р.

Перейдемо до розгляду внутрішньополітичних питань, зображених у
романі “Чорна рада” й пов’язаних з суспільним ладом, роллю еліти та За-
поріжжя.

Щоб подолати опір опозиції та перемогти на виборах, Сомко готувався
упорядкувати соціальну структуру держави. Події 1648–1652 рр. спричи-
нилися до різкого зменшення питомої ваги шляхти. По-друге, тогочасне
українське суспільство носило розмитий, несформований характер, міс-
тило в собі соціально невизначені прошарки та групи, а також значну кіль-
кість декласованих елементів.

Розуміючи, що для нормального функціонування державного організму
є неможливою наявність у ньому величезної маси напіввійськового стану,
Сомко вирішує значно скоротити кількість покозачених. Він усвідомлює,
що цей прошарок становить собою значну загрозу для соціальної стабіль-
ності й може бути використаний старшинськими угрупованнями під час
боротьби за владу, а також чужоземними країнами у своїх інтересах.

Отже, Сомко планує будувати класово-диференційоване суспільство на
взірець уже існуючих західноєвропейських моделей, у якому б роль на-
ціональної еліти замість шляхти відігравало б козацтво. З цією метою він
планував скласти козацький реєстр, а селянам і міщанам вирішив забо-
ронити користуватися козацькими правами: “нехай у мене всяке, нехай і
міщанин, і посполитий, і козак стоїть за своє право; тоді буде на Вкраїні і
правда, і сила”16.

Схвалює потребу станового розшарування суспільства й полковник
Шрам: “Де в світі видано, щоб увесь люд жив при однаковому праві? Уся-
кому своє: козакам – шабля, вам (міщанам – І.Д.) – безмін та терези, а
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поспільству – плуг да борона”17. Здійснення цих задумів призвело б до
утворення в Україні заможної козацької верхівки, подібно до аристократії,
що існувала в кожній розвиненій європейській нації. Спираючись на неї,
можна було б тримати в покорі політично несвідомі соціальні низи та при-
боркати анархізм Запоріжжя. Ці думки автор підтверджує словами наказ-
ного гетьмана: “Запорожців тоді я здавлю, як макуху..., а дурну чернь навчу
шанувати гетьманську зверхність”18. Політичний суперник Сомка – Брюхо-
вецький у передвиборній агітації, навпаки, обіцяв не обмежувати у кіль-
кості стан козаків, гарантував, що не буде змушувати покозачених пере-
ходити в інші суспільні верстви.

Усвідомлюючи роль культури, Сомко та його однодумці мріють сприя-
ти заснуванню шкіл, друкарень, монастирів, поширенню освіти та науки,
що зміцнило б становище вищих верств Гетьманщини й у кінцевому під-
сумку призвело б до поліпшення добробуту народу та сприяло б утверд-
женню Української держави. Прикладом цього можуть бути такі думки
Сомка, почерпнуті з Гадяцького договору 1658 року: “Ось нехай лиш Гос-
подь нам допоможе зложити докупи обидва береги Дніпрові, тоді ми поза-
водимо усюди правнії суди, школи, академії, друкарні, піднімемо Вкраїну
вгору і возвеселим душі тих великих київських Ярославів і Мономахів”19.

Через несприятливі обставини сомківцям не вдалося втілити в життя
свої широкі плани. Цьому завадило передусім втручання Москви, яка пі-
дігрівала протистаршинські настрої черні і старанно роздмухувала вог-
нище соціального конфлікту; слабка консолідація еліти, зокрема недалеко-
глядна, користолюбна політика окремих старшин, прибічників Василя
Золотаренка.

Значною мірою до поразки сомківців призвела й позиція запорізького
козацтва, яке підтримувало Брюховецького. Пишучи роман, Куліш при-
хильно ставиться до реєстрових, або городових козаків, і в той же час
неоднозначно характеризує роль Запоріжжя. Створена Хмельницьким
українська козацька держава, на думку письменника, перейняла на себе всі
суспільно-корисні функції, котрі виконувала протягом двох сторіч За-
порізька Січ (насамперед оборона краю від зовнішніх ворогів). Тепер же
Запоріжжя перетворилося на історичний анахронізм і стало дестабілізую-
чим фактором у відновленій українській державі.

За твердженнями Куліша, які він вкладає в уста головного героя роману,
з 60-х років ХVІІ ст. Січ нібито стає гніздом для волоцюг, покидьків
суспільства, притулком для кримінальних злочинців: “Поки ляхи да не-
доляшки душили Україну, туди втікав щонайкращий люд з городів; а тепер
хто йде на Запорожжє? Або гольтіпака, або злодюга, що боїться шибениці,
або дармоїд, що не звик заробляти собі насущного хліба. Сидять там
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окаяннії в Січі да тілько п’янствують”20. Такі зневажливі думки про Січ
полковника Шрама відбивали погляди частини козацької старшини, якій
“Добрії молодці багато інколи діяли... шкоди по Вкраїні”21.

Одначе загальноприйнятий авторитет фольклору та історичних і літе-
ратурних творів XIX ст., зокрема Шевченка й Гоголя, не дозволив Кулішеві
однобічно висвітлювати значення Запоріжжя в українській історії. За-
суджуючи деструктивну політичну роль цієї держави в державі у 60-х
роках ХVІІ ст., автор водночас наділяє січовиків позитивними рисами. За
патріотизм, хоробрість, здатність до самопожертви, побратимство запо-
рожці  якось  “припадали  до  душі  всякому”22 українцеві.  Імпонувало
письменникові й нехтування січовиків матеріальними благами.

Отже, в романі Куліш змалював складні, суперечливі образи низових
козаків, дав неоднозначну оцінку Запоріжжю другої половини ХVІІ ст.
Письменник поєднав народнопоетичні та літературноромантичні уявлення
про січовиків, як носіїв кращих рис і традицій українського народу, зі своїм
осудом запорожців за їхню політичну несвідомість та участь у соціальних
заворушеннях. Майстер слова розглядає історичний процес другої поло-
вини ХVІІ ст. “передусім, як конфлікт анархії й порядку, а носієм порядку
були кожного разу люди типу Сомка”23.

Нижчі верстви суспільства Куліш засуджує за політичну недалеко-
глядність і бунтарство, що вміло використовували сусідні держави та їх-
ні ставленики. Чернь змальована на сторінках роману як деструктивний
елемент. Заворушення суспільних низів, що мали місце 166З року, на
думку автора, перешкоджали державницьким змаганням національно-
свідомої частини козацької старшини, підривали національну єдність.

Зі сторінок роману читач може отримати повне уявлення про ті зов-
нішні і внутрішні причини, які призвели до поглиблення “руїни”. Куліш
показав, що через низький рівень національно-політичної свідомості, не-
розв’язані соціальні проблеми та втручання агресивних сусідів україн-
ському народові не вдалося закріпити відновлену Богданом Хмельницьким
державність.

У зв’язку з цим Михайло Грушевський зазначив, що “Картина общес-
твенных и политических отношений Украины ХVІІ в., нарисованная им
в романе “Черная рада” под впечатлениями рассказа “Самовидца” о со-
бытиях 1663 г., давала совершенно определенный вывод, подсказанный
тем же “Самовидцем”, что украинское казачество, сбросив с себя вместе
с господством шляхты и власть короля, не сумеет создать собственной го-
сударственности, не будучи в силах совладать с анархией “черни” и За-
порожья”24.



449

Примітки

1. Чижевський Д. Історія української літератури. – Нью-Йорк, 1956, – С.379.

2. Лист П.Куліша до М.Костомарова від 27 червня 1846 р. Цит. за: Гермайзе О.Ю.
П.Куліш і М.Костомаров, як члени Кирило-Методіївського братства // Шевченко та його
доба. Збірник перший. – К., 1925. – С.48.

3. Белинский В.Г. Письмо П.В.Анненкову 1-10 декабря 1847 г. // Белинский В.Г.
Собрание сочинений в 9-ти тт. – М., 1982. – Т.9. – С.690.

4. Лист П.Куліша до М.Костомарова від 11 вересня 1846 р. // Гермайзе О.Ю.
Назв. праця. – С.49.

5. Петров В. Пантелеймон Куліш у п’ятдесяті роки. Життя. Ідеологія. Творчість.
– К., 1929. – Т.І. – С.437.

6. Доповідь  III  відділу  Миколі  І  “О  чиновнике  9  класса  Кулише”.  Цит.  за:
Дорошкевич О. Куліш на засланні // Пантелеймон Куліш. – К., 1927. – С.14.

7. Куліш П.О. Чорна рада // Пантелеймон Куліш. Вибрані твори. – К., 1969. –
С.94.

8. Там же.

9. Стецюк К.І. Народні рухи на Лівобережній і Слобідській Україні в 50-70-х
роках ХVІІ ст. – К.,1960. – С.213.

10. Там же.

11. Куліш П. Чорна рада.– С.172.

12. Там же. – С.85-86.

13. Петров В. Назв. праця. – С.422.

14. Куліш П. Чорна рада. – С.93.

15. Його ж. Кумейки // Пантелеймон Куліш. Вибрані твори. – К., 1969. – С.310.

16. Його ж. Чорна рада. – С.85.

17. Там же. –  С.72.

18. Там же. – С.85.

19. Там же. – С.94.

20. Там же. – С.79.

21. Там же. – С.78.

22. Там же.

23. Шевельов Ю. Кулішеві листи і Куліш в листах // Вибрані листи Пантелеймона
Куліша українською мовою писані. – Нью-Йорк, Торонто, 1984. – С.43.

24. Грушевский М.С. Самовидец Руины и его позднейшие отражения // Труды Ин-
ститута славяноведения АН СССР. – Л., 1932. – Т.І. – С.191.


