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Вступ

Історія тексту – особливий різновид літературознавчого дослі-
дження із царини джерелознавства і текстології. Предметом дослі-
дження тут є текст одного твору в його динамці, «розгорнутий» у 
часі – не статичний. Від творчого задуму і перших начерків до остан-
ньої крапки та публікації з усіма проміжними етапами редаґування 
та видавання, з докладним вивченням усіх без винятку джерел цього 
тексту, усіх наративних джерел, що хоч якось свідчать про роботу ав-
тора над ним, та обставин, завдяки яким текст дійшов до читача. Від 
з’ясування літературного контексту появи твору до його текстуально-
го аналізу крізь призму творчого доробку письменника. Основний ме-
тод тут – мікроаналіз в історико-літературному розрізі, коли від част-
кового йдуть до загального, коли сукупність фактів веде до синтезу 
або коли їх недостатність змушує висувати ту чи ту гіпотезу. Біогра-
фічний компонент дослідження при цьому відіграє особливу роль, ви-
являє живий зв’язок автора з його твором, надійно «прописує» текст у 
символічну біографію письменника.

мета такого дослідження є багатопланова. Це і реконструкція 
творчого процесу письменника, що вилився в написання цього тексту, 
а також процесу видавання, якщо автор брав у ньому участь. Це й 
вивчення всіх проявів варіятивности тексту, рукописних і друкованих, 
встановлення генетичних зв’язків між ними. Це й очищення тексту 
від усіляких нашарувань, що викривлюють авторські інтенції. Кінце-
вою метою вивчення тексту та його історії є критична публікація. І 
навпаки – публікація тексту без усебічного його вивчення хибуватиме 
на недостатність і так чи так потребуватиме верифікації.

Близькими, але не тотожними поняттями до історії тексту (тек-
стуальної історії) є творча історія (історія створення) та літературна 
історія. Історія тексту радше вбирає в себе ці поняття, зрештою, як і 
цензурну історію, що є частиною літературної (або видавничої). Втім, 
матеріял диктує вибір поняттєвого апарату. Наприклад, ми не маємо 
достатніх джерел, щоб говорити про творчу історію «люборацьких» 
Анатоля свидницького, натомість літературна історія роману є про-
мовиста. джерело його тексту – однісінький неавторизований список, 
доволі неточний, а першу публікацію твору здійснено за багато ро-
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ків по смерті автора. для дослідника, отже, тут важить насамперед 
літературна історія, з’ясування якої прояснює, за яких обставини і в 
якому вигляді цей текст став літературним явищем, а водночас досвід 
перших публікаторів (Івана Франка, видавництва «Вік») є неперехід-
ним для якнайточнішого відтворення авторського тексту в сучасній 
критичній публікації1.

На противагу до цього випадку «Чорна рада» Пантелеймона Ку-
ліша має чимало чорнових рукописів, що передували першодрукові 
(здійсненому під наглядом автора) та збереглися (не всі) донині, а про 
роботу письменника над текстом рясно свідчать розмаїті біографічні 
джерела. Отже, маємо можливість розглянути історію тексту цього 
роману зусібіч – і в плані історії створення, видавання та цензурної іс-
торії, і під оглядом аналізу джерел тексту, їх датування та встановлен-
ня генетичних зв’язків між ними, і аналізуючи різні редакції тексту.

Обсяг матеріялу, проте, виявився настільки значний, що мені ми-
моволі довелося відсікти від розгляду цілі пласти проблем, важливі 
для висвітлення текстуальної історії «Чорної ради». Наприклад, у цій 
книжці практично немає відповідей на питання про творчу генезу ро-
ману, зв’язок із літературними явищами доби, творчі інспірації, які, 
безумовно, позначилися на тексті. лише місцями вдалося окреслити 
контекст літературної творчости автора. Питання про редакції твору, 
про принципові відмінності різних текстів у порівнянні з фінальним 
узято загально, натомість окремі аспекти – наприклад, як образ того 
чи того героя у них змінювався, як уточнювалися характеристики 
тощо – розглянуто лише побіжно. Ці та інші проблемні питання мож-
на буде докладно з’ясувати, зокрема і коли з’явиться наукове видання 
«Чорної ради» в супроводі всіх редакцій, що нині готується у видав-
ництві «Критика» для «Повного зібрання творів» Куліша.

Послуговуючись терміном «роман “Чорна рада”», винесеним і 
в назву цього дослідження, я маю на увазі, в суті речей, два рома-
ни – український і російський, опубліковані в один і той самий рік – 
1857-й. Обидва твори існують окремо як самодостатні тексти, і шлях 
автора до кожного з них був автономний. Проте обидва твори певною 
мірою є й авторським перекладом один одного. Вони існували в уяві 
письменника як єдиний, сказати б, «метатекст», реалізований у різно-
мовних текстах, які багато в чому взаємно доповнюють один одного. 
Йдеться тут не тільки про фінальні тексти, а й про попередні редакції, 
зокрема й у плані їхньої текстуальної повноти, коли брак джерел од-
ного з текстів компенсується наявністю джерел іншого. Хоча обидва 
твори Куліш писав, а потім доопрацьовував у різний час і автономно, 
проте, як я покажу в книжці, ця праця була перехресною. Обидва ро-
мани Куліш викінчував упродовж кільканадцяти років, робив це пое-

1    докладно див.: м. Є. сиваченко, Анатоль Свидницький і зародження соціального 
роману в українській літературі (Київ: Видавництво АН УРсР, 1962), 300–359.
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тапно, і кожний етап праці над текстом однією мовою узгоджувався з 
відповідним етапом праці над романом іншою мовою. У творчій уяві 
письменника обидва тексти мовби «взаємозапилювалися», і розгля-
дати їх окремо один від одного вельми збіднювало би дослідницьку 
палітру.

З огляду на ці обставини український та російський романи у сво-
їй книжці я не раз називаю версіями «Чорної ради», тоді як редакці-
ями – тексти одної з версій (одного з романів), що були створені на 
певному етапі редаґування твору і характеризуються певною худож-
ньою завершеністю.

Засадничим для мого дослідження був принцип, що його сформу-
лював дмітрій ліхачов:

История текста произведения охватывает все вопросы изучения 
данного произведения. Только полное (или по возможности по-
лное) изучение всех вопросов, связанных с произведением, мо-
жет по-настоящему раскрыть нам историю текста произведения. 
Вместе с тем только история текста раскрывает нам произведение 
во всей его полноте. История текста произведения есть изучение 
произведения в аспекте его истории. Это исторический взгляд на 
произведение, изучение его в динамике, а не в статике. Произведе-
ние немыслимо вне его текста, а текст произведения не может быть 
изучен вне его истории2.

Не можна сказати, що цей різновид наукової праці є надто попу-
лярний в українській науці. Радше навпаки – лише поодинокі дослід-
ники вдавалися до цього підходу, який передбачає вичерпне вивчення 
одного твору в джерелознавчо-текстуальному насвітленні. У тексто-
логії нової літератури корифеєм у цій царині був і залишається ми-
кола сиваченко. Проте найбільшими здобутками може похвалитися 
шевченкознавство насамперед завдяки скрупульозним працям Василя 
Бородіна, а також його колеґ миколи Павлюка, Валерії смілянської та 
Ніни Чамати. За останні десять-п’ятнадцять років з’явилася ще низка 
досліджень, серед яких варто виділити монографії сергія Гальченка3, 
мирослави Гнатюк4, Валентини Єрмак5, дмитра Єсипенка6, Тетяни 

2    д. с. лихачев, при участии А. А. Алексеева и А. Г. Боброва, Текстология на мате-
риале русской литературы Х–XVII веков, изд. 3-е, переработ. и дополн. (санкт-Пе-
тербург: Алетейя, 2001), 43.

3    сергій Гальченко, Історія тексту: Джерелознавчі і текстологічні аспекти твор-
чості П. Г. Тичини, В. М. Сосюри та Остапа Вишні (Київ: Наукова думка, 2014), 
688 с.

4    Мирослава Гнатюк, Юрій Яновський: Текст і авантекст (Київ, 2006), 328 с.
5    Валентина Єрмак, Творча історія поезій у прозі Василя Стефаника (Київ: Наукова 

думка, 2016), 150 с.
6    дмитро Єсипенко, Повісті Бориса Грінченка «Серед темної ночі» та «Під тихими 

вербами»: Історія текстів і тексти в історії (Київ: Наукова думка, 2015), 158 с.
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маслянчук7. Окремі фахові статті, де переважно висвітлено різні ас-
пекти цілісної теми «історія тексту», вийшли в неперіодичних збір-
никах «Питання текстології» (1968–1990) та щорічнику «спадщина: 
літературне джерелознавство. Текстології» (з 2004), що їх видавав і 
видає Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, в журналі 
«слово і Час». Проте, зрозуміло, кількість таких публікацій явно не-
достатня. Зайвим є, мабуть, говорити, що й Кулішеву творчість рані-
ше ніколи на досліджували в ракурсі заявленої теми.

дослідницька праця над вивченням історії тексту потребує най-
пильнішої уваги до найменших деталей, точности у формулюваннях 
і коректности фактографічних інтерпретацій. За відсутности необ-
хідної повноти джерел науковець не раз робить висновок або навіть 
припущення, спираючись на малозначущий, на перший погляд, факт, 
який – удаючися до яскравого образу, що його вжив Куліш, коли пи-
сав про етнографічні повісті Гоголя, – мов свічка в темряві, освітлює 
навколишні предмети і дає змогу їх розглянути. Точність тут так само 
важлива, як у математичних і природничих науках. «Все же я верую в 
возможность превращения литературоведения в точную науку»8, – ці 
слова Олександра Білецького якнайбільше стосуються літературного 
джерелознавства і текстології. Про точність, «до якої прагне кожний 
справжній літературознавець», дуже слушно й повчально писав си-
ваченко9. Відтак іще одне твердження цього науковця є першорядним 
для розуміння суті й ваги дослідження історії тексту в системі літе-
ратурознавчих координат: «без попереднього текстологічного обсте-
ження літературної пам’ятки дуже ризиковано робити загальнолітера-
турознавчі висновки»10. Текстуальна історія «Чорної ради», висвітле-
на в моєму дослідженні, маю надію, цю тезу потверджує.

*
Написати цю книжку про «Чорну раду» мене спонукала праця 

над упорядкуванням роману для «Повного зібрання творів» Куліша. 
Заданий формат видання потребує публікації українського та росій-
ського текстів у супроводі всіх друкованих і рукописних редакцій та 
варіянтів і відповідного наукового апарату. Приступивши до праці, 
дуже скоро я зрозумів, що мені не вдасться належно підготувати тек-
сти, попередньо їх не дослідивши. І першим «каменем спотикання» 
виявився рукопис ранньої редакції українського роману – повний 
текст, – що зберігається в Інституті літератури (рукопис Б). Увесь 

7    Тетяна маслянчук, Проза Володимира Винниченка: Проблеми текстології (Київ: 
стилос, 2008), 184 с.

8    Вл. Ковалев, вступ. заметка, публ. и комм., «Из писем А. И. Белецкого», Вопросы 
литературы, № 9 (1981): 170.

9    м. Є. сиваченко, Над текстами українських письменників (Київ: Наукова думка, 
1985), 4.

10    ibid., 5.
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текст рукопису надається до більш-менш адекватного відчитання за 
винятком позначення розділів (римськими цифрами). Автор багато 
разів змінював нумерацію, дописував і скреслював риски i на озна-
чення римської цифри, не раз попереду і позаду V i x, не раз двічі й 
навіть тричі, а вгледіти якусь системність у тій роботі без докладного 
вивчення структури роману – як автор її створив і як багато разів змі-
нював – було неможливо. Так улітку 2014 року з’явилася моя перша 
стаття – «структура роману Куліша “Чорна рада”: Історія тексту», яка 
в дещо поправленому вигляді увійшла до цієї книжки.

Під час відрядження до москви у грудні 2013 року мені пощас-
тило виявити в рукописному відділі Російської державної бібліотеки 
невідомі й забуті рукописи російської «Чорної ради» та статті «Об 
отношении малороссийской словесности к общерусской. Эпилог к 
“Черной раде”» – повний текст роману, набірний для публікації в жур-
налі «Русская беседа», та цензурований примірник статті з дописками 
автора і правками редактора. Там само я натрапив і на цензурований 
примірник друкарського відбитку фраґмента з «Чорної ради», опублі-
кованого в «москвитянине» (1846) під назвою «Один день из жизни 
запорожца Кирила Тура». Років зо два перед тим, у червні 2011 року, в 
Російському державному історичному архіві (санкт-Петербурґ) мені 
випало вивчити цензурні справи, пов’язані з розглядом Кулішевої 
статті «Об отношении малороссийской словесности к общерусской» 
у Головному управлінні цензури, які не було введено в науковий обіг. 
Усе це був дуже вдячний матеріял для дослідження, і невдовзі я напи-
сав іще дві статті. Поступово я «втягнувся» в тему, яка цілком заполо-
нила мене впродовж кількох наступних років.

Ця книжка, втім, ніколи не з’явилася б у світ, якби не сприяння 
та всебічна підтримка мого оточення, передовсім родини – дружи-
ни Олени Кіс-Федорук та дітей Юліана-Устима і дем’яна-мар’яна, 
батька Олександра і брата ярослава та його дружини Ольги мельник, 
яким висловлюю щиру й уклінну вдячність. Усіляко сприяв моїй ро-
боті й колектив Інституту літератури, насамперед відділу рукописних 
фондів і текстології, де я маю честь і щастя працювати. Повсякчас 
відчував я дружню допомогу й заохочення до праці професора Гри-
горія Грабовича, особистий приклад якого як науковця й організато-
ра науки вельми надихає, а також професорки Тамари Гундорової, 
принципова наукова і громадська позиція якої вселяє глибоку повагу. 
Окремі слова сердечної подяки науковому редакторові й консультан-
тові академіку миколі Жулинському, рецензентам академіку миколі 
сулимі й професору сидору Кіралю, які взяли на себе труд оцінити 
мою працю. Їх високофахові поради спонукали мене зробити посут-
ні уточнення в тексті. Багато слушних зауважень я почув від перших 
читачів цієї книжки – професорки Ніни Бернадської, Галини Бурлаки, 
Оксани супронюк, професора Василя Івашкова. Щиро дякую також 
і професору Павлові михеду за доречно поставлене запитання, яке 



спонукало мене написати перший розділ цієї книжки. У колі друзів, 
Ігоря Гирича та Володимира Кравченка, авторитетних і досвідчених 
археографів-джерелознавців, мені не раз випадало проговорювати ок-
ремі теоретичні проблеми, імпліцитно заявлені в цьому дослідженні. 
Належить згадати і світлої пам’яті Віктора дудка, в якого я перейняв 
чимало з методи, тут застосованої. І насамкінець, але далеко не в ос-
танню чергу, не можу не відзначити висококваліфіковану працю ре-
дактора Вадима дивнича (вдумливі, завжди слушні й доречні заува-
ження якого істотно поліпшили цю книжку) і всього колективу видав-
ництва «Критика» та її редактора Андрія мокроусова, видавництва 
з високою репутацією, яке дбає про неї, докладаючи зусиль, щоб тут 
виходила вартісна наукова продукція.
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які видання «Чорної ради»  
ми маємо?
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студії над творчістю будь-якого письменника розпочинаються з 
науково-критичного видання його творів. Це ніби аксіома, очевидна 
річ, банальна фраза, яка й не потребує підтвердження її авторитетни-
ми цитатами. Що точнішим є видання тексту, то точнішими будуть ви-
сновки науковця, який береться його інтерпретувати. І навпаки: коли 
текст непевний, рясніє похибками, що зумовлені суб’єктивними чин-
никами – недостатньою кваліфікацією текстолога, який готував його 
до друку, та/або несумлінністю видавця, який, надавши праці науков-
ця книжкового формату, допустив редакторське/коректорське втру-
чання в неї, – вся філологічна парадигма, базована на вивченні цього 
тексту, виявляється викривленою1. дослідження та видання тексту є 
тим відправним пунктом, із якого – ще раз наголошу – беруть поча-
ток студії над творчістю кожного письменника й узагальнені курси з 
історії літератури, мови, а в підсумку – історії культури та інтелекту-
альної історії. Все починається з праці текстолога, який виступає тим 
«медіюмом», що доносить доробок митця до читача.

якою мірою цей засновок є очевидним для українського літе ра-
турознавства, демонструє текстологічна історія видань роману Пан-
телеймона Куліша «Чорна рада». Вона спонукає поставити питання: 
чи маємо ми нині адекватний критичний текст цього твору?

1    Пор. твердження польського текстолога Конрада Ґурського: «Jeśli historyk literatury 
przeprowadzał badania na tekście, z którego błędności nie zdawał sobie sprawy, to 
niejedno z jego twierdzeń będzie tak czy inaczej sprostowane z chwilą uzyskania tekstu 
autentycznego, zgodnego z twórczym zamiarem autora». Konrad Górski, Tekstologia i 
edytorstwo dzieł literackich (Warszawa: Państwowe wydawnictwo naukowe, 1978), 11. 
Авторитетний американський дослідник Фредсон Боверс наводить анекдотичний 
приклад, як Френсис Ото метисен (Matthiessen) зінтерпретував вислів Генрі 
мелвіла «soiled fish of the sea» як discordia concors, що «could only have sprung from 
an imagination that had apprehended the terrors <...> of the immaterial deep as well as 
the physical». Насправді у тексті допущено помилку, яка позбавила метисенові 
міркування сенсу: мало бути «coiled fish of the sea». З цього приводу Боверс заува-
жує: «spectacular examples can be multiplied of like unhappy results when critics have 
relied in vain on corrupt editions for an accurate transmition of an author’s words». 
Fredson Bowers, «Textual Criticism», The Aim and Methods of Scholarship in Modern 
Languages and Literatures, ed. by James Thorpe (New york, [1963]), 23.
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Зайве казати, що Кулішів роман – класичний твір нової україн-
ської літератури, що це перший історичний роман у ній, що його ши-
роко вивчають і в школі, і в вишах, що не одну наукову працю напи-
сано про нього і навіть не одну дисертацію йому присвячено. Іншими 
словами, «Чорна рада» упевнено ввійшла в історико-літературний 
канон як знаковий текст. Що це так – свідчить і численність видань 
роману, особливо в часи незалежности. Назву найважливіші з них. 
Від 1857 року, коли роман вийшов друком у Петербурзі, «Чорна рада» 
з’явилася 1890-го у львові – за посередництва Олександра Барвін-
ського; у 1900 і 1901 роках в Одесі – обидва у друкарні Юхима Фесен-
ка; 1910-го у львові – у п’ятому томі «Творів» Куліша за редакції Юлі-
яна Романчука; 1911-го в Коломиї – у друкарні якова Оренштайна, 
підготував Богдан лепкий; 1918-го в Полтаві – заходами Володимира 
Щепотьєва; 1922-го в Берліні – як перший том «Творів» Куліша за 
редакції лепкого; 1928-го в Коломиї у видавництві «Ока» (популярне 
видання з передмовою дмитра Николишина).

У совєтській Україні роман уперше побачив світ 1925 року в Хар-
кові – це видання «Книгоспілки» за редакції Осипа Гермайзе та з його 
вступною статтею, яке перевидавали тричі: у 1927, 1928 і 1929 ро-
ках. 1929-го роман знову надруковано в тому ж видавництві, проте 
в серії «Бібліотека історичної повісти й роману», і того ж року – у 
харківському видавництві «Український робітник» у серії «дешева 
літературна бібліотека». Нарешті 1931 року в Харкові та Києві вийш-
ло перше науково-критичне видання «Чорної ради» – як третій том 
Кулішевих«Творів» за редакції Олександра дорошкевича.

Після перерви, позначеної кривавими репресіями (зокрема, було 
ув’язнено й заслано Гермайзе), наступне видання з’явилося 1939 року 
в Києві у держлітвидаві (наклад 20 650 прим.). 1943-го, за німецької 
окупації, роман вийшов в «Українському видавництві» у Кракові та 
львові з передмовою дмитра Штикала, а за совєтської – 1944-го – в 
Українському державному видавництві в Києві та Харкові за редак-
ції Юрія Кобилецького (наклад 15 тис. прим.). У діяспорі, натомість, 
роман із передмовою Штикала передрукувало в 1955 і 1967 роках 
нью-йоркське видавництво «Говерля».

Нова сторінка у виданнях «Чорної ради» розпочалася щойно 
1969 року, коли роман з’явився в київському видавництві «дніпро», 
увійшовши до Кулішевих «Вибраних творів» (30 тис. прим.), що їх 
підготував фаховий текстолог микола Гончарук. Із цим видавництвом 
пов’язана й публікація роману напередодні незалежности України, 
1989 року, – у двотомнику «Творів» письменника в опрацюванні того 
самого науковця (90 тис. прим.). Текст «Чорної ради» за Гончарукової 
редакції вийшов і наступного, 1990 року, й одразу у двох видавни-
цтвах: київській «Веселці» у книзі «Чорна рада: Хроніка 1663 року та 
оповідання» (200 тис. прим.) і харківських «Основах» – «Чорна рада: 
Хроніка 1663 року; Оповідання» (50 тис. прим.). Усі видання роману, 
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які підготував Гончарук, з огляду на наклад, – найвідоміші й найдо-
ступніші для читача. Властиво, як покажу далі, це один і той самий 
текст, який дослідник просто щоразу репродукував.

Наступні два видання прикметні тим, що їх здійснили науковці, 
які й досі працюють у галузі кулішезнавства й завдяки яким вона істот-
но розвинулася. Василь Івашків упорядкував текст роману для публі-
кації 1991 року в київському видавництві «молодь» (65 тис. прим.), а 
Євген Нахлік – для двотомника Кулішевих «Творів» у культовій серії 
«Бібліотека української літератури» академічного видавництва «На-
укова думка». В останньому виданні твір увійшов до першого тому, 
який з’явився 1994 року (наклад не зазначено) і був репринтно пере-
виданий 1998-го (5 тис. прим.).

Тексти «Чорної ради», що їх підготували Гончарук, Івашків і 
Нахлік, нині є найавторитетніші. Більшою мірою – за редакції Гон-
чарука й Нахліка, меншою – Івашківа, що зумовлено характером ви-
дань, де їх було вміщено. Науково-критичними, тобто підготованими 
з дотриманням балансу між фаховим текстологічним опрацюванням і 
науковим апаратом, вважаються видання 1969, 1989, а особливо 1994 
року, яке, властиво, з огляду на науковий апарат, донині є найґрунтов-
нішим з усіх публікацій роману доби незалежности.

Усі наступні видання «Чорної ради» – впродовж понад 20 років – 
є «репліками» видань, що їх підготували ці троє дослідників. можна 
було б навіть не називати ці видання, бо імен упорядників там не за-
значено, і здійснено їх, щоб задовольнити передусім освітні потре-
би, – робили ж бо їх випадкові люди, часто-густо видавничі корек-
тори. Чи не єдине видання, де вказано упорядника, – «Чорна рада; 
михайло Чарнишенко» київського видавництва «Персонал» (2008 
рік, 3 тис. прим.). Тут зазначено: упорядкування та передмова Аліни 
яцько – особи, невідомої ні в текстології, ні в кулішезнавстві. Проте і 
в цьому, і в решті видань тексти роману подано за публікаціями Гон-
чарука, Нахліка або Івашківа2.

Ось така коротка історія видань Кулішевого роману – нібито й до-
волі багата на кількість публікацій, проте бідна на фахове їх опрацю-

2    Наприклад, у виданні харківського видавництва «Фоліо» – «Чорна рада: Роман, опові-
дання, вірші» (2008; 2-ге вид. – 2009) зазначено, що тексти подано за публікацією 1998 
року, де-факто – 1994-го (варто наголосити, що сама назва книжки некоректна: «опові-
дання, вірші» у підзаголовку стоять поряд зі словом «роман», і всі вони однаковою 
мірою стосуються заголовка «Чорна рада», натомість авторський підзаголовок тут 
відсутній). У книжці «Жизнь Куліша: мемуари; дівоче серце: Оповідання; Чорна рада: 
Роман» з передмовою світлани Задорожної (Київ: Шанс, 2013) зазначено, що текст 
подано за публікацією 1991 року видавництва «молодь» (книгу рекомендувало міні-
стерство освіти і науки України). У виданнях «Вибрані твори», з передмовою Анатолія 
Гуляка, куди ввійшов і цей роман (Київ: сакцент Плюс, 2007), «Чорна рада; михайло 
Чарнишенко» (Київ: Персонал, 2008) та «Чорна рада» (донецьк: БАО, 2013), джерела 
тексту не вказано, проте за похибками їх можна легко зідентифікувати: видання 2008 
року підготовано за Гончаруком, 2007 і 2013 років – за Нахліком.
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вання. Однак за глибшого аналізу – як тексти підготовано – ця історія, 
без перебільшення, виявляється просто скандальною.

*
маємо, наприклад, такий фраґмент у «Чорній раді», в якому 

йдеться про бенкетування запорожців у Києві на Подолі, коли вони 
проводжали прощальника до межигірського монастиря:

А погуля́вши неділь изό дві да начудовáвши увéсь Ки́ів, ідуть булό 
вже з музи́ками до міжи́горського спа̀са. Хто ж іде, а хто с про-
щáльником танцю́е до сáмого манастиря̀. си́вий, си́вий як го̀луб, у 
дороги́х карма̀зинах, виска̀кує, попе́реду йдýчи, Запоро̀жець; а за 
ним везýть бокла̀ги з напи́тками и вся́кі ла̀сощи. Пий й іж до свое́і 
лю̀бости, хто хо̀чеш. [1857, 85]3

Це – хрестоматійно відомий уривок з опису, що його письменник 
увів до «Чорної ради» з розповіді Шевченка, і в той час, коли писав свій 
роман, цю саму оповідь включив до збірника «Украинские народные 
предания» (1847). Так от, в усіх виданнях «Чорної ради» від 1890 року 
й донині згаданий фраґмент подано зі спотворенням. Надруковано: за-
порожці «ідуть було вже з музиками» та «Хто ж іде, а хто з прощальни-
ком танцює», а має бути: «їдуть було вже з музиками», «Хто ж їде, а хто 
з прощальником танцює» [див.: 1890, 50; 1901, 51; 1910, 81; 1922, 67; 
1925, 41; 1931, 36, 1943, 39; 1944, 32; 1989, 35, 1991, 31, 1994, 644]. Ця 

3    У цьому розділі поклики на видання «Чорної ради» подаю в тексті: рік видання, 
сторінку. Йдеться про такі публікації (за хронологією): Чорна рада: Хроніка 
1663 року (санкт-Петербург: [В тип. Александра якобсона], 1857); Чорна рада: 
Хроніка 1663 року, Бібліотека найзнаменитших повістей, під ред. Івана Белея, 
т. xxxVi (львів: Накладом ред. «діла», 1890); Чорна рада: Хроніка 1663 року, 2-ге 
вид. (Одеса: Тип. е. И. Фесенко, 1901); Твори, т. 5, Руска письменність, Vi, 5 
(львів: З друкарні Наук. тов-ва імени Шевченка, 1910); Твори, т. 1, Чорна рада. 
Історичний роман, зі вступом і поясненнями Богдана лепкого (Берлін: Українське 
слово, 1922); Чорна рада: Хроніка 1663 року, стаття й редакція О. Гермайзе, літе-
ратурна бібліотека ([Харків:] Книгоспілка, 1925); Чорна рада: Хроніка 1663 року, 
стаття, редакція і прим. О. Гермайзе, 3-тє вид. ([Харків:] Книгоспілка, 1928); Твори, 
за ред. Ол. дорошкевича, т. 3, Чорна рада: Хроніка 1663 року (Харків; Київ: літе-
ратура і мистецтво, 1931); Чорна рада: Хроніка 1663 року, [вступ. стат. В. Гуфель-
да] (Київ: держ. літ. вид-во, 1939); Чорна рада: Роман-хроніка, [вступ. слово 
дм. Штикала] (Краків; львів: Укр. вид-во, 1943); Чорна рада: Хроніка 1663 року, 
ред. Ю. Кобилецький (Київ; Харків: Укр. держ. вид-во, 1944); Твори в двох томах, 
підготував тексти, упоряд. і склав приміт. м. л. Гончарук, т. 2 (Київ: дніпро, 1989); 
Чорна рада: Хроніка 1663 року, упоряд., післямова і приміт. В. м. Івашківа (Київ: 
Вид-во ЦК лКсмУ (мдс) «молодь», 1991); Твори в двох томах, т. 1, упоряд. і 
приміт. Є. К. Нахліка (Київ: Наукова думка, 1994).

4    В усіх перевиданнях роману за редакції Гермайзе наведені приклади повторюють-
ся, тож зазначаю тут лише перше видання 1925 року. Так само з усіх видань «Чор-
ної ради», які підготував Гончарук, подаю лише видання 1989 р. – в інших текст 
дублюється. Із сучасних видань наводжу лише ті, які підготували Гончарук, Іваш-
ків і Нахлік, оскільки інші видання ці тексти лише репродукують.
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помилка тим паче дивна, що кількома рядками вище в тексті Куліша є 
аналогічне: «і̀де з ни́ми в Ки́ів бенкетовáти», «ідя́ть мáло не самý соло-
ма̀ху», і в обох випадках в усіх виданнях ці слова передано правильно: 
їде, їдять, а дещо далі – їж. У цитованому фраґменті, щоправда, над 
ідуть та іде автор наголосу не поставив, а отже, ще може бути сумнів, 
як їх прочитувати. Цей сумнів, однак, розвіюється, якщо звернутися до 
рукописів роману. Наголос над першою літерою зафіксовано в авто-
графі, який Куліш створив на засланні протягом 1848–1849 років. Тут 
ці слова подано так: и́дуть, и́де [В, 49 зв.]. Принагідно зауважу, що 
в останньому «Повному зібранні творів» Шевченка згадані слова теж 
відчитано неправильно5, і лише в «Повному зібранні творів» Куліша – 
у томі із «Записками о Южной Руси», де текст у записі Шевченка вмі-
щено в додатках, їх відтворено безпомильно [ПЗТ, iii/2:261].

Цей приклад доводить відому істину, що дослідник нерідко ди-
виться на текст «замиленим оком»: помилку відтворює машинально 
і, не заглиблюючись у зміст, потрапляє під магію усталеної традиції. 
Проте похибка щодо слів іде/їде незвичайна – вона «випадає» з цієї 
практики, оскільки упорядники «Чорної ради» (тут не кажу про су-
часних науковців, а чому – про це трохи далі) тексти брали з пер-
шоджерела, а не одне в одного, і щоразу ці слова чомусь відтворювали 
неправильно. Не вчитавшись у текст, дослідники не зважили на осо-
бливості Кулішевого правопису, де звук і на початку слова, а також як 
сполучник передавався літерою и, а йотований ї – літерою і. Тому ку-
лішівка однозначно розмежовувала написання слів иде та іде, сучасні 
відповідники яких – іде та їде.

Помилка у словах іде/їде одинока у своєму штибі: вона трапля-
ється буквально в усіх виданнях «Чорної ради» – і в довоєнних, і пе-
ріоду війни, і в теперішніх. Ця диференціяція за часом – коли видання 
було здійснено – не випадкова. Річ у тім, що похибки в усіх сучас-
них публікаціях роману здебільшого однотипні й залежать від вибору 
джерела тексту. Перед тим, як далі розвинути цю думку, нагадаю істо-
рію другого видання роману, 1890 року.

3 (15) грудня 1889 року Барвінський звернувся до Куліша з прохан-
ням, щоб той дозволив перевидання «Чорної ради» в серії «Бібліотека 
найзнаменитших повістей» – літературного додатку до газети «діло»:

при «ділі» видається бібліотека найзнаменит<ших> повістей (аркуш 
в тиждень). Вчера постановила спілка прохати Вас, Вп. добродію, 
щоби позволили передрукувати тепер «Чорну раду» в сій бібліотеці, 
а Вам сю прозьбу щиру переказати уповноважила спілка мене.

Отже, з сею прозьбою обертаюся до Вас, Вп. добродію, і дожи-
даю ласкавої відповіді. «Чорна рада» стала у нас бібліоґрафічною 
рідкостю, і молоде поколіннє її зовсім не знає. Тож вчинили б вели-

5    Тарас Шевченко, Повне зібрання творів у дванадцяти томах, т. 4, Повісті (Київ: 
Наукова думка, 2003), 580.
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ку прислугу, якби призволили на се, добродію. Нехай молоде по-
коліннє наше набірається духу і навчається мови на таких творах6.

Куліш охоче погодився, відповівши листом від 12 грудня (ст. ст.):
добре чините, що не даєте занепасти руському органові «ділу». 
Веселимось і ми, що наше малоруське братаннє по тім боці полі-
тичньої границі рідного краю подвизаєцця в прояву національнос-
ти своєї. Оце ж, вволяючи Вашу волю, позволяю на передрук моєї 
«Чорної ради». Коли схочете, поправте всюди в ній глаголи на іти 
замість іть, як я колись писав, державшись черніговщини, а не пол-
тавщини, києвщини і галицької рущини7.

Наступного року книжку вийшла. листом від 25 липня (н. ст.?) 
1890 року Барвінський повідомив письменника про її публікацію: 
«Ось тепер друкується в Бібліотеці “діла” Ваша “Чорна рада”, вже 
дійшло до гл. x»8, однак авторського примірника не надіслав. Про 
це письменник не раз свідчив, зокрема, в листі до степана Носа від 
29 травня 1891 року:

Випрохала в мене бурса право перепечатати мою «Чорну раду» яко 
премію до їх газети «діло», я й дав їм дозвол, і читаю в часописі, 
що вийшла моя книга другим типом і продається от по такій ціні. 
По нашому звичаю подобало б дякувати чоловікові хоч двома сло-
вами за підпомогу, да надіслать йому примірників твору його, щоб 
сказав: «добре перепечатано», та годилось би й саму часопись, кот-
ру підпер, вислать йому. Нічогісенько такого бурса не тямить. Гав! 
гав! та й мовчить собі псиною9.

Навіть через декілька років після виходу книжки Куліш про неї не 
мав жодних відомостей від Барвінського. 9 січня 1893 року письмен-
ник заявив михайлові драгоманову: «мені не прислано й примірнич-
ка; не знаю й як її там надруковано»10. Цю ситуацію Куліш невдовзі 
розлого описав у листі до михайла Павлика, вочевидь, призначеному 
для публікації в журналі «Народ», де листа й було надруковано:

Років зо два чи зо трі тому назад попрохав у мене д. Олелько Бар-
вінський дозволу перепечатати «Чорну раду» про вжиток земля-
ків його. я дозволив «Раду» перепечатати, аби тількі він «кресать, 

   6  ІР НБУВ, ф. І, од. зб. 29559.
   7  Олександер Барвінський, Спомини з мого життя, частина 1 і 2, упоряд. А. Шаць-

ка, О. Федорук (Нью-Йорк; Київ: смолоскип, 2004), 209.
   8 ІР НБУВ, ф. І, од. зб. 29560.  
    9 «Из писем П. А. Кулиша к с. д. Носу (1860–1892 г. г.)», Киевская старина 65, № 4 

(1899): 25–26.
10   Олександр лотоцький, «П. О. Куліш та м. П. драгоманов у їх листуванні», Праці 

Українського історично-філолоґічного товариства у Празі, т. 2, виданий на поша-
ну голови Товариства професора дмитра Антоновича (Прага, 1939), 50.
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орать» і такі инші глаголи печатав скрізь у моїй книзі: кресати, 
орати і так далій. Видавши сим робом удруге книгу мою gratis, 
д. Барвінський не прислав мені примірника, щоб я побачив новий 
тип «Чорної ради»; не то що не прислав (як се личило б йому) при-
мірника, да й не відписав мені навіть, чи вволив мою волю про пов-
ногласну переміну глаголів наших староруських11.

На це публічне звинувачення Барвінський зреаґував, надіславши 
Кулішеві авторський примірник нового видання «Чорної ради». Вла-
дімір Шенрок у біографічній розвідці про письменника зауважує, що 
два примірники книжки Барвінський надіслав авторові «по уговору» 
(ймовірно, такий вислів був у супровідній записці галицького наро-
довця, нині не відомій)12.

Обставини видання «Чорної ради» 1890 року свідчать, що цю пу-
блікацію не було авторизовано, а тому її аж ніяк не можна брати до 
уваги, видаючи роман. Так давніше й було. Всі без винятку видання до 
1944 року, а якщо взяти до уваги й діяспорне – до 1955-го, за основу 
брали не передрук 1890-го, а Кулішів першодрук. І лише 1969 року 
відбулася зміна, яка встановила нову «віху» у виданні роману. Го-
туючи текст, Гончарук догматично застосував принцип останнього 
прижиттєвого видання, на якому тоді акцентувала совєтська тексто-
логічна наука, але не розібрався, чи було воно авторизоване. Пов-
торне видання роману 1989 року в Гончаруковому упорядкуванні 
здублювало публікацію 1969-го. За ті два десятиліття дослідник здо-
був реноме авторитетного текстолога, і за ним некритично повелися 
всі наступні науковці, які готували текст «Чорної ради» до друку 
(знову спрацював принцип «замиленого ока»). І досі видання рома-
ну відтворюють не за першодруком, а за передруком – з усіма його 
хибами. Проілюструю, отже, прикладами, як різняться між собою 
тексти першодруку 1857 року та передруку 1890-го і як це відбилося 
в сучасних виданнях.

Куліш вкладає в уста Івана Брюховецького під час суду над Ки-
рилом Туром: «На чі̀м держи́тця Украі́на, як не на Запорόжжі? а на 
чі̀м держи́тця Запорόжжє, як не на да̀вніх, предковічних звича̀ях?» 
[1857, 270–271]. У перевиданні текст відтворено цілком хибно: «На 
чім держиться Запорожжє, як не на давніх, предковічних звичаях?» 
[1890, 153], і так його передруковано в усіх публікаціях за останнє 
пів століття [1989, 100; 1991, 85; 1994, 125]. Похибку спричинило те, 
що випущений фраґмент – «Україна, як не на Запорожжі? а на чім 
держиться» – був останнім рядком на сторінці, а перший на наступній 
починався зі слова (властиво, його частини), яким закінчувався перед-

11 «П. О. Куліш, “Правда” і “нова ера”. (Вирізка з Кулешевого листу до редактора)», 
Народ, № 4, 22 л. фебруарія 1893, 38.

12 Владимир Шенрок, «П. А. Кулиш. (Биографический очерк)», Киевская старина 75, 
№ 10 (1901): 27.
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останній рядок, і при перенаборі один рядок випав. Ось як виглядає 
цей фраґмент у тексті першодруку (конфіґурацію рядків зберігаю):

Пáне гетьма̀не и вѝ, батьки́, и вѝ, панóве 
отамáннє, и вѝ, брáтчики, хорóбриі товáриші, и 
вѝ, правослáвні Христия́не! на чі̀м держи́тця
Украі́на, як не на Запорόжжі? а на чі̀м держи́т 
[271] ця Запорόжжє, як не на да̀вніх, предковічних 
звича̀ях? 

Таку саму технічну помилку допущено і в публікації за редакції 
лепкого, який, готуючи текст, керувався першодруком [1922, 154].

Описуючи близькі стосунки сомка та Череванихи, Куліш зазна-
чає: «с щи́рого сѐрця зовé він іі́ своéю нéнею, с щи́роі душѝ зовé вонá 
ёгό своім зя́тем» [1857, 135]. У виданні 1890 року та похідних від ньо-
го замість «з щирої душі» через недогляд надруковано «з щирого сер-
ця» [1890, 77; 1989, 52; 1991, 48; 1994, 80].

Зайве повторення слова в одному випадку, і навпаки, закреслення 
повтору в другому ілюструють подальші приклади.

«Будь же про̀клята оця́ годи́на!» – вигукує Кирило Тур, прощаю-
чись із сомком у темниці, і трохи далі: «Прокля̀та, прокля̀та, одни́ні и 
до віку!» [1857, 403]. У виданні 1890 року й у сучасних остання фраза 
має такий вигляд: «Проклята, проклята, проклята однині і довіку!» 
[1890, 229; 1989, 147; 1991, 142; 1994, 168].

Череваниха переповідає Петрові, як Тур визволив її родину з рук 
брата, і цитує слова запорожця: «“Оддавáй”, каже, “мині Череваня́ 
з усім ёгό ко̀длом”. – “Нá що? куди?” – “Звелів гетьмáн забрáти да 
везти́ прόсто до Га̀дяча. мáбуть”, каже, “Черевані́вні на родỳ напи́са-
но бýти гетьмáншею”» [1857, 416]. Увесь цей текст було створено ще 
1846 року, вже на засланні Куліш вніс у нього декілька лексико-стиліс-
тичних правок, проте повторення слова каже, яке додатково акценту-
вало увагу читача на Турове мовлення, залишив без змін [Б, 151 зв.]. 
І саме це повторення було закреслено у виданні 1890 року й похідних 
від нього [1890, 235; 1989, 151; 1991, 145; 1994, 171].

Автор переповідає слова сомка про приготування для війни з Те-
терею: «А тепéр перéд війнóю трéба нам постáвить у Ки́ёві твéрдо 
но̀гу, трéба понасипáть горла̀хи пашнéю, припáсти довóлі по̀роху и 
військовóі збро̀і, да щé споряди́ть однó діло» [1857, 131]. Повторно 
вжите слово треба, яким теж зроблено наголос, усі сучасні видан-
ня вслід за публікацією Барвінського випустили [1890, 75; 1989, 51; 
1991, 47; 1994, 79].

Ще один приклад грубої помилки. Характеризуючи княгиню, ав-
тор звертає увагу на її руки: «Чи на тѐ ж вони́ ви́кохані, ви́пестова-
ні, щоб, поки́нувши висόкі князьки́і за̀мки, застилáти сті̀л козакόві?» 
[1857, 218]. Усі аналізовані видання слово викохані подають спотворе-
но: виховані [1890, 124; 1989, 82; 1991, 77; 1994, 108].
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сцени вакханалії, яку вчинила запорозька голота після «чорної 
ради», автор підсилює такими картинами: «усю́ди розбишáки шукáли 
гро̀шей, усé поро̀ли, розбивáли, роскида̀ли» [1857, 358]. слово роз-
бивали, проте, у пізніших виданнях пропущено [1890, 204; 1989, 132; 
1991, 127; 1994, 154].

Невмотивованим було виправлення слова бискупи на єпископи 
[1890, 7; 1989, 9; 1991, 52; 1994, 41] у фразі «самόго короля̀ сенáтори, 
пани́ да бискýпи у рука̀х держáли» [1857, 10]. Цілком очевидно, тут 
ідеться саме про біскýпів – представників вищого римо-католицького 
духовенства у Польщі, на чому автор наголосив, зумисне вживши по-
лонізм, а не про єпископів – як було зредаґовано.

до зміни видової парадигми дієслова призвело втручання до ав-
торського тексту в цьому кінцевому фраґменті твору: «Нехáй же ос-
таéться та истόрия до ѝншого чáсу» [1857, 411], де остається зміне-
но на останеться [1890, 232; 1989, 149; 1991, 144; 1994, 170].

Наприкінці роману Куліш подав перелік помилок, які слід було 
виправити. На жаль, у виданні 1890 року це побажання автора через 
недогляд врахували лише малою мірою: більшість помилок у передру-
ці залишилася, і вони ж перейшли до сучасних видань. Наприклад, 
надруковано: «Боже правий! єсть на світі такі люде!» (слова Божого 
Чоловіка), а має бути: «єсть же на світі такі люде!». Поправку автора, 
яку він здійснював системно і яка відображена в автографах, – Петрусь 
на Петро, в одному місці було враховано [1890, 77; 1989, 52; 1991, 48; 
1994, 81], у решті двох вийшов різнобій: у першому подано правиль-
но, а в другому – ні [1890, 24; 1989, 19; 1991; 15–16; 1994, 49–50]. У 
реченні «Що ж я здолаю видумати путнє своїм нікчемним розумом?» 
упорядники пропустили займенник я [1890, 154; 1989, 100; 1991, 95; 
1994, 125]. У цитаті із Псалтиря «дрýзі моі и и́скренніі моі оддалѐче 
менé стáша и чуждáхуся ѝмене моегό» [1857, 399] спершу помилково 
було «други мої», але цього недогляду не виправили, і так він вийшов у 
перевиданнях [1890, 226; 1989, 146; 1991, 140; 1994, 166]. Залишилася 
поза увагою ще одна прикра похибка. У першодруку речення «як зáсне 
грішне ті̀ло, дόбрі дýши, поки́нувши зѐмлю, знόсяться до Гόспода Бо̀га, 
купáються, обливáються у небéсному сві̀ті, підслухáють, що̀ говόрять 
на нéбі а̀нгели» [1857, 148] було надруковано з помилкою, й автор обли-
ваються поправив на обмиваються. Проте в публікації 1890 року це 
слово залишилося без змін [1890, 84; 1989, 56; 1991, 52; 1994, 84].

Приклади помилкового відтворення тексту першодруку у видан-
ні 1890 року можна було б наводити й далі. У сучасних публіка-
ціях роману, починаючи від Гончарука, втім, є низка помилок, які не 
можна пояснити тим, що упорядники керувалися лише передруком 
1890 року. Типологія похибок тут цікава сама собою як своєрідний 
текстологічний практикум. На прикладі «Чорної ради» можна про-
стежити механізм їх творення – як вони «перекочовують» від видан-
ня до видання.
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Одна з таких похибок – заміна незвичного для сучасного читача 
слова омáмив на оманив у фраґменті (йдеться про Брюховецького): 
«Окая́нний пройди́світ та̀к усіх омáмив, та̀к по душі були́ тéмному 
лю́дові ти́і лукáвиі ухва̀тки, ти́і ти́хі, солόдкі рѐчи, те ніби-то убо̀же-
ство, що вся́к за ёго поліз би хоть на ні̀ж» [1857, 267–268]. У словнику 
Бориса Грінченка омамити витлумачено як «очаровать, обворожить»13, 
а це не те саме, що оманити. Те, що в цьому випадку маємо справу не 
з одруком, підтверджують автографи письменника, де це слово напи-
сано саме так: омáмив [Б, 110 зв.; В, 129 зв.]. Уперше омамив поправив 
на оманив, здається, лепкий [1922, 153], але то був одинокий такий 
випадок у всіх старих виданнях роману, де це слово таки подано пра-
вильно [1890, 151; 1910, 175; 1925, 126; 1931, 106; 1939, 115; 1943, 113; 
1944, 99]. У сучасних публікаціях, натомість, в одних виданнях маємо 
омамив [1989, 98; 2008, 141], у других – оманив [1991, 94; 1994, 124].

Ще одну похибку упорядники нині репродукують одностайно. У 
романі є епізод, коли «сомківці» «рушили на поклон» новому геть-
манові, вигукуючи: «яко̀го, – кáжуть, – чόрта чекáтимем, пόки нас 
візьмуть ша̀блею з безбулáвним нáшим гетьмáном?» [1857, 345]. У 
всіх виданнях після 1944 року включно замість чекатимем чомусь 
друкують чекатимеш [1944, 128; 1989, 127; 1991, 122; 1994, 150].

Низка типових помилок з’явилася через те, що, готуючи текст 
до набору, Гончарук скористався текстом видання «Чорної ради» 
1925 року, і саме його звіряв із виданням 1890-го14. сам по собі текст в 
упорядкуванні Гермайзе, як покажу далі, є одним із найгірших, і Гон-
ча рук, виправляючи його, не всі помилки зауважив. Унаслідок цього 
у виданнях, що їх опрацював микола лаврінович, маємо ще низку 
похибок, які споріднюють їх із публікацією 1925 року, але яких нема в 
передруку 1890 року. Та найцікавіше, що ці помилки, «автором» яких 
є Гермайзе, перейшли і в інші сучасні видання. Очевидно, упорядни-
ки брали за основу одне з видань, яке підготував Гончарук, і не завжди 
уважно звіряли їх із публікацією 1890 року, на яку вони орієнтували-
ся. Наведу ще декілька прикладів.

Кирило Тур із побратимом супроводжують лесю з її матір’ю, які 
відстали від чоловіків, їдучи з Подолу на Печерськ. Тур вигукує: «З 
такόю дівкою за сідлόм, помчáвся б я хоч ик чόрту в зу̀би» [1857, 95]. 
Прийменник ік (себто до) у тексті роману трапляється не раз, проте 
саме в цьому випадку його «розщеплено» на сполучник із приймен-
ником – і к, відтак змінилася семантика тексту [1925, 46; 1989, 39; 
1991, 35; 1994, 68].

Проблемною для відтворення в нинішніх виданнях виявилася і 
фраза, яку кинув Брюховецький своїм підлеглим, щоб вони схопили 

13 Борис Грінченко, упоряд., Словарь української мови, т. 3 (Київ, 1909), 52.
14 Цей примірник нині зберігається в бібліотеці Інституту літератури ім. Т. Г. Шев-

ченка НАН України (інв. № 7250).
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сомка: «Возьмі̀ть ёгό, брáтчики, та залѝйте в кайдани́!» [1857, 346]. 
Вислів «залити в кайдани», за Грінченком, – «заковывать, зако-
вать»15. Це слово вживається в усній народній творчості, напри-
клад: «Ой залили сотника Харька в Шамраївці у кайдани»16. Що це 
не друкарський огріх, свідчить Кулішів автограф, де є й такий варі-
янт: «Возьмѣте ёго, братчики, возьмѣть да залійте в кайданы!» [Б, 
134]. Замість «залийте в кайдани» у виданні Гермайзе, а ще перед 
тим – у лепкого, однак, з’явилося більш звичне «забийте в кайда-
ни», і тепер воно стало «нормою» [1922, 192; 1925, 165; 1989, 128; 
1991, 123; 1994, 150].

Ще одна похибка, на перший погляд, неістотна, але симптома-
тична: вона сиґналізує джерело свого походження, яке більшою чи 
меншою мірою зрезонувало в усіх сучасних виданнях. Автор пише: 
«мόже, се тілько на нау̀ку ми́рові попусти́в Госпόдь Украіну в рýки 
харцизя́кам» [1857, 399]. У публікації Гермайзе тут маємо «мирові пу-
стив» [1925, 187], у Гончарука й Нахліка – «мирові і пустив» [1989, 145; 
1994, 166], у Івашківа – «мирові і попустив» [1991, 140]. Правильно 
відтворено у всіх старих виданнях, зокрема у львівському 1890 року 
[1890, 226; 1922, 215; 1931, 157; 1939, 172; 1943, 167; 1944, 146].

І нарешті – похибка, яку годі кваліфікувати як мимовільну. Київ-
ські міщани говорять про Череваня та його дружину: «За те ж ёмý Біг 
дав таку̀ золотý й па̀нию» [1857, 74]. В усіх старих виданнях роману, 
а з нових – в Івашківа, цю фразу відтворено точно, натомість Гон-
чарук зробив «нововведення», яке мало наслідки: замість Біг (у дея-
ких виданнях Бог) він подав господь [1989, 31; 1994, 61]. Упорядник 
у цьому випадку допустив не звичайну помилку – тут текст свідомо 
«підчищено»: слово Біг, яке відповідно до тогочасного правопису пи-
сали з малої літери, і через це воно ставало омонімом до дієслова біг, 
замінив на «зрозуміліше» господь. Тож можна не сумніватися, що всі 
сучасні тексти, які мають цю підміну, так чи так залежні від Гончару-
кової публікації.

*
може скластися думка, що видання «Чорної ради» після 1969 року 

в текстологічному плані гірші від підготованих до 1944-го: одні ж бо 
взорувалися на видання 1890 року, і це було засадничою помилкою, 
а другі відтворювали текст за першодруком. Проте це не зовсім так. 
Проаналізувавши найпопулярніше в 1920-х роках видання, що його 
впорядкував Гермайзе, побачимо, яка фатальна для тексту була участь 
цього науковця в роботі над Кулішевим романом.

Ось лише частина спотворень, які допустив Гермайзе і які було 
здубльовано в усіх перевиданнях «Книгоспілки». У першій колон-

15 Грінченко, Словарь української мови, т. 2 [1908], 58.
16 Народные южнорусские песни, издание Амвросия метлинского (Киев, 1854), 426.
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ці – Кулішів текст за виданням 1857 року, у другій – за публікацією 
1925-го, що її підготував Гермайзе (відмінності позначаю курсивом).

От же ду̀мав Шрам, дýмав, як би Вкраіну на дόбру 
доро̀гу ви́вести; дáлі, надýмавшись, пусти́в такý 
поголόску, що незду̀жає, незду̀жає полкόвник [16]

два слова пропуще-
но. [10]

міщáне вже давно̀ на городове́ козáцтво да на стар-
шинý важки́м дýхом ди́хали [68] 

слово пропущено. 
[33]

як-же́ запалáв Киів [69] як же заплакав Київ [34]

якѝй гáспед одвоёвував нам нáше до̀бре [69–70] вам нам [34]

Бо хоть як ні горду̀е булό козáк лю́бощами пере́д 
товари́ством, а як ве́рнетця до госпо̀ди, як зáчне 
колό ёго упадáть лáстівкою ма̀ти, як стáне ёгό го-
лубити сестра̀, росчісуючи ёмý ку̀чери, роспи́тую-
чи про дале́кі сто̀рони, про козáцькі приго̀ди, то й 
тверде́, як залі̀зо, се́рце помя́кшае [149]

Фразу пропущено. 
[71]

Возьміть мою́ опанчý да припніть міждо ко̀ней 
[175]

два слова пропуще-
но. [83]

до кня́зя, аж у кня́зя пόвно Запоро̀зців, и все́ с тих 
гольтяпа̀к, що, попропивáвши худо̀бу, служи́ли в 
козаків по дво̀рах, а дáлі, не зви́кши слýхати госпо-
даря̀, повтікáли пъя̀нствовати на Запорόжжє [185]

два слова пропуще-
но. [88]

Моргáй, моргáй! Ось як моргну̀ тебе́, то й нога̀ми 
вкри́есся! [204]

Моргай! Ось як 
моргну, то й ногами 
вкриєшся! [97]

[Петро] не схоті̀в вертáтись у буди́нок, щоб не зу-
стрітись из свое́ю несýженою дружѝною [235]

слово пропущено. 
[111]

сόнце вже піднялόсь гѐть-то, так дим у-низý поміж 
де́ревом сѝній, а в-горі нáче золоти́й серпа̀нок [235]

слово пропущено. 
[111]

сёгόдні трівáй, чи й сам Ивáн мартѝнович не при-
бýде з отамáннєм; а к зáвтрому ик рáнку, щоб и бо-
я̀ре царськѝі не надъіхали. Чόрний лю́д збірáетця 
під Ніжень, як сарана̀. Кáжуть, у Ні́жені під рáду 
велѝкий урожáй на кармáзини... [239]

Речення пропущено. 
[113]

Головá нічѝм неви́нна: из сéрця исхόдять поми-
шлéния злáя, уби́йства, прелюбодія́ния, тáтьби, а 
головá, брáте, нічѝм неви́нна [278]

Після «прелюбодія-
нія» помилково впи-
сано ще одне слово: 
«любодіянія». [132]

Гля̀не Петрό, аж поміж старшинόю козáцькою 
тілько дѐ-неде виднό у кόмірі червόну стрічку: 
усе повипускáли голубѝі. Оши́бло ёгό стра̀хом: тут 
щось недо̀бре скомпонόвано! [333] 

Фразу пропущено. 
[158]
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сомкό ж из свое́ю кýпою на кόнях прибувáе у 
тáбор до пόлку Перея̀славського, а Гвинтόвка до 
пόлку Ні̀женського [343] 

Фразу пропущено. 
[163]
Ця помилка порушує 
логіку викладу, бо 
саме ніжинський 
полк рушив із табору 
скласти присягу 
Брюховецькому.

тепе́р уже́ и́ншому й тру̀нок не лі̀зе в пѐльку, и́ншо-
му та̀к тя́жко, як томý Іу̀ді [370]

Фразу пропущено. 
[174]

И четве́ртий: «Щоб тебе́, окая́нного, земля̀ не 
прийнялá!»
И пя́тий: «Щоб ти на Страшни́й Сýд не встáв!» 
[379]

Наплутано послідов-
ність: замість слів 
четвертого діда ма-
ють іти слова п’ятого. 
[179]

Знáю наперѐд: якý-не́будь лю́босну несенѝтницю 
[407]

слово пропущено. 
[192]

Наведені приклади – це здебільшого звичайні недогляди упоряд-
ника. Однак у публікації Гермайзе є й такі похибки, що їх треба по-
класти на карб не так сумлінню науковця, як обставинам підцензур-
ної дійсности, за яких він готував текст. Що це справді так, з усією 
очевидністю покаже видання 1931 року, про яке скажу далі. В романі 
йдеться про княгиню:

Так як бідний горо̀бчик попаде́тця у рýки хлопъя́там та й не знáе, 
за̀ що над ім знущáютця, а ти́і ёмý виспівують, як Жиди́ Христа̀ 
мýчили (*), крýтять да підкидáють у-го̀ру: так ся безтáланна княгѝ-
ня попáлась тепе́р між козаки́.

(*) дітвόра нáша од стари́х баба перенялá, що ніби горобці, літáючи 
кругόм роспя́того Христа̀, цвирѝнькали: Жив! жив! а Жиди́, чýючи, 
що Він ищѐ не вмер, зно̀ву егό мýчили. За се дітвόра й до̀сі неми-
лосе́рдна на горобців, и, як попадѐ в рýки, то всяк му̀чить, викόлюе 
о̀чі и вивертáе но̀ги, приговόрюючи: «А що̀ жив? жив? Оце́ тобі 
жѝв!» [1857, 221]

Цей фраґмент Гермайзе скоротив, випустивши фразу «а ти́і ёмý 
виспівують, як Жиди́ Христа̀ мýчили», а разом із нею – і всю примітку 
[1925, 221].

І ще одне вельми характерне місце було зредаґовано. Йдеться про 
останні рядки, якими закінчується роман:

Так-то усé те ли́хо мину̀лось, мов приснѝлось. якѐ-то вонό страшнé 
уся́кому здавáлось! а от же, як не Бόжа во̀ля, то іх и не зачепѝло. 
се так, як от и́нколи схόпитця заверỳха – гро̀мом гріми́ть, ві̀тром 
бурхáе, сві̀ту Бόжого не ви́дно; полáмле старé дѐрево, повиворόчує 
з коріннєм дубѝ й берѐзи: а чомý указáв Госпόдь ростѝ й цвістѝ, те 
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й оста̀нетця, и красýетця вѐсело да пѝшно, мов из-рόду й хуртовѝни 
не бáчило. [1857, 422]

Позначені курсивом фраґменти Гермайзе також викинув, а фра-
зу «чому указав Господь рости» змінив на «чому вказано рости» 
[1925, 198].

Крім цих спотворень, у виданні «Чорної ради» 1928 та 1929 років 
зовсім не виправдано до кожного розділу внесено епіграфи з російської 
версії роману – кричущий факт порушення авторської волі та контамі-
нація двох різних текстів ув одному. У нотатці «до 3-го видання», що 
супроводжує передмову (автор – Гермайзе) до названих двох видань, 
це свавілля було пояснено рішенням «редакції». Втім, не зовсім зрозу-
міло, чи самого Гермайзе, чи редакторів «Книгоспілки»:

Третє видання відрізняється від двох попередніх тим, що редак-
ція ввела Кулішеві епіграфи, додані до російського тексту «Чорної 
ради», а також поповнила примітки до тексту, беручи їх здебільшо-
го, як це і показано у відповідних місцях, з того ж таки російського 
тексту Кулішевої повісти. О. Г. [1928, xxxix]

Примітки, запозичені з російської версії роману 1857 року (всі – 
у перекладі), відділили від суто редакторських вказівками «(П. Ку-
ліш)», і це призвело до плутанини, адже український текст роману 
теж мав авторові примітки. Примітки обох мовних версій таким чи-
ном перемішалися, і читач отримав контамінований текст. Окрім того, 
деякі ремарки з української версії взагалі не потрапили до видання. 
Все це сильно занижувало рівень підготування тексту, який і так був 
невисокий.

Книгоспілчанське видання «Чорної ради» впродовж п’яти років 
було єдиною в совєтській Україні публікацією роману та признача-
лося для масового читача. Здійснене в середині 1920-х, воно відразу 
засвідчило великий попит на роман. Це спонукало видавництво про-
тягом кількох років поспіль зробити ще кілька перевидань роману. 
Наклади теж були чималі – кожне з чотирьох видань мало по 5 тисяч 
примірників, а видання в серії «Бібліотеки історичної повісти й рома-
ну» – 10 тисяч. Того ж 1929 року, коли «Чорна рада» з’явилася аж у 
двох різних серіях «Книгоспілки», у Харкові вийшло ще одне видання 
роману (15 тис. прим.), розраховане на широке коло читачів. Про це 
свідчать занижені вимоги до текстологічного підготування твору, на-
явність багатьох помилок, як і у виданнях «Книгоспілки» (наприклад, 
ідеологічно «підчищені» останні рядки роману).

як відомо, 1920-ті роки в кулішезнавстві – надзвичайно успішні: 
у цей час з’явилася низка знакових публікацій, авторами яких були 
Віктор Петров, Олександер дорошкевич, сергій Єфремов, михайло 
Грушевський, микола Зеров та інші. Проте до академічного видання 
«Чорної ради» науковці змогли дійти лише 1931 року, коли завершу-
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валася ера студій над Кулішем. Порівняно з популярними виданнями 
Гермайзе, цей том, випущений у рамках 20-томника Кулішевих творів, 
у плані опрацювання текстів і наукового апарату був чималим кроком 
уперед, однак і він мав огріхи.

Видання зредаґував дорошкевич, воно містило супровідні статті 
лева Окіншевича та Євгена Кирилюка. до тому ввійшли також перші 
редакції російської версії роману, надруковані в 1840-х роках. За всю 
попередню історію публікацій «Чорної ради» це було перше видання 
зі статтею про засади передачі тексту – «мова “Чорної ради”». Упо-
рядники зазначили, які морфологічні форми вони осучаснили і які за-
лишили без змін, аби «віддати найголовніші риси Кулішевої лексики» 
[1931, 433]. Назагал у цьому тексті було збережено значно більше осо-
бливостей мови автора, ніж, скажімо, в теперішніх публікаціях. Напри-
клад, залишено паралельну форму рицар / лицар, прийменник скрізь (у 
розумінні крізь), іменник місто (тобто місце), збережено твердий р у 
словах Тетера, Бруховецький тощо. Однак в окремих випадках вимову 
без застереження осучаснено, наприклад, у словах із літерою ґ: Ґвин-
товка (це слово саме так було подано й у виданні 1922 року).

Незадовільним із погляду текстології було відтворення автор-
ських приміток: із посторінкових їх зробили прикінцевими, частину 
випустили, інші контамінували з кількома примітками, запозичени-
ми зі словничка «слова із “Чорної ради”, которі не всяке чувало або 
читало» (їх подали в перекладі), що в Куліша міститься наприкінці 
роману, а у виданні 1931 року ще йде й окремим розділом (тобто ці 
примітки продублювали), а також із кількома примітками з росій-
ської версії роману. Всі авторові примітки, незалежно від їх джере-
ла, позначено однаково – «(П. Куліш)» – і подано в одному корпусі 
з редакторськими, що не надто відрізнялися від приміток Гермайзе 
(очевидно, для видання 1931 року він в основному їх і написав). Не-
має сумніву, що на завершальному етапі публікацію готували поспі-
хом, і якби вона спізнилася на кілька місяців, то взагалі ніколи не 
відбулася б.

Посилення репресій змусило упорядників вдатися до певної 
фальсифікації тексту, яку вже було помітно у виданнях роману за ре-
дакції Гермайзе. Проте якщо в тих виданнях фальсифікація була епі-
зодична, то в публікації 1931 року вона набула системного характеру 
і стосувалася повсюдної заміни слова жид на різні відповідники. Це 
обумовлювалося в технічній преамбулі, але, – що характерно для 
сталінської доби, – навіть застерігши свої втручання у текст, упо-
рядники не наважилися сказати відкрито, що саме вони змінюють: 
«скрізь уживаємо “єврей”, “єврейський”; в одному місці виправле-
но на “шинкар”. У розділі i випущено два слова» [1931, 433]. Проте 
такий опис заміни не зовсім відповідає дійсності. Ось якими були 
виправлення насправді (порівнюю з текстом 1857 року, зміни позна-
чаю курсивом):
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Почали́ жолніре, консистýючи в города̀х и 
сѐлах, беззакόнні око̀рми и напѝтки од люде́й 
вимагáти, жінόк та дівчáт козáчих, міщáнських 
и посполи́тих безчѐстить и мордова̀ти, люде́й 
серед зіми́ по лόмках лёдови́х у плу̀г запрягáти, 
а Жидáм прикáзували іх бичова̀ти й поганя̀ти, 
щоб, на оди́н смі̀х и нару̀гу, лід плýгом ора̀ли й 
рисова̀ли. А тим чáсом католи́цькі пани́ з нáши-
ми пере́вертнями усилόвувались у̀нію на Вкраі-́
ні прищепи́ти, и не в однý це́ркву попόм унѝта, 
на оги́ду лю̀дям, постáвили; віру благочести́ву 
мужѝцькою вірою називáли, а оддаючи́ Жидáм 
у оре́нду сѐла, не раз из се́лами й церквѝ ім на 
όдкуп оддавали. [9–10]

слово замінено на орен-
дарям. [8]

Вже, – дýмав, – Украіна ляхáм за се́бе оддя̀чи-
ла, недоля́шків вѝгнала, унію стѐрла, Жидовý 
передушила [14]

два слова випущено. 
[10]

А на тáці булό намалёвано такѐ, що вся̀ке б 
засмія́лось. Жидόк даé Запорόзцеві напи́тись 
горі̀лки з бари́льця. Запорόжець так і припа̀в 
до бари́ла; а Жид – однό од стрáху, а дрýге од 
скна̀рости – держѝть да й труситься. [42–43]

слово замінено на шин-
кар. [20]

Так як бідний горо̀бчик попаде́тця у рýки хло-
пъя́там та й не знáе, за̀ що над ім знущáютця, а 
ти́і ёмý виспівують, як Жиди́ Христа̀ мýчили (*), 
крýтять да підкидáють у-го̀ру: так ся безтáланна 
княгѝня попáлась тепе́р між козаки́. [221]

Фразу випущено разом 
із приміткою – її див. 
вище. [89]

А як у ёго чогό поспита̀ютця, а він одвітỳє, 
то й плѐчи, нáче той Жид, піді́йме, и на̀ бік 
одстýпить, що ти б сказáв – він уся̀кому даé 
дорόгу; а сам знітитця та̀к, мов той цỳцик, 
ускόчивши в хáту. [263]

слово замінено на єв-
рей. [104]

Тобі трéба тако̀го, щоб заворожи́в на впόкій 
гетьма̀нщину, бо он усю́ди, кáжуть, кýплятця 
круг панів лю̀де та компонýють, я́к-би сомка̀ на 
вόлю ви́зволити; та й Ні́женські міща̀не шіпо-
тя́ть про сомкá, як Жиди́ про Мусі̀я. [389–390]

Фразу пропущено. [152]

– Кири́ло! – кáже Шрамѐнко, – у тéбе душá 
щѝра, коза̀цька...
– А вжѐ ж не Жидівська, – кáже Запоро̀жець. 
[406]

слово замінено на єв-
рейська. [160]

Ґанджів у текстах роману, що вийшли впродовж 1925–1931 ро-
ків, пощастило уникнути в публікації «Чорної ради» 1944 року. В усіх 
наведених прикладах це видання найточніше відповідає першодруко-
ві за кількома винятками: воно містить загальну для всіх передруків 



помилку щодо вживання слів іде/їде в описі проводу запорожцями 
прощальника, а також у фразі «якого, – кажуть, – чорта чекатимем» 
останнє слово перекручено на чекатимеш. Публікація, втім, містить 
невеликий перелік «Помічені помилки», але чи всі їх зазначено, – це 
питання залишаю відкритим. Окрім того, одна вказана «помилка» 
нею не є: Кулішів вислів «залийте в кайдани», поданий саме так і в 
цьому виданні [1944, 129], поправлено на звичне «забийте в кайдани» 
(ця помилка, нагадаю, притаманна всім сучасним виданням). На диво 
точним є й передвоєнне видання 1939 року (хто готував текст – мені 
невідомо), хоч і в ньому є істотне спотворення: викинуто разом із при-
міткою згадуваний тут фраґмент «як жиди Христа мучили» [1939, 96].

Проаналізувавши різні видання «Чорної ради», я залишив поза 
увагою правописні питання передачі тексту, які самі по собі заслу-
говують на окреме висвітлення, і зосередився лише на лексико-се-
мантичних розбіжностях. Ще одна проблема – це одруки в романі. У 
першодруці їх назагал небагато, але вони є, тож, готуючи текст для 
критичного видання, їх слід уважно вивчити. Виявити їх у багатьох 
випадках допоможе робота з автографами. Однак залишаються й сум-
нівні місця, коли не вдається встановити генезу написання того чи 
того слова, і тоді необхідно вдатися до коментування17. Властиво, на-
уковий коментар – іще одна проблема публікацій Кулішевого роману, 
позаяк жодне з видань «Чорної ради» під цим оглядом не задовольняє 
сучасних потреб гуманітарної науки.

17 Наприклад, у першодруку 1857 року маємо різнобій у наголошенні слова «хи́мо-
родник» (152, 153, 194, 427) і «химорóдник» (194), де друге написання, треба 
думати, є помилковим. У словах «побрáтаємось» (123 – двічі) і «побрáтавсь» (127) 
наголос, натомість, стабільний, але, ймовірно, теж зумовлений похибкою коректо-
ра, позаяк в усіх автографах – «побратáємось» (Б, 67 зв.; В, 68 зв., 69). Або трапля-
ється правописний різнобій: «одни села до одного полку, а други до другого тяг-
нуть» (197) – «другі гості» (228), «Инші, уставши, обіймали ёго як брата, другі 
потіснялись» (284), «Одни ж у кармазинах і при шабля́х, а другі в синіх каптанах» 
(296). думаю, написання «кулішівкою» слова «други» в першому випадку теж 
помилкове (підтвердження тому знаходимо в рукопису В (102 зв.), де різне напи-
сання цих слів «ярижкою» – «одны» та «други»). Не допильновано також уживан-
ня літери ґ, яку в друці передано латинською g; наприклад: «на чернечих грунтах» 
(198), натомість у рукописах Б (84) і В (103) – «кгрунтах». маємо також і похибки 
в пунктуації, наприклад: «да й згадав старий смутну пісню, що зложив Божий 
Чоловік, як умер батько Хмельницький?» (190) – знак питання тут не потрібний – 
далі йде цитата з пісні. Про коректорську працю й одруки пишу далі (див. с. 84‒86, 
252).
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Історія створення





Над романом «Чорна рада. Хроніка 1663 року» – українською та 
російською версіями – Куліш працював близько чотирнадцяти років: 
від першої половини 1840-х і до 1857 року, коли твір вийшов друком. 
Протягом усього цього часу Куліш ретельно опрацьовував текст, його 
структуру, усував зайві епізоди, які невиправдано розтягували фабулу 
твору, і навпаки – дещо дописував, увиразнював характери, шліфував 
мовостиль і навіть обмірковував назву твору. Про масштаб цієї праці 
свідчить велика кількість автографів і авторизованих копій роману, 
які збереглися донині – чотири української версії і два російської, з 
яких повні тексти – лише два (по одному український та російський). 
Вочевидь, рукописів було більше. скажімо, не збереглося (або не ви-
явлено) жодного автографа найранішої російської редакції роману із 
середини 1840-х років, і цей текст – і то не весь – відомий лише за 
першодруками в журналах «современник» та «москвитянин». Неві-
домим залишається і рукопис фінального тексту українського роману, 
який отримав цензурне схвалення і пішов до друку.

для вивчення тексту «Чорної ради» необхідно заглибитись у 
процес створення роману, встановити етапи, коли автор інтенсифі-
кував свою працю, а коли на якийсь час відклав її, щоб потім знову 
взятися за неї, потрібно розкрити видавничу історію, виявити міру 
втручання цензури, а також з’ясувати питання автоцензури – які міс-
ця письменник виправив, згладивши гостроту висловлювань, щоб 
не наразитися на зауваження цензора, якими фраґментами пожер-
твував, щоб опубліковати твір у цілому. Історія тексту, отже, безпо-
середньо пов’язана з історією створення та видавання роману – обох 
його версій, історією, базованою на дослідженні не тільки суто тек-
стуальних джерел, а й позатекстуальних, що апелюють до «зовніш-
ньої», наративної історії, без вивчення якої не можна навіть належно 
датувати автографи.

У цьому розділі я зосереджуся на висвітленні історії створення та 
публікації твору, оминувши цензурні питання, про які пишу окремо. 
Найважливіший матеріял для з’ясування такої історії дають перші два 
томи листів «Повного зібрання творів» Куліша, де зібрано його листу-
вання за 1841-й – початок квітня 1856 року, а також третій том (який 
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іще не видано, але тексти в основному зібрано), куди увійдуть листи 
письменника за решту 1856-го і декілька подальших років, тобто за 
той період, коли автор безпосередньо займався питаннями проход-
ження роману через цензуру та його виданням.

Посутнім доповненням до Кулішевого листування є епістолярій 
третіх осіб, де містяться згадки про Кулішеву працю над романом. 
як вона здійснювалася в першій половині 1850-х років, довідуємося 
також із синхронних записів у щоденниках миколи м. Білозерського 
та Вєри Аксакової.

Заявлена тема є ширшою, ніж видається на перший погляд, адже 
вона охоплює історію двох узаємопов’язаних текстів – української 
та російської версій роману. якщо поставити за мету з’ясувати істо-
рію створення лише одного тексту, виклад буде неповним без ура-
хування майже синхронного в часі творення тексту другого. Обидва 
тексти – і український, і російський – поєднані в єдиному творчому 
задумі, і викінчення одного тексту відбувалося вслід за опрацюван-
ням другого. Адже не випадково Куліш кваліфікує один текст як ори-
ґінал, а другий як переклад, а водночас визнає за ними таку різницю, 
що називає їх двома різними за духом творами, що містять істотні 
текстуальні відмінності. Обидва романи проходили через цензуру, 
і ті місця, які привернули її увагу, більшою чи меншою мірою ду-
блювалися в обох текстах – на зауваження автор реаґував подібно в 
обох версіях. якщо неможливо з вичерпною повнотою відтворити 
за джерелами процес творення і видавання однієї версії роману, є 
змога заповнити наявні лакуни джерелами, які стосуються другої. 
Історія видання «Чорної ради» – це, в суті речей, історії видань двох 
романів, символічно поєднані в тому, як Куліш створював і готував 
до друку свою програмову статтю «Об отношении малороссийской 
словесности к общерусской». спершу ця стаття мислилася як перед-
мова до української версії роману, а опублікував він її як епілог до 
російської версії.

як письменник ішов до видання «Чорної ради», які труднощі 
долав на цьому шляху, я детально описую в розділі, присвяченому 
проблемі проходження рукопису через цензуру. для Куліша ця про-
блема була пекуча – вона стояла на перешкоді виходу книги у світ, і на 
її розв’язання автор кидав усі свої сили. Подолання цензурних пере-
шкод до певної міри і є справжньою історією видання твору.

У цьому розділі зосереджуся передовсім на творчих аспектах ро-
боти над «Чорною радою» та на окремих питаннях історії публікації. 
Почасти цю історію розглядаю і в розділі, де аналізую джерела тексту 
і, зокрема, докладніше зупиняюся на датуванні рукописів, їх узаємо-
залежності, текстуальних подібностях і відмінностях тощо.
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1. 1840-ві роки
(«Этим романом, кажется, я нечто сделаю  

для истории Малороссии»)
Про свій задум написати «Чорну раду» Куліш уперше згадує в листі 

до міхаїла Поґодіна від 2 березня 1843 року: «я осмеливаюсь присту-
пить со временем и к другому роману, если почувствую себя достаточ-
но к тому приготовленным» [ПЗТ, 1:13]. Це твердження пов’язується з 
позитивним відгуком Поґодіна на перший історичний роман молодого 
письменника «михайло Чарнышенко, или малороссия восемьдесят лет 
назад», який вийшов друком зо два місяці перед тим.

Наступна інформація, що датується десятьма днями пізніше, ви-
являє Кулішеве зацікавлення історичними матеріялами для нового 
твору. У своїх біографічних нотатках про письменника микола м. Бі-
лозерський зробив такий запис: «1843, мар<та> 12, в Киеве ПК уже 
задумывал писать “Чорну раду”: делая выписки из Паска, он сделал 
заметку “О самке”»1.

А ще через півтора місяця, 27 квітня, Куліш уже цілком виразно 
пише тому ж Поґодіну: «я забеременел новым романом и, нося его в 
своей душе, чувствую особенный аппетит к некоторым книгам» [ПЗТ, 
1:17], і далі письменник просить російського історика надіслати книж-
ки, щоб поглибити свої знання про історичну епоху майбутнього твору.

У листі до Поґодіна, написаному через півроку, 15 жовтня, Куліш 
знову звертається до теми створення роману:

Уже с год, сидит у меня в голове роман, почти совсем готовый, но 
я не хочу писать его, во-первых, потому, что в Киеве большой кни-
ги печатать не стоит, а во-вторых, потому, что хотелось бы глубже 
изучить историческую эпоху, а материалов для изучения нет <...>. 
Имя моего романа: «сотник Шрамко и его сыновья» (Шрамко зна-
чит – Balafré), – картина того чудного и загадочного времени, ко-
торое наступило по смерти Богдана Хмельницкого. На сцене будут 
действовать Бруховецкий и самко. Пришлите, Бога ради, хоть те-
перь своих материалов. Этим романом, кажется, я нечто сделаю для 
истории малороссии. [ПЗТ, 1:21–22]

Цей лист цікавий із кількох причин. Письменник повідомляє 
адресата, що він уже цілий рік обмірковує твір, але писати його ще 
не почав. якщо сприймати ці слова буквально, то задум написати но-
вий роман виник у Куліша майже відразу після того, як він віддав до 
друкарні «михайла Чарнышенко» (перша частина з’явилася в листо-
паді 1842 року, третя, остання, – у другій половині січня 1843-го), або, 

1  ІР НБУВ, ф. i, од. зб. 25743, арк. 77. Згаданий тут Пасек – польський шляхтич, 
автор мемуарів, що їх опублікував едвард Рачинський: «Pamiętniki Jana Chryzostoma 
Paska z czasów panowania Jana Kazimierza, Michała Korybuta i Jana iii» (Poznań, 
1836); було багато перевидань, зокрема в 1837 і 1840 роках.
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радше, коли твір вийшов друком і молодий письменник зажив слави 
історичного романіста. У листі Куліш повідомляє робочу назву нового 
роману і називає епоху, якій його присвячено. Письменник пропонує 
Поґодіну як редакторові «москвитянина»: «Пожалуй, купите Вы; я 
напишу для Вашего журнала, если ему нужно порядочное литератур-
ное произведение <...>», і ставить такі умови: «если Вы в самом деле 
захотели бы его приобресть, то вот условия: 1) от печатного листа 
по 50 р. сребром, 2) никаких перемен и пропусков не делать: за все 
отвечает мое имя, о котором я должен заботиться больше, чем кто-ли-
бо, 3) деньги за 10 листов выслать вперед, и с того только времени 
начнется изложение его на бумаге, 4) право отдельного издания ос-
тается за мною». судячи з робочої назви – про неї пишу в окремому 
розділі, – первісний план твору був ширший, аніж зреалізувався на 
папері. І, нарешті, ще одна репліка в цьому листі виявляє підхід Кулі-
ша до літературної праці та характеризує її: «Этим романом, кажется, 
я нечто сделаю для истории малороссии».

Згодом, через двадцять років, оглядаючись на своє життя, Куліш 
згадував в автобіографічному листі (від 8 березня 1864 року) до чесь-
кого історика й бібліотекаря Адольфа Патери, що задумав написати 
«Чорну раду» відразу після видання «михайла Чарнышенко» і що цій 
праці великою мірою завдячував своїм поїздкам за дорученням архео-
графічної комісії за протекції та допомоги михайла Юзефовича:

Вслед за тем [після видання «михайла Чарнышенко»] явилась у него 
мысль «Черной рады». Важным пособием к уразумению характера 
событий, представленных в этом сочинении, послужило ему путеше-
ствие по Украине, к которому доставил ему средства тот же м. В. Юзе-
фович. Он же постоянно снабжал молодого писателя книгами и руко-
писями, какие только оказывались нужными для его изучений2.

до написання «Чорної ради» Куліш підійшов як історик – але 
не науковець, що відсторонено споглядає та описує події минуло-
го, а історик-пропаґандист, який прагне минуле закорінити в сьо-

2  літературний архів музею національної літератури (Прага), фонд Адольфа Патери, 
вихідна кореспонденція, листи Куліша; фотокопію листа див. ВР Іл, ф. 18, 
од. зб. 197. Куліш написав автобіографію від третьої особи для статті в чеській 
енциклопедії, вочевидь, на прохання Патери, який її й опублікував у перекладі (за 
підписом ra); див. Slovník naučný, dil čtvrtý, red. Dr. F. l. rieger (Praha, 1865), 
1054–1055. Патера цитоване місце, однак, переробив, змінивши зміст: «Hned za tím 
zrodila se u něho myšlenka k pozdějsímu románu “Černá rada”. Pomocí Juzefoviče, 
poskytujícího mu peněz, potřebných knih a rukopisů, procestoval K. ukrajinu i seznak 
důkladně její povahu». ibid., 1055. Цю енциклопедичну статтю Куліш умонтував у 
автобіографію, де її переклав хтось із співробітників львівської «Правди». Відпо-
відне місце було подано так: «скоро потім повзяв він гадку написати роман “Чорна 
рада”. За помочю Юзефовича, которий достарчав йому грошей, книжок потрібних 
і рукописей, переїхав Куліш Україну і пізнав докладно її вдачу». [П. Куліш], 
«Жизнь Куліша», Правда, № 7, 22 лютого 1868, 79.
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годення, пробудити в читача інтерес до української історії, щоб 
прищепити йому почуття національної ідентичности. «до писан-
ня історичного роману Куліш підходив не з погляду літературних 
проблем, а з погляду: народ, самопізнання, виявлення національної 
свідомости»3, – із цим твердженням Віктора Петрова не можна не 
погодитися. Коли письменник створював «Чорну раду», не про роз-
виток української літератури йому йшлося, і це зрозуміло: він писав 
російський роман, про український того часу ще навіть не думав. Із 
другого боку, вже в ту пору Куліш посилено ідеологізує свою твор-
чість, вкладає в неї програмові концепти і водночас перебуває під 
чарами волтерскотизму та раціоналістично прагне історичної до-
стовірности своїх писань.

Через кілька років, коли уривки роману буде опубліковано в жур-
налі «современник», Алєксандр студітський в огляді літературних 
журналів за 1846 рік влучно відзначить, що природа художнього мис-
лення Куліша потребує документування твору історичними джерела-
ми, на відміну, скажімо, від таланту Гоголя, у прозі якого відтворення 
минувшини є здебільшого умовним. «Ничуть не отрицая и не унижая 
дарования автора, мы думаем, однако ж, что дарование это именно 
требует такого образования и такого направления», – писав критик 
про літературну манеру Куліша4.

як проявив себе Куліш-історик у романі, з усією очевидністю де-
монструє первісна редакція російської версії, яка містить велику кіль-
кість докладних приміток, де автор коментує історичні факти і події, 
посилається на джерела, звідки запозичено ту чи ту інформацію, по-
яснює українські реалії тощо. Редакційна нотатка, що супроводжує 
публікацію в «современнике» «Киевских богомольцев в xVii веке» 
(є всі підстави вважати автором цієї нотатки Куліша), розкриває цей 
принцип «науковости» в написанні «Черной рады»: «Автор смотрит 
на дело романиста серьезно и для своих рассказов изучает историче-
ские источники и памятники так же прилежно, как бы и для самой 
истории Украины. Поэтому изображенная здесь картина хотя пред-
ставлена и в драматической форме, но основана на строгом изучении 
старины украинской» [КБ, 62]. Про те, які завдання ставив собі у 
своєму творі Куліш як історик-романіст, ще буде нагода сказати далі, 
коли йтиметься про редакції тексту, і спеціяльно – про перший розділ 
ранньої редакції, який, власне, є популярною історією України епохи 
першої половини xVii століття.

Через два місяці після листа до Поґодіна, 10 грудня, Куліш пові-
домляв свого київського покровителя, помічника куратора шкільної 
округи михайла Юзефовича, про те, що, хоча сюжет нового роману 

3  Петров, 437.
4  А. студитский, «Русские литературные журналы за январь 1846 года», Москвитя-

нин, часть 1, № 2 (1846): 222–223.
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вже продумав, писати його ще не розпочав: «План романа давно у 
меня готов, эпоха представляется уже ясно воображению с своим осо-
бенным колоритом и характеры уже заданы, но боюсь писать, чтоб 
после не раскаиваться, да и где я его подену?» [ПЗТ, 1:32]. І далі зно-
ву висловив намір написати твір, якщо буде конкретне замовлення: 
«если купит какой журнал или книгопродавец мой роман “сотник 
Шрамко и его сыновья”, то я напишу».

У наступному листі Куліша до Поґодіна від 4 лютого 1844 року, 
нарешті, маємо першу звістку про те, що автор уже викладає твір 
на папері: «роман под заглавием “сотник Шрамко” пишется» [ПЗТ, 
1:33]. Розпочався новий етап створення «Чорної ради», – її російської 
версії, – який тривав два роки.

Протягом усього 1844 року йшла робота над текстом. Наприкінці 
того року, 31 грудня, Куліш інформує Тараса Шевченка про роман, 
яким «наконец, я благополучно разрешаюсь от бремени» [ПЗТ, 1:45]. 
Звичайно, тут ішлося про процес, а не про результат у засяжному май-
бутньому. до повного завершення твору був іще цілий рік.

На початку 1845 року Куліш вирішив опублікувати перші п’ять 
розділів. 28 січня він пише редакторові «современника», ректору 
Петербурзького університету й академікові Імператорської Академії 
наук Пєтру Плєтньову лист із таким проханням:

В знак уважение моего к памяти Пушкина и к Вам, достойному 
преемнику его журнала, давно желал я поместить что-нибудь из 
своих сочинений в «современнике», который у нас служит образцом 
благородных литературных подвигов. <...> если прилагаемые при 
сем пять глав из нового моего романа окажутся достойными занять 
место в журнале Вашего Превосходительства, то покорнейше про-
шу напечатать их со всеми моими примечаниями, из которых одни 
написаны внизу страниц, а другие приложены особо. [ПЗТ, 1:46]

Кулішів лист було відіслано не раніше 9 лютого. Цим днем датова-
но рекомендаційний лист Юзефовича до Плєтньова, у якому сказано:

Препровождаю при сем к Вашему Превосходительству письмо Ку-
леша и 5 глав из нового его романа, для напечатания в «современ-
нике», и покорнейше Вас прошу обратить на этого молодого лите-
ратора Ваше благосклонное внимание. [ПЗТ, 1:387]

Отримавши п’ять розділів Кулішевого роману, Плєтньов 21 лю-
того поділився новиною зі своїм другом яковом Ґротом, професором 
Александрівського університету в Гельсинґфорсі:

Некто Пантелеймон Кулиш из Киева, автор исторического, очень 
интересного романа (особенно по многочисленности фактов для 
истории малороссии): «михайло Чарнышенко», прислал мне 
пять глав из нового своего, еще не печатанного романа: «Черная 
рада». его письмо и сочинение препровождены мне Юзефовичем, 



29

помощником киевского попечителя, который рекомендует мне его 
как человека и с талантом, и с благими намерениями. Хотя, конеч-
но (строго говоря), не слишком выгодно для журнала, что в нем 
явятся только пять глав даже отличного романа; но, при неверном 
материале для 12 книжек, такое неожиданное сокровище соблазни-
тельно – и я тотчас же отдал в набор главу первую с примечаниями 
к ней <...>. я смотрю на эти отрывки не как на роман, а как на до-
полнения к запискам о малороссии5.

Уривок було опубліковано в березневому, квітневому і травнево-
му числах «современника» під назвою «Пять глав из нового романа 
П. Кулеша Черная рада» – одразу після того, як Плєтньов його от-
римав («я тотчас же отдал в набор главу первую с примечаниями к 
ней»). Тобто від задуму твору до початку праці над ним минув рік, чи 
й більше, і приблизно рік минув відтоді, як Куліш розпочав роман, до 
першої журнальної публікації п’яти розділів.

Упродовж усього 1845 року Куліш продовжує писати «Чорну 
раду». Він звертається до кореспондентів по різні відомості, які до-
помогли б йому краще пізнати зображену в романі епоху, збирає пе-
рекази, які можна було би вкраплити у твір. Прагне побувати в тій 
місцевості, де розгортаються події. У цьому плані вельми корисним 
було його знайомство із правнуками генерального хорунжого ми-
коли Ханенка – михайлом та Олександром Ханенками. Від них він 
отримав різні родинні документи (зокрема славнозвісний діяріюш 
миколи Ханенка), низку переказів, які використав у «Чорній раді», 
збагативши ними примітки. У листі до Олександра Ханенка від 6 лю-
того 1845 року Куліш просить описати місцевість, де відбувається дія 
роману:

я теперь пишу исторический роман, которого действие простира-
ется от Батурина до Борзны, Нежина, Переяслава и Зинькова. если 
будете иметь случай побывать в Зинькове, то покорнейше прошу 
дать мне понятие о местоположении этого города. Кроме того про-
шу Вас написать мне, как можно проехать проселочными дорога-
ми из Батурина в Зиньков. если на этом пути знаете какие-нибудь 
замечательные местоположением, именами или преданиями места, 
то потрудитесь описать мне их подробно. [ПЗТ, 1:47]

Про інтенсивну працю Куліша над «Чорною радою» в лютому – 
березні 1845 року свідчить іще один його лист – до професора Харків-
ського університету Ізмаїла срезневського, з яким він доволі близько 
зійшовся в середині 1840-х років. своїм виданням «Запорожская ста-
рина» срезневський справив великий вплив на молодого письменни-
ка, який щедро запозичував звідти історичний та фольклорний мате-

5  К. я. Грот, ред., Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым, т. 2 (с.-Петербург, 
1896), 404.
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ріял, не перевіряючи його достовірність. 13 березня 1845 року Куліш 
просить колеґу проконсультувати:

В третьей книжке первой части «Зап<орожской> ст<арины>» на 
стр. 151 Вы говорите, что о бороде сагайдачного есть предание. 
Покорнейше прошу сообщить мне оное. я теперь пишу роман, в 
котором оно нашло бы себе приличное место.

Теперь прошу Вас еще объяснить мне, что значат слова летопи-
сей о самке: лыцар его Ц<арского> Пр<есветлого> Вел<ичества> 
товарищ статный? маркевич прибавляет еще вызволëный кава-
лер, но, по обыкновению своему, не делает ссылки. Вы давно уже 
занимаетесь изучением старины украинской: может быть, Вам все 
это хорошо известно, и в таком случае покорнейше прошу сооб-
щить мне свои объяснения. да не знаете ли еще чего-нибудь о сам-
ке, Васюте и Бруховецком? Не знаете ли какого-нибудь предания 
или песни? Вот была бы для меня драгоценная находка! <...>

Не знаете ли, что значит: Господар Гадячский? [ПЗТ, 1:49]

Ці, врешті, поодинокі свідчення показують, що праця над «Чер-
ной радой» 1845 року була у творчому розпалі. Особливо напруженою 
вона була в листопаді – грудні, після переїзду письменника до Петер-
бурґа, як це покажу далі.

Хоча Куліш бадьоро сповіщав своїх кореспондентів, що «план ро-
мана давно у меня готов», – насправді план у перебігу роботи не раз 
змінювався, і навіть після завершення російської «Черной рады» та у 
процесі створення українського відповідника романна фабула зазна-
ла істотного кориґування. Про «муки творчости» письменника маємо 
прецікаве свідчення Костомарова, яке стосується 1844 року, тобто по-
чатку роботи над романом. Під час слідства у справі Кирило-методі-
ївського братства, відповідаючи на запитання, чому на печатці вирізь-
блено гасло «И уразумеете истину, и истина свободит вы», історик 
послався на Куліша, мовляв, той наштовхнув на ідею своїм висловлю-
ванням із приводу роботи над «Чорною радою»:

Печать моя сделана была по следующему незначительному случаю:
Кулиш рассказал мне еще в 1844 г. план своего романа и затруд-

нялся развязкою, а потом, пришедши ко мне через несколько дней, 
объявил, что он придумал лучше всего оставить так, как в самом 
деле случилось то событие, которое он избрал для своего романа 
сюжетом, и произнес этот текст «И уразумете истину» и проч<ее>, 
указывая на то, что истина вывела его сама из затруднительного по-
ложения. мне понравилось это, и как я себе делал тогда печать, то 
и вырезал на ней помянутый текст. Это может засвидетельствовать 
Кулиш, если вспомнит6.

6  КмТ, 1:286. Це свідчення, яке Костомаров дав на допиті в Києві, вперше опубліко-
вували 1915 року. Однак унаслідок технічної похибки у покази історика упорядни-
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Не лише 1844-го, а й на початку наступного року автор іще не 
зовсім ясно собі уявляв, як розгортатимуться події після двобою Пе-
тра з Кирилом Туром, і це добре видно з процитованого тут листа 
до Ханенка, де Куліш запитує про Зіньків. У рукописах другої поло-
вини 1840-х – середини 1850-х років, а також у фінальних текстах 
місто Зіньків фігурує лише згадкою, що московський князь Ромода-
новський бенкетує там із полковниками, які зрадили сомка, та запо-
рожцями на чолі з Брюховецьким [див. Б, 86 зв.; В, 96 зв.]. Натомість 
ті запитання, які автор ставить Ханенкові, виявляють намір спершу 
здеталізувати події в Зінькові або навіть і описати дорогу, яка туди 
вела від Батурина. Ймовірно, до Зінькова, за первісним задумом, мав 
їхати Шрам, аби вплинути на розвиток подій і відвернути «чорну 
раду». Врешті письменник посилає свого героя до Батурина, однак 
Шрам навіть не доїжджає до цього міста, перестрівшись у Борзні із 
сотником Білозерцем, який повідомляє про закінчення старшинської 
наради в Батурині.

Водночас Куліш допускав можливість, що вже написані розділи 
він переробить. У листі до срезневського від 13 березня 1845 року, 
поінформувавши про публікацію в «современнике» перших п’яти 
розділів роману, автор просить:

Когда прочтете, то покорнейше прошу сообщить мне критические 
свои замечания. Это для меня будет тем более важно, что, продо-
лжая писать, я могу изменить план, выбросить что-нибудь и т. п., 
принявши оные во внимание. [ПЗТ, 1:49]

А майже через рік, 10 січня 1846 року, Куліш повідомляє цього ж 
адресата про кардинальні зміни, які зробив на початку твору:

Первую главу своего романа я местами исправил и значительно 
усилил примечаниями; вторую почти всю уничтожил. Шрамко, 
выехав из Паволочи, не встречает теперь никаких ляхов и достигает 
Хмарища только в обстановках местными очерками и некоторыми 
разговорами, необходимыми для первого подмалевка его характера. 
Оные же ляшки, торча на первых страницах и не принимая никако-
го участия в дальнейших событиях романа, вредили гармонии впе-
чатлений, какие нужно поселить в воображении читателя. В пятой 
главе я уничтожил сравнения с нынешними женщинами: это, как 
говорит Грабовский, psnie słudzenie. Не так ли? [ПЗТ, 1:67]

ки слідчих документів «вмонтували» «додаткове признання Посяди перед висил-
кою до Петербурга, 1 мая», так що цитований фраґмент ішов одразу після свідчен-
ня Посяди; див. «матеріяли до історії Кирило-мефодіївського брацтва. Признання 
Кирило-мефодіївців», у кн.: Збірник памяти Тараса Шевченка (1814–1914) (Київ, 
1915), 161–162. Це спричинило помилку Віктора Петрова, який наведене вислов-
лювання приписав Посяді; див. Петров, 404. Біблійний вислів «И уразумѣете 
истину, и истина свободит вы» (Ів. 8:31–32) згодом Куліш узяв епіграфом до поезії 
«На незабудь року 1847», збірка «Хуторна поезія» (львів, 1882, с. 99).
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якщо порівняти первісний російський текст з остаточним, бачи-
мо, що п’ять розділів цієї редакції за змістом відповідають лише двом 
і половині розділам фінального, а за обсягом утричі перевищують 
його. Коли ж зіставити з українським остаточним текстом, то п’ять 
розділів ранньої російської редакції еквівалентні лише двом розділам 
українського першодруку.

Від початкового тексту Куліш залишив лише окремі фраґменти 
сцени на пасіці, а решту кардинально опрацював. до основного тек-
сту російської версії ввійшла також сцена у світлиці, але й вона тут 
була інакшою порівняно з первісною редакцією. Вже у листі до срез-
невського автор пише про майже цілковите закреслення всього друго-
го розділу, натомість перший розділ, місцями змінивши, він додатко-
во – «значительно» – посилив примітками. В остаточному тексті, як 
відомо, примітки залишилися тільки посторінкові – вони здебільшого 
пояснюють російському читачеві ті чи ті українські слова або вира-
зи та деякі історичні реалії, а коментар, який являв собою поклики 
на усні й писемні джерела, зроблені задля створення ефекту макси-
мальної історичної достовірности тексту, цей коментар було усунено. 
Згодом – уже на засланні – Куліш зліквідував також і весь перший 
розділ – своєрідну преекспозицію, конспективний виклад історичних 
подій, що передували «чорній раді», виклад, який, відповідно до за-
думу автора, мав дати читачеві уявлення про зображену у творі епоху. 
Звісно, наявність в остаточному тексті і коментаря, і такого розділу 
створювало би зворотний ефект: стиль історичного викладу тяжів би 
над романною формою, художню виразність твору було би підважено 
документалізмом, розвиток дії гальмувався б розмаїтими диґресіями 
та вкрапленнями історико-етнографічного характеру, які обтяжували 
б художній текст і розсіювали увагу читача.

структурне і змістове переформатування перших розділів роману 
свідчить про те, що протягом доволі короткого періоду часу, відколи 
було опубліковано ці розділи, письменник по-новому і більш зріло 
поглянув на текст. Ще вчора нібито прийнятне нині вже не задоволь-
няло автора. Відбулася метаморфоза, зумовлена не в останню чергу 
впливом Ґрабовського. Не випадково ж бо Куліш закреслив саме той 
розділ, де Шрам із сином зустрічають поляків, яких тут змальовано 
наскрізь ґротесково (у романі поляки більше не фігурують, за винят-
ком оправославленої польської княгині). Через десять років після пу-
блікації отих перших розділів у листі до сєрґея Аксакова від 1 листо-
пада 1855 року Куліш згадав про вирішальний вплив Ґрабовського, 
який спонукав письменника переробити роман:

Надобно Вам знать, что половина «Черной рады» была написана 
мною в Киеве до переезда моего в Петербург осенью 1845 года. я 
посылал ее Грабовскому в рукописи и получил от него весьма не-
одобрительное письмо. Вследствие этого письма, я преобразовал 
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свои понятия об историческом романе, а самый роман почти вновь 
перестроил. [ПЗТ, 2:298]

Ще тільки-но коли Куліш задумував написати «Чорну раду», він по-
ділився цією ідеєю з польським критиком, який відраджував його: «Он, 
между прочим, советует мне заняться сочинениями, подобными “Огнен-
ному змею”, а с романом пока обождать для лучшего познания человека» 
(Кулішів лист до Юзефовича від 31 липня 1843 року – ПЗТ, 1:20). Ґрабов-
ський, як знаємо з його листа до Юзефа Іґнация Крашевського, написано-
го того-таки 31 липня, доволі критично оцінив «михайла Чарнышенко»7, 
а тому не сподівався, що молодий автор невдовзі зможе осягнути новий 
масштабний творчий проєкт, виконавши його на належному рівні.

Восени 1845 року Куліш уже бачив на обрії завершення твору і 
почав дбати про подальшу його публікацію. Перебуваючи вже в до-
розі до Петербурґа, 15 жовтня письменник пропонує Плєтньову свої 
послуги у виданні «современника»:

Переехавши в столицу, я намерен принять самое деятельное участие 
в издании Вашего «современника», и не только я, но и некоторые 
из моих друзей, между которыми особенно замечателен магистр 
Харьковского университета Кастомаров, трудящийся разумно и не-
утомимо для истории Южной Руси, –

і далі висловлює бажання опублікувати на шпальтах журналу всю 
«Чорну раду»:

если будет угодно Вашему Превосходительству, я помещу в «со-
временнике» всю «Черную раду», о чем можете даже объявить 
подписчикам. Пять глав, помещенных уже в «современнике», не-
сколько мною исправлены и даже изменены, а потому не худо бы 
отпечатать их вновь для тех подписчиков, которые не получали 
«современника» за 1845 год. [ПЗТ, 1:56]

Проте вже в Петербурзі письменник інакше розпорядився тек-
стом. У первісній редакції, як і в «михайле Чарнышенко», роман скла-

7  Ґрабовський писав у цьому листі: «romans na wielką skalę przewyższał jeszcze siły 
autora, bo malowidło charakterów było słabe, a raczej nie było żadnej akcji i gry, 
wynikającej z charakterów związanych w dramat. Pomimo chybionej zupełnie głównej 
sztuki romansopisma zastanawiało usiłowanie stworzenia obrazu miejscowego, 
wyszukiwanie barw naturalnych, osnowy podaniowej, figure i szczegółów lokalnych. 
We wszystkiem tem pierwsza myśl była szczęśliwa i trafna, ale wykonanie nie 
odpowiadało pomysłowi» (ПЗТ, 1:356). Подібно критик згодом оцінив і російську 
«Чорну раду» (див. с. 69). Водночас він зумів підтримати молодого письменника, 
заохотивши його до праці та відкривши перед ним перспективу стати в рівень 
Волтера скота, як це видно зі щойно цитованого Кулішевого листа до Юзефовича 
від 31 липня: «моего “мих<айла> Чарнышенка” переводит кто-то под его руко-
водством на польский язык. Он говорит, что я первый постиг элементы души 
запорожской, и что со временем я напишу что-нибудь равное “Ваверлею”, “Пури-
танам” и пр.».
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дався із трьох частин (або томів – так Куліш називає їх у листуванні). 
Події на Череваневому хуторі Хмарищі складали першу частину, події 
в Києві – другу, і завершилася вона двобоєм Петра з Кирилом Туром, 
а події, які розгорталися в Ніжині, – третю (тут автор іще ненадовго 
повертає читача у Хмарище – в розділі 9 остаточної редакції, і потім 
в останньому). Отож для публікації в «современнике» Куліш передав 
усю другу частину як цілісний текст. А завершення першої частини – 
опис трапези (обіду) в Череваня він запропонував (у листі від 24 ли-
стопада 1845 року) Поґодіну для публікації в «москвитянине»:

посылаю Вам отрывок из моего романа, замечательный в том отно-
шении, что представляет картину старинных украинских обычаев, 
основанную на прилежном изучении старины. Покорнейше прошу 
Вас не выпускать ни одного примечания. Пусть меня упрекают в 
педантизме, но я имею свои резоны (ах! извините за иностранные 
слова!). [ПЗТ, 1:59–60]

Третю частину роману, щоб зберегти новизну для книжково-
го видання, Куліш друкувати в журналах наразі не планував (див. 
с. 119‒120 – Кулішів лист до срезневського від 10 січня 1846 року)8.

Обидва фраґменти «Чорної ради» було опубліковано. В «совре-
меннике» уривок уміщено в перших трьох числах – січневому, лютне-
вому та березневому – за 1846 рік під назвою «Киевские богомольцы 
в xVii столетии» (цілком очевидно, автор вплинув на вибір назви цієї 
публікації або й сам її придумав). Текст відповідав розділам 4–8 ос-
таточної редакції. У «москвитянине» уривок надруковано в першому, 
січневому числі (яке, однак, з’явилося в лютому; цензурний дозвіл – 
30 січня). Публікацію в «москвитянине» назвав сам редактор (див. 
далі) – «Козацкие паны». Вона складалася із двох непозначених розді-
лів першої редакції і за змістом відповідала більшій частині третього 
розділу остаточної редакції.

Отримавши від Куліша другу частину роману, Плєтньов поділив-
ся новиною з яковом Ґротом (у листі від 24 листопада 1845 року):

Кулеш <...> дал мне в отдел повестей большой отрывок из своей 
«Черной рады». я и не согласился бы взять отдельный этот кусок, 
если бы он не представлял в себе целого, очень занимательного 
предмета: «Киевские Богомольцы в xVii столетии» – сюжет для 
всех русских очень любопытный, а тем более для малороссии, где 
(как известно Кулешу) много явится подписчиков, как скоро увидят, 
что «Черная рада» не прекращается в «современнике». Это частию 
уже подтвердилось и теперь: киевский Писарев, прежде всех рус-

8  Василь Івашків помилково відніс опублікований невдовзі в «москвитянине» ури-
вок «Один день из жизни запорожца Кирила Тура» також до другої частини, а 
разом із ним і весь попередній текст, що йде після завершення двобою Петра з 
Туром (Івашків, 172–173).
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ских, уже прислал деньги на 5 экземпляров «современника» 1846 г. 
я же и рад, что беллетристический отдел у меня обеспечен чуть 
ли не на полгода, включая сюда несколько еще не напечатанных 
рассказов из тетради Розы Карловны [сестра якова Ґрота. – О. Ф.]9.

У сподіваннях Плєтньова, що українці охочіше передплатять 
журнал, коли в ньому друкуватиметься «Черная рада», відчувається 
Кулішева арґументація. І що Ніколай Пісарєв, управитель канцеля-
рії київського генерал-губернатора та голова Тимчасової комісії для 
розгляду давніх актів, уже передплатив п’ять примірників журналу, 
також не обійшлося без Куліша, який, як мало хто інший, умів розре-
кламувати свою працю серед приятелів і знайомих та спонукав їх у 
той чи той спосіб підтримати її.

Наприкінці грудня 1845 року – у першій половині січня 1846-го 
Куліш повністю завершив російську версію роману. Ще 25 грудня 
1845 року письменник сповіщає Юзефовича: «Оканчиваю “Черную 
раду”». А вже в листах до Опанаса марковича та Поґодіна, написаних 
одного і того дня – 17 січня 1846 року, Куліш повідомляє про завер-
шення роботи. «Роман мой кончен», – лаконічно сповістив він мар-
ковича [ПЗТ, 1:70], а Поґодіну написав і про час завершення роману: 
«“Паны” мои, как называете Вы “Черную раду”, окончены накануне 
нового года» [ПЗТ, 1:71]. Про завершення роману саме 31 грудня, спи-
раючись на невідоме нам джерело, писав микола м. Білозерський у 
своїх нотатках про Куліша10.

можна думати, що висловлене твердження про те, що свій роман 
Куліш закінчив напередодні нового року (31 грудня), певною мірою є 
умовним, хоча цілком імовірно, що того дня автор і дійшов до останньої 
сторінки. У листі до срезневського від 10 січня, докладно поінформу-
вавши про свою роботу над романом і про журнальні публікації його 
фраґментів, письменник ніяк не згадав про завершення цілого твору.

Одночасна згадка у двох листах від 17 січня про закінчення тво-
ру є опосередкованим свідченням того, що в першій половині січня 
письменник іще дописував текст. Щоправда, питання про завершен-
ня «Черной рады» для самого Куліша було відкритим, оскільки він 
згодом реґулярно звертався до неї, щоб доопрацювати, а розпочавши 
писати український роман, як це буде видно з листа до Костомарова 
від 4 вересня 1846 року (див. далі), навіть істотно переробив11.

  9 Грот, Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым, 634.
10 ІР НБУВ, ф. i, од. зб. 25743, арк. 53 зв.
11 Про завершення «Чорної ради» Куліш виразно пише двічі, з часовою дистанцією у 

вісім місяців: на зламі 1845–1846 років і 1 вересня 1846 року (див. с. 47‒48). Кулі-
шеві тоді йшлося про різні версії роману: у першому випадку – про російську, у 
другому – про українську. Проте дослідники до останнього часу обидві дати розгля-
дали у площині створення одного тексту і перевагу надавали другому свідченню 
автора. Одним із перших припустився помилки Євген Кирилюк (Кирилюк, 194), 
згодом, 1944 року, – Олександер дорошкевич, який писав: «З цих суперечностей 
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Важливу інформацію, яка стосується хронології створення рома-
ну, подав микола м. Білозерський у згаданих нотатках. Використав-
ши невідомі нам джерела (найімовірніше – епістолярні), Білозерський 
зафіксував час, коли автор дописував розділ 17 і завершив розділ 18:

1845, окт<ябрь>: на станции в Кролевце: дописывал гл. xVii-ю 
«Чер<ной> рады».
1845, дек<абря> 17: в спб.: написал xViii гл<аву> «Чер<ной> 
р<ады>» и имел в руках «лет<опись> Величка»12.

Розділи 17 та 18 – це за первісним поділом. якщо фраґментація 
російського тексту відповідала тій, що наявна в ранньому українсько-
му тексті (у рукопису Б), то йдеться про розділи 11 і 12 остаточної 
редакції (див. с. 373‒374). Поштова станція в Кролевці була першою 

можна вийти, якщо першу дату вважати днем закінчення брульйона, а другу – оста-
точної обробки роману»; див. його «“Чорна рада” П. Куліша», у кн.: О. К. дорошке-
вич, Реалізм і народність української літератури XIX ст. (Київ: Наукова думка, 
1986), 53. далі дорошкевич зауважує, і тим вносить додаткову плутанину у ці 
судження: «Почавши писати роман “на языке Пушкина”, Куліш закінчив його “на 
языке Шевченка”». У наш час Євген Нахлік у коментарі до публікації «Чорної ради» 
ставить під сумнів Кулішеве твердження про закінчення роману (російського), щоб 
далі навести свідчення від 1 вересня про закінчення роману (українського), див.: 
Пантелеймон Куліш, Твори в двох томах, т. 1 (Київ: Наукова думка, 1994), 588. У 
своїй монографії дослідник обійшов це питання (див. Нахлік, passim). Про поруше-
ну проблему як «неіснуючу суперечність» (із цим твердженням не можна не погоди-
тися) пише також Анатолій Гуляк. Його арґументація базується на інформації з 
Кулішевого листа до Костомарова від 4 вересня 1846 року (див. у мене с. 44‒46; 
першу публікацію цього документа, між іншим, Гуляк приписує Юрію луцькому у 
збірнику «Вибрані листи Пантелеймона Куліша українською мовою писані», 1984, а 
не ‒ як треба було б ‒ Володимиру міяковському у виданні «За сто літ», 1927), де 
автор «Чорної ради» розлого пише про переробку третьої частини. Не розібравшись 
у питанні, Гуляк породжує нову фантастичну теорію: «датою закінчення першої 
редакції першого українського історичного роману “Чорна рада” можна вважати 
30–31 грудня 1845 року. датою вимушеного intermezzo у вдосконаленні його (зміни, 
доповнення, варіанти) – 30 серпня». А. Б. Гуляк, Становлення українського історич-
ного роману (Київ, 1997), 210. Першим, як видається, виразно розвів ці дати як такі, 
що стосуються різних романів, Василь Івашків (див. Івашків, 172–174).

12 ІР НБУВ, ф. i, од. зб. 25743, арк. 53 зв. Із цим літописом, який на той час був іще 
неопублікований і яким володів Поґодін, письменник уперше ознайомився на 
початку листопада 1845 року, коли побував у москві проїздом до Петербурґа. Про 
це довідуємося зі щоденника російського історика (запис від 5 листопада): «Прие-
хал Кулеш и просил малороссийской летописи. Пригласил остановиться у себя, 
чтобы рассмотреть ее»; див.: Николай Барсуков, Жизнь и труды М. П. Погодина, 
кн. 8 (с.-Петербург, 1894), 251–252. За якийсь час – 24 листопада – Куліш просить 
Поґодіна: «Будьте так добры, михайло Петрович, велите переписать означенные 
мною в летописи Велички места и сообщите мне. Это послужит мне и для романа, 
и для многих других занятий» (ПЗТ, 1:60). А 17 січня 1846 року повторює своє 
прохання і водночас повідомляє, що вже частково використав це джерело у своєму 
творі: «Как я буду Вам благодарен за выписки из летописи Величка, которая и без 
того мне уже много помогла, как это Вы увидите из 3го тома моего романа, отло-
женного до знакомства с сею достопочтенною госпожею» (ПЗТ, 1:71). Поклики на 
літопис Величка містяться, зокрема, в «Киевских богомольцах в xVii столетии».
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на шляху з Борзни до москви. У Борзні Куліш побував у жовтні (про-
їздом із Києва до Петербурґа, куди їхав, отримавши посаду вчителя 
для інородних студентів в університеті), звідти вирушив 28 жовтня 
[див. ПЗТ, 1:57], і в Кролевці, отже, був того ж дня пізно ввечері або 
наступного вранці13. У Петербурзі, куди Куліш прибув, найімовірні-
ше, 12 листопада, письменник попервах облаштовувався, знайомився 
з новими людьми, входив в обов’язки лектора в університеті, а не-
вдовзі – й учителя російської словесности в П’ятій гімназії, яку щойно 
відкрили. Зрозуміло, що впродовж цього місяця він міг лише потроху 
займатися романом, і цілком природно, що наступний – 18-й – розділ 
письменник закінчив аж 17 грудня. Відтак останні два тижні перед 
новим роком – це час інтенсивної праці, коли він дописував текст. 
Отже, майже всю третю частину твору було створено в Петербурзі, і 
здебільшого у грудні. якщо співвіднести її з остаточною редакцією – 
це майже половина тексту, тож цитоване тут твердження Куліша, що 
«половина “Черной рады” была написана мною в Киеве до переезда 
моего в Петербург осенью 1845 года», можна вважати істинним.

На фінальному етапі роботи над «Черной радой» Куліш почав 
шукати можливості видати роман у книжковому форматі. Він «заки-
дує» інформацію різним кореспондентам, сподіваючись, що десь вона 
принесе результат. 24 листопада 1845 року запитує в Поґодіна:

Не купит ли кто из Ваших московских книгопродавцев права на пер-
вое издание «Черной рады»? я скоро окончу. Условий я никаких за-
ключить не могу; а за наличные, в один раз, при отдаче рукописи от-
данные мне деньги готов уступить. Цена 1000 р. сребром. [ПЗТ, 1:60]

менш ніж за місяць, 17 січня, знову повертається до цієї теми в 
листі до цього ж кореспондента:

Что же Вы посоветуете мне делать с этим романом? я думаю усту-
пить его какому-нибудь книгопродавцу за тысячу рублей сребром. 
других условий заключать с этим народом невозможно. если не да-
дут мне 1000 р. ср., то и печатать не буду. Что Вы на это? [ПЗТ, 1:71]

І того ж дня інформує марковича про те, що професор петер-
бурзького університету, цензор Олександр Никитенко пообіцяв Кулі-
шеві допомогти у продажу видавничих прав на «Чорну раду»:

Никитенко берется устроить продажу моего романа. Кажется, по-
лучу рублей 1000 ср. [ПЗТ, 1:70]

Зрозуміло, що в разі публікації Никитенко мав би стати і цензором 
твору. Ці сподівання, однак, виявилися марними. Рукопис довго проле-
жав у Никитенка, і Куліш забрав його назад, висловивши намір пересла-
ти на цензурування до Києва (лист до Поґодіна від 13 квітня 1846 року):

13 Затримки на станціях не раз тривали багато годин (наприклад, див. ПЗТ, 2:115, 127).
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Роман мой долго лежал у Никитенка, как у цензора. Наконец я взял 
у него с намерением отослать для цензуры в Киев. Он сперва обе-
щал мне продать его кому-нибудь, но потом позабыл, а я напоми-
нать об обещаниях не люблю. Не знаю, когда удастся мне его на-
печатать. согласитесь, что тяжело иметь облеченную уже в слово 
идею и молчать! [ПЗТ, 1:81]

до Києва, щоб отримати там цензурний дозвіл (очевидно, в Алєк-
сандра Фєдотова-Чеховського, який процензурував «михайла Чарны-
шенко» та «Україну»), певна річ, Куліш свій роман тоді не пересилав. 
Чистовий рукопис залишався в Петербурзі. Невизначеність і вагання 
письменника, де і як друкувати свій твір, відбиті й у такому листі до 
срезневського від 7 березня: «Роман не знаю как скоро издам». І далі 
Куліш знову висловлюється про можливість істотного доопрацювання 
тексту, і ця обставина стримує, щоб не поспішати з виданням: «Впро-
чем, я не спешу. может быть, я его совсем переделаю» [ПЗТ, 1:75].

Не мавши змоги видати «Черную раду» протягом січня – березня 
1846 року, Куліш вирішив опублікувати ще один її уривок (відпові-
дає розділам 11 і 12 остаточної редакції) – тепер із третьої частини, і 
23 березня запропонував його Поґодіну для журналу «москвитянин»:

Романа не печатаю и не знаю, как напечатать. Не хотите ли напе-
чатать в «москвитянине» эпизод или, лучше сказать, один день из 
жизни Кирила Тура? Он составляет цельную картину обычаев за-
порожских и займет листа 2 печатных с лишком. [ПЗТ, 1:78]

Цей уривок уміщено в травневому числі (цензурний дозвіл – 
30 травня) під тою самою умовною назвою, яка фігурувала в листі, – 
«Один день из жизни запорожца Кирила Тура». Під текстом зазначено 
рік і місце його написання: «1845. с.-Петербург», що є підставою да-
тувати уривок листопадом – груднем 1845 року. Це ще один арґумент 
на підтвердження того, що коли не весь третій том, то принаймні біль-
шу його частину написано в Петербурзі саме в той час.

Навесні 1846 року Куліш заходився створювати українську вер-
сію «Чорної ради», і ця праця його цілком поглинула, відкривши 
нові можливості, які дало автору рідне слово для вираження худож-
ніх ідей, розкриття характерів тощо. Відтоді російський роман стає 
для Куліша вторинним (згодом письменник навіть кваліфікує його 
як переклад), і спроби його опублікувати до заслання, як можна су-
дити з наявного листування, відходять на другий план. для автора 
це питання поступово втрачає свою актуальність. Навпаки – з осе-
ні письменник починає дбати про публікацію української «Чорної 
ради», яку щойно закінчив, і про неї не раз пише у своїх листах до 
Бодянського, срезневського, Костомарова. І лише в двох листах до 
Бодянського наприкінці жовтня і на початку листопада він згадує 
про російський роман, спершу з наміром його видати, якщо знай-
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деться покупець, а за яких десять днів – із перспективою опубліку-
вати аж через три роки:

28 жовтня. Экземпляр русской «Черной рады», совершенно го-
товый к печати, я оставил у Плетнева. если бы Вы нашли охотника 
купить право первого издания за 1000 р. сребр., наличными деньга-
ми, то пусть обратится к Петру Александровичу. [ПЗТ, 1:123]

7 листопада. я уже писал к Вам, что украинскую «Черную раду» 
напечатаю у Вас. Что касается до русской, то оставлю до возвраще-
ния из-за заграницы. Не хочется напрашиваться с своим добром к 
Погодину. [ПЗТ, 1:124]

Тема публікації російської «Чорної ради» виникла ще раз у пер-
шій половині листопада 1846 року – в розмові з Фьодором Чижовим, 
який замислив видавати журнал «Русский вестник»14. Того місяця 
Куліш у Петербурзі познайомився з Чижовим, про що 11 листопада 
занотував у щоденнику:

Познакомился с Федор<ом> Чижовым. Он просил меня участвовать 
в его журнале [від 1848 року Чижов мав намір видавати журнал 
«Русский вестник». – О. Ф.]. я обещал, потому что больше нигде не 
хочу печатать своих сочинений. <...> В его журнале, кажется, будут 
проповедываться страшные absurdum. Впрочем, лучше фанатизм, 
чем индеферентизм15.

Про своє знайомство з Кулішем і про зміст тодішньої розмови з 
ним Чижов свідчив на допиті у Третьому відділі Його Імператорської 
Величности секретної канцелярії після арешту за підозрою у причет-
ності до Кирило-методіївського братства:

с Кулишем познакомился я в последний проезд мой чрез Петер-
бург в ноябре 1846 г.; я слышал, что он пишет роман «Черная 
рада», кажется, читал из него отрывки в «современнике», но 
не ручаюсь, потому что эти вещи я пробегаю слегка; во всяком 
случае мне хотелось, чтоб, если выйдет что-либо порядочное, 
приобрести для своего будущего журнала. с этим я пошел к нему, 
нашел его собирающимся идти, и потому все наше свидание 
продол жалось не более получаса. Говорили мы о двух предметах: 
первое: я его про сил об участии в журнале, он сказал, что если 
роман его «Черная рада» не напечатается до того, то он отдаст его 
мне охотно <...>16.

14  див.: Т. Ф. Пирожкова, «История несостоявшегося “Русского вестника” (Ф. В. Чи жов)», 
у кн.: Пирожкова, Славянофильская журналистика ([москва]: Издательство мос-
ковского университета, 1997), 88–100.

15 Пантелеймон Куліш, Щоденник, упоряд. тексту, приміт. с. м. Кіржаєва (Київ: 
Інститут укр. археографії УАН, 1993), 45.

16 КмТ, 3:246.
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Російський роман Куліш, отже, віддав на зберігання Плєтньову. 
А той, як редактор «современника», вже не був зацікавлений у пу-
блікації твору. Річ у тім, що Плєтньов іще влітку вирішив позбутися 
обтяжливого і збиткового журналу, тож восени 1846 року, уклавши 
комерційну угоду з Іваном Панаєвим, передав усі видавничі права 
новій редакції на чолі з ним, Ніколаєм Нєкрасовим та Олександром 
Никитенком. У Плєтньова рукопис «Черной рады» зберігався і під час 
виїзду Куліша за кордон. Згодом, після ув’язнення в Алексєєвському 
равеліні, перед тим, як вирушити на заслання до Тули, Куліш в остан-
ньому листі з Петербурґа від 2 вересня 1847 року попросив Плєтньова 
рукопис повернути17.

*
Не знати коли взимі 1845/1846 року Кулішеві спала думка напи-

сати «Чорну раду» не тільки російською, а й українською, але що це 
було саме тоді, у Петербурзі, а не раніше, у Києві чи Рівному, – можна 
не сумніватися.

Петербурґ дав Кулішеві нові можливості – ті, що дає столиця 
молодій людині, яка щойно вирвалася з провінції, людині амбітній, 
сповненій жаги знань, із нестримними прагненнями реалізувати свої 
сили, перейнятій ідеєю народности, яку ставить на найвищий щабель 
мовно-літературних критеріїв. Не випадково вже через кілька міся-
ців перебування в Петербурзі Куліш пробує перетягнути сюди і своїх 
товаришів-однодумців – миколу Гулака (той збирався переїхати до 
дерпта) і Василя Білозерського (який тоді вчителював у Полтаві). Па-
тос Кулішевого листа до Гулака від 8 грудня 1845 року, в якому пись-
менник заохочує товариша перейти на службу до столиці, вартий того, 
аби зацитувати цей лист ширше:

Теперь, узнавши, что Вы намерены переехать в дерпт, осмелива-
юсь предупредить Вас просьбою избрать своим местопребыванием 
вместо дерпта Петербург. Здесь Вы можете достигнуть всех своих 
целей еще лучше, нежели в дерпте, а между тем можете многое 
сделать для литературы украинской. Подумайте об этом, и если нет 
каких-нибудь особенных препятствий, то приезжайте в северную 
столицу. Во мне Вы найдете здесь самого преданного Вам человека 

17 Поза тим, коли у iii відділі Куліш давав свідчення про російський роман та його 
публікації в журналах, він зазначив: «Черная рада» «находится теперь вся в 
москве у профессора Бодянского в рукописи» (КмТ, 2:45), хоча, як покажу далі, у 
Бодянського на той час зберігався рукопис українського роману. Привертає увагу 
та обставина, що на допиті письменник вказав на існування не двох різномовних 
версій, а тільки одної, яка була в Бодянського. Наприкінці життя Куліш у передмо-
ві до «Позиченої кобзи» згадав (схибивши), що, їдучи за кордон, він залишив у 
Плєтньова «на схованку написану вже тоді староруською [українською. – О. Ф.] 
мовою “Чорну раду”»; див. Позичена кобза: Переспіви чужомовних співів, переспі-
вував же їх Куліш Олелькович Панько (Женева, 1897), 5.
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и, соединивши свои силы, мы с Вами приведем в исполнение мно-
гое... еще раз говорю: подумайте. [ПЗТ, 1:60–61]

Пишучи так Гулакові, Куліш спирався на власний досвід. Фра-
за: «Здесь Вы можете достигнуть всех своих целей», «а между, тем 
можете многое сделать для литературы украинской» – виразно осо-
бистісна. Куліш як український діяч – письменник, історик і фолькло-
рист – у столиці отримав змогу здійснити свої мрії, які плекав у Києві. 
Він проповідує українство серед приятелів і друзів, розширює коло 
знайомих, зацікавлених у розвитку національної культури, і серед них 
найважливішим є контакт із таким самим одержимим трудівником, як 
і він, – Осипом Бодянським. Куліш повчає Костомарова, у якому дусі 
йому слід читати свої лекції на катедрі історії Київського універси-
тету, яку той щойно обійняв, та гостро критикує його за те, що своїм 
студентам він висловлює депресивні думки на кшталт «Горькая, нич-
тожная судьба Украины происходит от ничтожества души народа»18.

Петербурґ породив у Кулішевій душі жагу до українства. «Украи-
на и украинский язык сделались теперь моею истинною святынею», – 
пише письменник до марковича 14 березня 1846 року, в час, коли 
тільки приступає до праці над українською «Чорною радою». Здобув-
ши у столиці статус, який давав змогу безбідно існувати, і дбаючи 
про свою дальшу наукову кар’єру, яка обіцяла йому в майбутньому 
блискучі перспективи, він робить безглуздий, із погляду імперського 
світу, крок – починає писати український текст того самого роману, 
який щойно завершив російською. Ще сам того вповні не усвідомив-
ши, Куліш – і це добре виявив кирило-методіївський процес – іде на 
конфронтацію з імперією та її інституціями, в яких, натомість, хоче 
себе «прописати», осягнувши високий щабель у науково-освітній сис-
темі. Збагнути, що рухало Кулішем, можна, взявши до уваги ще одне 
його свідчення. саме тоді, коли праця над українським романом пе-
ребуває в розпалі, письменник звертається до Костомарова (лист від 
2 травня 1846 року) сильними, енергетично зарядженими словами. 
Куліш свідомий свого права таке сказати:

Зачем Вы говорите, что вы не украинец? что только из гуманиче-
ской идеи вертитесь между нами? мы даем Вам права гражданства, 
притом же маменька Ваша украинка. я не могу Вас так любить, 
как люблю, когда считаю украинцем. можно ли так отвергать столь 
драгоценное для нас имя? [ПЗТ, 1:83]

У Петербурзі Куліш будує масштабні видавничі плани. Він має 
намір підготувати збірник народних пісень на спілку зі срезневським, 
метлинським та Костомаровим. Задумує видати український літера-

18 див. цей наснажений патріотичними почуттями Кулішів лист до Костомарова від 
11 вересня 1846 року (ПЗТ, 1:114–115).
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турний альманах, пише програмову «Повесть об украинском народе» 
для дитячого журналу «Звездочка», готує до друку фольклористичну 
збірку народних переказів.

сама ідея написати історичний роман українською передбачала 
наявність реципієнта – освіченого українського читача, і навіть біль-
ше – уже сформоване культурне середовище. Водночас, приступаючи 
до цієї праці, Куліш був свідомий і того, що своїм романом він сам 
причиниться до формування цього середовища, його естетичних упо-
добань. Письменник, безперечно, розумів масштабність свого завдан-
ня як автора першого українського історичного роману. свою місію 
розглядав не лише в ключі розвитку літератури; історичний роман для 
нього – це чинник націотворення. «странно думать, чтобы народ, так 
деятельно участвовавший в событиях рода человеческого, не в состо-
янии был рассказать о своей жизни в историческом романе!» – вигу-
кує письменник уже в першому (що символічно!) листі до Бодянсько-
го від 23 травня 1846 року [ПЗТ, 1:84].

Власний письменницький досвід Куліша як автора кількох тек-
стів малої прози українською («Циган», «Орися»), а також досвід 
Квітки-Основ’яненка, на творчість якого Куліш почасти орієнтував-
ся, для написання історичного роману рідною мовою міг знадобитися 
лише незначною мірою: надто ж бо різними були масштаби текстів і 
ті художні завдання, що їх автор мав вирішити. свій досвід написання 
двох романів російською («михайло Чарнышенко», «Черная рада») 
Куліш теж міг використати частково – лише для створення романної 
фабули на тлі зображення історичної епохи. Згодом Куліш влучно 
прокоментував свою працю над українським романом в епілозі до ро-
сійського роману: творячи російський текст, він «смотрел на предмет 
как человек известной литературной среды», а в українському «стоял 
на иной точке воззрения». І далі сформулював художньо-естетичні за-
сади, які виводили у світоглядну площину і яких він дотримувався як 
автор української та російської версій роману (чи то пак – двох рома-
нів зі спільною фабулою): «Там я по возможности подчинялся тону 
и вкусу наших народных рапсодов и рассказчиков; здесь я оставался 
писателем установившегося литературного вкуса. думаю, что от это-
го подлинник и перевод, изображая одно и то же, представляют, по 
тону и духу, два различные произведения» [ЧРр, 231].

Перше свідчення Куліша про намір написати «Чорну раду» укра-
їнською сягає ранньої весни 1846 року. І це свідчення прикметне тим, 
що письменник у контексті створення роману наголошує, що росій-
ська мова для нього як іноземна. У листі до срезневського від 7 бе-
резня він заявляє:

между прочим, хочу написать «Черную раду» по-украински. Ведь 
я украинским языком гораздо лучше владею, нежели русским, – ра-
зумеется, в прозе. стихи – не наше дело. Что вы на это скажете? 
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есть люди, которые почти бранят меня за это намерение. А мне рус-
ский язык кажется иностранным. [ПЗТ, 1:75]

Повторюся, що сама ідея створення українського роману в імпер-
ській столиці ховала в собі виклик і опозицію: «есть люди, которые 
почти бранят меня за это намерение». Найближче середовище Куліша 
сприймало україномовну творчість письменника неґативно, – навіть 
його покровитель Плєтньов, який був йому в Петербурзі як батько, 
мав її «за пустоту»19. У спогадах про Костомарова письменник іще 
жорсткіше згадав про Плєтньова, а про свою працю над українським 
романом – як опозиційний жест, у якому проявився характер Куліша, 
заграла цільність його особистости:

Он [Плєтньов. – О. Ф.] смотрел на мое украинствование как на 
один из моих недостатков, пожалуй, как на главный из них и, без 
сомнения, клонил свое влияние на меня к тому, чтобы я сделал-
ся русским космополитом. Но тут он встретил во мне молчаливую 
опозицию, чему доказательством служит, между прочим, «Черная 
рада», которую в Киеве я начал писать на языке Пушкина, а в Пе-
тербурге написал на языке Шевченка20.

самому автору праця над українським романом принесла вну-
трішню сатисфакцію: Куліш писав з особливим натхненням. Робота 
швидко просувалася вперед. 21 квітня письменник інформує срезне-
вського:

я написал уже две трети «Черной рады» по-украински. Что Вы на 
это скажете? Русский язык меня не удовлетворяет, особенно когда 
герои мои разговаривают. я страдаю за каждую фразу. А здесь при-
волье! [ПЗТ, 1:82]

А ще через місяць, 23 травня, у листі до Бодянського в контексті 
свого наміру видати український альманах Куліш сповіщає:

я хочу издать украинский альманах (придумайте заглавие). <...> я 
написал «Черную раду» по-украински и помещу в альманахе не-
сколько глав. [ПЗТ, 1:84]

Звичайно, це заява авансом. до завершення роману було ще три 
місяці праці. Але кінець уже проглядався.

Український роман Куліш створював частинами (томами), і ча-
стинами пересилав (мав намір переслати) друзям до Києва, щоб вони 

19 «Плетньов за пустόту вважав писаннє по-нашому, та й ні єдиної людини не мав 
коло себе Куліш, щоб думала інше; а проте прямував своєю дорогою і пильно дбав 
про українську будущину», – згадував письменник в автобіографії. [Куліш], 
«Жизнь Куліша», Правда, № 25, 8 липня 1868, 297.

20 П. Кулиш, «Воспоминания о Николае Ивановиче Костомарове», Новь 4, № 13 
(1885): 66.
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переписали текст набіло. Першу частину, яка становила сім розді-
лів (події, що розгорталися у Хмарищі), письменник створив перед 
11 квітня, десь приблизно через місяць від початку роботи. Ця дата 
фігурує в Кулішевому листі до марковича від 28 травня, де він запи-
тує, чи отримав Костомаров посилку на його ім’я із першою частиною 
роману, що її надіслано 11 квітня:

спросите у Н<иколая> И<вановича>, неужели он не получил по-
сланной на его имя 1й части «Черной рады», написанной по-укра-
ински? Что она действительно отправлена, в том удостоверяет меня 
расписка из почтовой конторы. Именно записана под № 70 апре-
ля 11, 1846. Пусть справится в конторе, то есть пусть подаст объяв-
ление. если она пропала, то я третьей части и переводить не стану. 
да от чего он ко мне не пишет? [ПЗТ, 1:84–85]

Невдовзі Куліш завершив і другу частину, у якій події розгорта-
ються в Києві, – розділи 8–15 первісної редакції, або 4–8 остаточного 
тексту. На щастя, зберігся чорновий автограф цього розділу (руко-
пис А), датований 2 травня (як і цитований уже лист до Костомаро-
ва). Це джерело дає змогу повністю зреконструювати творчий процес 
цього початкового етапу написання українського роману (але тіль-
ки цієї частини; з усіх чорнових текстів, створених навесні – влітку 
1846 року, збереглася вона, а ще – чорнові автографи розділів 18 і 19, 
про які скажу далі). Автограф містить приписку Куліша, адресовану 
київським «братцям». У ній автор просить переписати цей текст набі-
ло, і повідомляє, що коли приїде до Києва, то привезе і третю частину, 
яку перероблює порівняно з російським текстом (див. с. 233).

Звернення до «братців» було написано вже після того, як виріши-
лося питання з Кулішевим відрядженням за кордон. Тому в записці він 
згадує про свій приїзд до Києва (по дорозі у Варшаву). Відрядження 
схвалили 25 травня 1846 року на засіданні Відділення російської мови 
та словесности Академії наук, хоча остаточне рішення мали винести 
загальні збори академії (відбулися аж 20 вересня). Однак уже в листі 
до марковича від 28 травня Куліш виразно говорить про свою май-
бутню поїздку за кордон і про те, що планує побувати в Києві.

Особливої уваги заслуговує Кулішева репліка в записці, що до 
Києва він привезе третю частину: «Зовсім перероблюю». Зміст цієї 
репліки стає зрозумілим, якщо звернутися до Кулішевого листа до 
Костомарова, написаного 4 вересня. У плані історії створення «Чор-
ної ради» цей лист є надзвичайно важливий, він ставить багато пи-
тань і на багато питань дає відповіді, а тому процитую його макси-
мально повно:

Що, якби якому темному грішнику сказано на тім світі: «Вернись, 
чоловіче, назад да попрацюй годків з десяток, то може луче за-
вершиш свої вчинки. А то, бач: поки був молодий, да поки батька 
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й матері й старих людей боявся й соромився, то таки й геть-то 
добре жив, а вже як убивсь у літа, що і в самого посивів волос, то 
й розопсів, розленовавсь, спустив усе на волю Божу, а сам тілько 
з кумами да з сватами горілочку попивав. Отже вернись, небоже, 
да зачни од четвертого чи що десятку так наново робить, як Божий 
страх научає; то, може, чи не луччим сюди другим разом покажеш-
ся». <...> О, дякував би, дуже дякував тому, хто б простер до його 
таке благе слово!

Оттак же я дякую Вам, мій любий добродію, за Вашу щиру по-
раду. може пам’ятаєте, як колись зимою писали до мене лист про 
«Чорную раду» і що було добре, то вже хвалили так, що й вище 
міри, а що негаразд, то так-таки по-козацьки на всякий гріх щиро 
і вказали. От я, взявши до серця й до мислі ваше розумне слово, 
знов, – слідом того грішника, – зачавши од того, як попадали Ки-
рило Тур із Шрамченком, у голові усе наново пережив і переком-
поновав (тілько запорозця з матір’ю да січовий суд не ворушивши 
зоставив) і до самого конця все по вашому жаданью і совіту допро-
вадив. І коли хочете знать, то ще тілько на тім тижню з сею працею 
вгомонився. «Чорна рада» (у главі xxi) вже тепер не з літописця 
виписана, а таки самі козаки зійшлись да й учинили її між собою 
із великим галасом і бучами, що аж міні між ними було страшно. 
А потім бачить Шрамко, що вже одрізана скиба од хліба, не приту-
лиш, своє власне діло закінчав, і душу свою за ближніх по-христи-
янськи (хоч би й нас так Господь сподобив) положив. І все, що 
треба, зведено тепер, дякуючи Богу да й Вам, гарненько; так як от 
майстрі зáчнуть церкву муровати, то як-то широко розведуть! що, 
бацця, й ладý там ніякого не знайдеш; отже, дивись, вони знають, 
що роблять: і заломи виведуть, і кришу, й баню збудують, ще на 
самому версі й святу да одрадну ознаку – хрест золотий постав-
лять, щоб кожному було розумно, нá що така важка праця піднята. 
маючи ж у голові собі за правило таких майстрів, і сам я із своєю 
працею так мірковав, щоб гарненько вгору її вивести і всякому до 
толку подати, нá що отті широкі стіни вимуровані і супротив якої-
то думки, уся ота буча й заверуха й «несталость нашого люду»* тут 
так гірко, по щирій правді виписана. Переговоривши вже все – і про 
те, що пало в смутні руїни, і про те, що знову принялось й зацвіло, 
мов квітки на зруйнованім старосвітському мурі, – сіми словами 
закінчав я свою книжку. Подаю Вам їх до сподоби, чи вподобаєте: 
«От же я й скончив, любиї мої Земляки, свою історію розумному на 
науку. Похилиться, може, од смутних думок і не одна, так як моя, 
голова, проходячи по тій нещасливій старосвітчині; що скілько-то 
було добра в серці в нашого українського люду, да як-то все те ні 
нá що обернулось од безладья, – що не зуміли, як заповідав батько 
Хмельницький, «усі у одно стояти!».

* «літ<опис> самов<идця>». – Прим. Куліша.
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Ще доложу одно слово. Не буди убо Вам чтущу разумѣти, яко 
суетного гордостью єсли обольщаем, і вже тепер свою книжку за 
непогрішиму ні в чім уважаю. Ні, добродію, мало нашого й віку, 
щоб яким словесно-письменним своїм ділом до конця вдовольни-
тися! добре знаю, що ще б треба міні до своєї історії праці доло-
жити, да вже тепер більш невмоготу. дайте ще хоч годків зо три у 
розумних да великих людей поучитися». [ПЗТ, 1:112–113]

Отже, Куліш завдяки Костомарову кардинально переробив усю 
третю частину роману. Незмінними залишилися тільки сцени пере-
бування Кирила Тура в матері та січовий суд над запорожцем. свої 
зауваження, цілком очевидно, Костомаров висловив щодо російсько-
го тексту роману – про український ще тоді не йшлося. Костомаров 
писав до Куліша взимку 1846 року, отже, ще перед тим, як було опу-
бліковано завершення «Киевских богомольцев» в «современнике» (у 
березні), а також перед публікацією в «москвитянине» «Одного дня» 
(у травні). Немає сумніву, що історик уже був ознайомився з друкова-
ними розділами роману в «современнике» 1845 року, проте в Куліше-
вому листі йдеться не про них, а про третю частину, на той час іще не 
опубліковану. Костомаров, отже, читав Кулішів автограф, найімовір-
ніше, чорновий (брульйон), бо чистовий (якщо він був тільки один) 
узимку – про це вже йшлося – перебував у цензора Никитенка. Зро-
зуміло, що письменникові надзвичайно важила думка Костомарова як 
історика. Водночас цей чорновий автограф, надісланий до Києва, най-
вірогідніше, призначався не тільки для Костомарова, а й для всього 
найближчого київського оточення Куліша – «братців».

Інші важливі питання, які ставить цитований лист і на які, з огля-
ду на наявні джерела, наразі немає однозначної відповіді, – це 1) чи 
Куліш спершу написав третю частину українською, а потім її переро-
бив, чи відразу почав компонувати український текст як переробле-
ний? 2) переробка стосувалася тільки українського тексту чи також 
і російського, і що було зроблено спершу? я схиляюся до думки, що 
зауваження Костомарова щодо третьої частини роману Куліш якийсь 
час обмірковував, допоки писав, взоруючись на російський текст, пер-
ші дві частини українською. Коли ж автор приступив до створення 
третьої частини, він відійшов від російського протоориґіналу («у го-
лові усе наново пережив і перекомпоновав») і написав її по-новому. 
Водночас, втративши до російського тексту живий інтерес, поставив-
ши собі нові творчі завдання, зумовлені новими обставинами життя 
(майбутнім відрядженням за кордон), Куліш навряд чи тоді спромігся 
«підтягнути» російську «Черную раду», узгодивши з новою змісто-
во-фабульною редакцією українського тексту. Не випадково ж бо ви-
дання російської версії роману Куліш відкладав до повернення з-за 
кордону (див. цитований уже його лист до Бодянського від 7 листо-
пада) – мабуть, щоб доопрацювати відповідно до зроблених в укра-
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їнському тексті змін. Варто також наголосити, що два розділи третьої 
частини, які в перебігу її опрацювання залишилися незмінними (у ро-
сійській версії роману, нагадаю, вони відповідають опублікованому 
«Одному дню»), у рукопису Б (писарська копія) є автографами, і це 
первісні чорнові тексти (див. с. 239). 

деяку поживу для міркувань стосовно тексту первісної редакції 
дає вказівка, що міститься в аналізованому листі, на розділ 21 – його 
присвячено описові «чорної ради». Річ у тім, що в рукопису Б про пе-
ребіг «чорної ради» йдеться не в розділі 21, а в розділі 22 (див. с. 357). 
Це спонукає зробити висновок, що Куліш після листа до Костомарова 
ще якийсь час продовжував правити брульйон третьої частини, зокре-
ма змінював її розділову структуру, допоки текст не переписали набіло 
(як щойно було сказано, Костомаров читав російську «Чорную раду», 
проте Куліш писав приятелеві про український роман, і, очевидно, про 
розділ 21 українського роману, а не російського, йому йшлося).

Наведена в листі до Костомарова цитата останніх рядків роману 
повністю відповідає тій, яка міститься в рукопису Б і є його закінчен-
ням. Тут воно знаковане проміжком, що відділяв його від решти тек-
сту, і так, цілком можливо, відображалося би й у друкові. На засланні 
Куліш повністю закреслив закінчення, прагнучи змінімалізувати ав-
торські ремарки. стилістика цього тексту відповідала ранній редакції: 
«нещаслива старосвіщина» є алюзією до первісного заголовка, наяв-
ного в рукопису А – «Чорная рада, або Історія нещасливого 1663 року. 
Із старосвітських рукописов, із древніх козацьких архівов повиймав, 
зложив і написанію предав П. Куліш», та нового заголовка, що його 
автор створив у переписаному з чернеток рукопису Б – «Чорна рада, 
або Нещаслива старосвіщина. Написав П. Куліш, року Божого 1846» 
(див. також розділ V. 1).

до кінця своїх днів Куліш був вдячний Костомарову за допомогу, 
яку той надав як один із перших читачів «Чорної ради». Костомаров 
не тільки давав поради як професійний історик, а й – що не менш 
важливо – заохочував до праці. Він порівнював Куліша, з його слів, із 
Волтером скотом української літератури, і ця найвища характеристи-
ка надзвичайно багато важила для молодого амбітного письменника:

я взирал на Костомарова как на будущего Тацита, он на меня – как 
на будущего Вальтер-скотта21.

Куліш у листі до Костомарова пише про завершення роману як 
про доконаний факт. Точну дату, коли письменник поставив останню 
крапку у творі (як уже знаємо, ця крапка умовна: дійшовши до кінця, 
Куліш знову і знову повертався до тексту, який повсякчас доопрацьо-
вував), він називає в листі до Бодянського від 1 вересня: 

21 Кулиш, «Воспоминания о Николае Ивановиче Костомарове», 62.
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Вчера был достопамятный день совершенного окончания перво-
го на украинском языке исторического романа «Черная рада», ко-
торый к Вашим услугам. [ПЗТ, 1:112]

Ці слова виписано стилізованим письмом у самому кінці листа – 
автор на них наголошує, ніби промовляє: створення першого україн-
ського історичного роману – це епохальна для національної культури 
подія.

*
Хоча письменник і дійшов до останньої сторінки українського ро-

ману, він і далі мав намір продовжити працю, вдосконалюючи текст, 
його окремі фраґменти. Через дванадцять днів після листа до Косто-
марова, 16 вересня, він повідомляє Бодянського, що проїздом через 
москву хоче зупинитися в ній на довший час і попрацювати в архівах, 
щоб зображення подій у романі було максимально достовірним:

я, может быть, проживу в москве месяц и два. Хочу у вас кое-чему 
поучиться и прочитать, по вашему указанию, все, что мне необхо-
димо прочитать. да еще хочу поработать в вашем архиве для своей 
«Черной рады». Хочется мне, чтоб это был не вымысел, а истина, 
до чего я уже и достиг значительно. [ПЗТ, 1:116]

Завершивши українську «Чорну раду», Куліш одразу почав дба-
ти про видання роману. доопрацювання тексту в деталях цьому не 
перешкоджало. Зʼявилася реальна можливість опублікувати твір у 
«Чтениях в Императорском Обществе истории и древностей рос-
сийских при московском университете», які виходили за редакції 
Бодянського. У цьому виданні Куліш уже зініціював публікацію лі-
топису самовидця, який саме йшов до друку; водночас Бодянський 
узявся оприлюднити Кулішів збірник «Украинские народные преда-
ния». Уже 16 вересня письменник пише товаришеві листа, в якому 
просить повідомити:

Прошу Вас сообразить, сколько места займет в Вашем журнале 
«Черная рада» на укр<аинском> языке. Она объемом равна «ми-
хайлу Чарнышенку» без примечаний; но вспомните, что «Чар-
нышенко» разгонисто напечатан. может ли она быть помещена в 
одном нумере? ее хотел бы я напечатать во время пребывания в 
москве. [ПЗТ, 1:116]

Певна річ, видати роман у такий стислий термін проїздом через 
москву – це не більше ніж мрія. Але відтоді письменник починає жваво 
обговорювати з Бодянським питання публікації роману в «Чтениях». 
Куліш поспішає, бо прагне надрукувати роман ще перед від’їздом за 
кордон, – він порушує це питання сливе в кожному наступному листі 
до Бодянського, квапить його. Формат журналу з його усталеними на-
уковими рубриками не давав змоги опублікувати сучасний твір крас-
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ного письменства, тож розв’язати справу було не так просто. спершу 
треба було відкрити в журналі спеціяльний відділ, де можна друкувати 
художні твори слов’янських народів, а вже тоді говорити про видання 
«Чорної ради»22. якийсь час Куліш навіть думає про те, щоб самому на-
друкувати роман у москві власним коштом. Але тоді він мусив би сам 
клопотатися про цензурний дозвіл на видання; натомість публікація в 
«Чтениях» окремого цензурного схвалення не потребувала, бо Товари-
ство історії та старожитностей російських мало право власної цензури 
для свого наукового журналу. У жовтні 1846 року Куліш нетерпляче 
підганяє Бодянського з вирішенням справи щодо видання «Чорної 
ради», обмірковує цю справу з усіх боків. Пише що кілька днів:

8 жовтня. Что это Вы замолкли, почтеннейший Иосиф мак-
симович? мне нужно знать, открыли ли Вы в Вашем журнале 
новый отдел и может ли «Черная рада» быть напечатана в нем 
вся вдруг и немедленно по приезде моем в москву, т. е. око-
ло 15 ноября? если нет, то я отдам ее заблаговременно здесь 
в цензуру и, по приезде в москву, немедленно приступлю к 
изданию ее на свой счет. для меня это сделалось вопиющею 
потребностью. Не могу долее переносить, что после повестей 
Основьяненка мы, малороссияне, совсем уснули со своею лите-
ратурою. Откладывать же до возвращения из заграницы слиш-
ком долго. Итак, покорнейше прошу Вас обстоятельно меня обо 
всем уведомить. <...> Ожидаю ответа, должен ли я идти к цен-
зору с «Черною радою»? [ПЗТ, 1:117–118]

18 жовтня. Ожидаю от Вас известия о том, открыли ли Вы но-
вое отделение в журнале? <...> может ли поступить в печать 
«Черная рада» к тому времени, как я приеду в москву? В про-
тивном случае я хочу печатать ее на свой счет и потому должен 
заблаговременно обратиться к цензору. Ожидаю от Вас известия. 
[ПЗТ, 1:120]

22 жовтня. «Раду» постараюсь поскорее доставить цензору. Не мо-
жете ли Вы мне сказать, во сколько времени могут у Вас в москве 
напечатать ее? соображаясь с этим, я отниму несколько дней от 
Петербурга, чтобы пробыть подолее в москве.

Не сделают ли мне препятствия паэрки (^) и ударения? есть ли 
они для букв , ŷ, ê и пр.? если бы у Вас нашелся исправный в 
поставлении бумаги и типографских пособий книгопродавец, то я 
уступил бы ему роман за известное число экземпляров. Он должен 

22 Бодянський таки відкрив новий відділ на початку навчального року 1848-го, про 
що повідомив Павла Йосефа Шафарика в листі від 19 лютого 1849 року, однак 
після першої книжки нового року «Чтения» перестали виходити через публікацію 
в них записок джайлса Флетчера «О государстве Русском». Цей відділ називався 
«материалы славянские». див.: V. A. Francev, vydal, Korespondence Pavla Josefa 
Šafaříka, část 1 (Praha, 1927), 134.
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только обязаться поставлять в неделю столько-то печатных листов, 
чтоб не задержал меня в москве. Чем больше даст он мне экземп-
л<яров>], тем лучше; впрочем, я согласился бы за 3ю часть заво-
да. Экземпляры должны быть брошюрованы на его счет и к сроку. 
если угодно, потолкуйте с кем-нибудь. еще условия: хорошая бу-
мага, какой мне угодно формат и хороший шрифт.

если же Вы найдете, что с книгопродавцами невозможно будет 
уладить этого дела, то я вас покорнейше буду просить взять для 
меня в долг бумаги на 1200 экз<емпляров>, а я вам для расплаты с 
купцом деньги вышлю через полгода. На печать же у меня деньги 
есть. [ПЗТ, 1:122]

28 жовтня. В цензуру «Черной рады» отдавать теперь уже некогда. 
Не лучше ли будет, если я поручу ее Вам для напечатания в «Чтени-
ях»? Зачем хлопотать мне самому, когда у меня есть такой славный 
издатель? [ПЗТ, 1:122–123]

Позаяк Куліш твердить, що хоче видати «Чорну раду» власним 
коштом і повинен подбати про отримання цензурного дозволу на неї, 
то цілком очевидно, що на той час – у другій половині жовтня – пись-
менник уже мав біловий текст рукопису або ж сподівався найближчим 
часом його отримати.

У жовтні – листопаді Куліш піклується і про передплату на майбут-
нє видання українського роману. Він просить Амвросія метлинсько-
го, ад’юнкта Харківського університету, поширювати серед знайомих 
та студентів інформацію про роман і збирати кошти. метлинський у 
листі від 2 грудня (який до адресата не потрапив) відповідає, що вже 
пропонує замовляти майбутню книжку. Передплатних квитків Куліш 
не виготовив, але метлинський поставився до Кулішевого прохання 
цілком відповідально:

Радуюсь изд[анию] «Чорной рады», ежели оно состоится. <...> Под-
писку на «Раду» предложил студентам и знакомым, доставивши им 
случай ознакомиться с нею в лучших отрывках, и писал о том же к 
Боровиковскому и Белозерскому в Полтаву: у нас на такие покупки 
скупы; бедняк не может, богач не хочет. Не мешало бы печатное 
объявление об издании. Не дурно бы напечатать экз<емпляры> по-
хуже и подешевле для небогатых, брать книги на комиссию друг от 
друга и смениваться. [ПЗТ, 1:126]

Згодом метлинський не раз порушить питання передплати на 
«Чорну раду», зокрема поскаржиться Костомарову (28 березня 
1847 року): «Куліш просив збирать підпис на “Чорную раду” на 
малоросс<ійській> <мові>, почав було збирать, а “Ради” нема»23. І 
навіть коли Куліш уже перебував під слідством, метлинський іще 
запитує у срезневського (9 травня) про український роман: «Что 

23 КмТ, 1:288.
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сталося с “Чорною радою” Кулиша, юже восхоте некогда издати. 
Не весте-ли?»24.

Питання з публікацією «Чорної ради» в «Чтениях», як видава-
лося, було вже настільки вирішеним, що Куліш поінформував про це 
своїх кореспондентів як майже доконаний факт. серед таких корес-
пондентів був і микола д. Білозерський, брат у других майбутньої 
дружини Куліша25. Бібліофіл і колекціонер, він мірою своїх можливо-
стей збирав усе, що мало стосунок до національної культури. свого 
часу його збірка різних українських раритетів була однією з найкош-
товніших. У миколаївського (мешкав на хуторі миколаєві під Борз-
ною) поміщика зберігалися, зокрема, Шевченкові автографи. Через 
багато років після арешту Куліша, 25 квітня 1858 року, Білозерський 
звернувся до Бодянського з незвичним, на перший погляд, проханням:

В одной статье Вы высказались, что некоторые из прежних изданий 
Ваших были такие, что стоило только подписать вид и пустить их в 
свет. я совершенно знаю, что в числе подобных подготовленных со-
чинений была «Чорна рада», «Украинские предания» (или иначе?), 
«Орися», – два последние я собственными глазами видел. Будьте до-
бры, будьте милостивы ко мне, хохлу. мне до крайности желательно 
иметь в редакции, и тем более, что я обладаю автографом «Чорної 
ради» [йдеться про рукопис В. – О. Ф.] и хорошими списками других 
пьес. Убедительнейше Вас прошу – не отказывать в моем сердеч-
ном домагательстве: пришлите мне Ваши выпуски... Ручаюсь всеми 
святыми за соблюдение тайны, если это необходимо26.

Білозерський тут помилився: інформацію, отриману в розмовах 
із Кулішем, він згодом сприйняв як достеменну. Проте тверджен-
ня Білозерського було й не таке далеке від дійсности: «Украинские 
народные предания» вийшли друком, і він міг бачити в Куліша від-
биток (наприклад, Куліш просив Бодянського переслати відбиток у 
листі від 16 липня 1848 року), ідилія «Орися» мала ввійти до цієї 
збірки, але Бодянський її не включив через якісь вади тексту27 (зго-
дом «Орися» таки увійшла до другого тому «Записок о Южной 
Руси»), а «Чорна рада» теж мала бути надрукована в «Чтениях», і 
про це Куліш не раз вів мову.

9 грудня 1846 року Куліш приїхав до москви і наступного дня 
прийшов до Бодянського додому познайомитися з ним особисто (ра-

24 А. Шамрай, ред., вступ. статті й прим., Харківська школа романтиків, т. 2 (Харків, 
1930), 153.

25 Про особливо близькі дружні взаємини Куліша з Білозерським див. мою статтю 
«П. О. Куліш і м. д. Білозерський: взаємини на тлі доби», у кн.: Пантелеймон 
Куліш, Листи до М. Д. Білозерського, упоряд., вст. ст., комент. О. Федорука (львів; 
Нью-Йорк: Вид-во м. П. Коць, 1997), 3–31.

26 ВР Іл, ф. 99, од. зб. 101, арк. 80 зв.
27 див. ПЗТ, 1:230–231.



52

ніше вони ніколи не зустрічалися). Найімовірніше, із собою письмен-
ник привіз і рукопис «Чорної ради», який залишив у Бодянського. Цей 
рукопис мав бути набірним для публікації в «Чтениях».

минуло ще півтора місяця. Протягом цього часу Куліш одружився 
з Олександрою Білозерською – весілля відгуляли 24 січня в мотронів-
ці, де Куліш перед тим і після того пробув понад місяць, давши змогу 
молодій дружині зібратися в тривалу подорож і попрощатися з рід-
нею. 13 лютого 1847 року, напередодні від’їзду з мотронівки, Куліш 
знову звертається до Бодянського із запитанням про «Чорну раду»:

Коли читали «Чорну раду», то напишіте. може, по Вашему, треба які 
словця підправити. То напишіте, які і як би Ви підправили, то я, може, 
й скажу: «добре, переправте». я чоловік погідливий. [ПЗТ, 1:154]

Бодянський відписав одразу, однак адресатові відповіді не на-
діслав, бо не знав його актуальної адреси (чистовий автограф листа 
зберігся в архіві славіста). У цьому листі (від 28 лютого) Бодянський 
інформує Куліша про масштабні плани щодо його видань, і зокрема 
про «Чорну раду»:

«Раду» Вашу читав уже, але дуже швидко, нічого не вважаючи 
на мову; після праці рокової перечитаю ще разиночку і, коли що 
надибаю не по нутру собі, зараз напишу Вам, а Ви як сам здоров 
там знаєте. Бацьця, в априлі чи в маї надрукую перше всього Ваши 
«Предання», а там і за «Раду» візьмуся, а після єї – за пісні; і все то 
остальне новими, дуже хорошими і вглідними буквами. Ось поба-
чите! [ПЗТ, 1:164]

Не одержавши відповіді, Куліш уже з Варшави знову запитує в 
товариша про «Чорну раду» – у листах від 17 (29) березня: «А що пре-
данія? А що “Черная рада”?» [ПЗТ, 1:170] і 30 березня (11 квітня): «А 
коли друкуватиметься “Чорная рада”?» [ПЗТ, 1:171]. Через декілька 
днів після останнього листа до Бодянського, у перших числах квітня – 
не пізніше 3 (15) – Куліша заарештували.

*
Арешт докорінно все змінив для Куліша: розбилися всі сподіван-

ня і мрії письменника, пов’язані з поїздкою за кордон, відклалися на 
довгі роки всі видавничі плани, які він плекав у середині 1840-х років. 
Його кар’єра – перспективного науковця, що міг проявити свій педа-
гогічний хист у найпрестижніших навчальних закладах Російської ім-
перії, потенційного члена Імператорської Академії наук, коштом якої 
його було відряджено, – ця кар’єра, що так по-казковому стрімко піш-
ла вгору, так само раптово й урвалася. Амбітну людину, яка прагну-
ла здобути своє, далеко не останнє місце в науково-освітній системі, 
було відкинуто назад на десятиліття. Отримавши цю морально-психо-
логічну травму, Куліш так ніколи більше і не зміг повернутися до на-
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уково-викладацької праці, а чиновницька служба, якій він віддавався, 
треба сказати, вимушено, щоб якось забезпечити своє існування, – на 
початку 1850-х років у міністерстві державних маєтностей, у середині 
1860-х на урядовій службі у Варшаві, у першій половині 1870-х у мі-
ністерстві шляхів сполучень, – ця служба, зазвичай нецікава, рутинна 
й бюрократична, «гарячого» Куліша ніколи не вдовольняла. Навіть 
посівши високу посаду, коли, бувши перед тим на найнижчому щаблі 
службової ієрархії із чином губернського секретаря, за кілька років 
на службі у Варшаві здобув високий чин надвірного радника, Куліш 
спромігся затриматися на ній лише декілька років. Приводом для 
його звільнення стали службові негаразди, пов’язані зі зміною керів-
ництва: новий начальник змушував Куліша публічно зректися укра-
їнофільських поглядів. Цієї умови письменник рішуче не прийняв і 
подав у відставку. Але відставку з варшавської служби зумовлювали і 
внутрішні, психологічні чинники – прагнення письменника отримати 
особисту свободу, можливість творчо й суспільно реалізувати себе, 
чого не можна було зробити вповні на чиновницькій посаді.

Життєвий поворот, який стався внаслідок кирило-методіївського 
процесу, мав для Куліша (так само, як і для інших братчиків) катастро-
фічні наслідки. свої книжки, які 1847 року вже були готові до друку, – 
«Украинские народные предания» (прообраз «Записок о Южной Руси», 
властиво, їх першого тому) та «Чорну раду», – Куліш зміг опубліку-
вати аж через десять років. Обидві праці мали вийти протягом 1847–
1848 років. «Украинские народные предания» вже навіть було надруко-
вано, проте після Кулішевого ув’язнення увесь наклад заарештували, і 
видання на довгий час залягло незброшурованим на складі Товариства 
історії і старожитностей російських, аж поки 1893 року книгу випусти-
ли у світ в тих же «Чтениях» як пам’ятку.

Відбувши три місяці ув’язнення в Алексєєвському равеліні Пе-
тропавлівської фортеці, на початку вересня 1847 року Куліш відпра-
вився на заслання до Тули. Останні його листи з Петербурґа було 
звернено до Бодянського (1 вересня) і Плєтньова (2 вересня): пись-
менник попросив приятелів повернути рукописи української та ро-
сійської версій «Чорної ради», які у них зберігалися [ПЗТ, 1:177–178]. 
Розпочався новий етап праці над текстами обох романів.

У середині жовтня Куліш пише лист до генерала корпусу жан-
дармів лєонтія дубельта, який провадив слідство над кирило-мето-
діївцями, і несподівано для себе 31 жовтня отримує у відповідь «не-
обыкновенно ласковое письмо» [див. ПЗТ, 1:188]. Письменник реаґує 
блискавично: 1 листопада він знову звертається до нього розлогим 
листом, намагаючись вірнопідданою риторикою хоч якось себе зреа-
білітувати, однак і не забуває попросити:

Пользуясь убеждением Вашего Превосходительства в том, что я 
теперь имею в виду новый, указанный мне Вами путь жизни, осме-
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ливаюсь покорнейше просить Вас исходатайствовать мне Высочай-
шее разрешение печатать мои сочинения.

І далі виникає тема «Черной рады». Змальована в романі деструк-
ція українського суспільства – та соломинка, за яку хапається Куліш:

я знаю, что личность моя приобрела теперь во мнении многих 
странный, унизительный для меня смысл. Поэтому я желал бы пока-
зать всем, что мой идеал возможной на земле справедливости, здра-
вомыслия и практической любви к человеку заключается в Русском 
Правительстве, что на старое время русское вообще и в особенности 
на украинское я смотрю с ужасом и жалостью и что, по моему мне-
нию, для России теперь только наступило время полного развития 
прекрасной государственной жизни, начатой Петром Великим. «Чер-
ная рада» моя, вновь исправленная и местами переделанная, пред-
ставляет как нельзя яснее всю беспорядочность украинской старины 
и, будучи основана на долгом изучении исторических источников, 
докажет всем рассудительным людям, что старина наша похожа на 
страшную ночную сказку и что светлый день спокойной жизни на-
стал для малороссии только в новейшее время. если б я был так 
счастлив, чтобы Правительство возвратило мне свою доверенность 
позволением печатать, я бы выступил на новое литературное попри-
ще с этим романом. я уверен, что он заставил бы думать иначе обо 
мне и тех, которые негодуют на безрассудство проповеданных мною 
прежде мыслей, и тех, которые делают меня каким-то ламаншским 
героем. То и другое тяготит мою душу, и Ваше Превосходительство 
понимаете, как было бы для меня радостно, если бы все верили в мое 
перерождение по-Вашему! [ПЗТ, 1:187–188]

Звичайно, ці слова, звернені до дубельта в перші місяці Куліше-
вого заслання, слід сприймати як данину підневільного становища 
письменника. Текст роману свідчить про зовсім інші наміри автора – 
показати українську минувшину, героїчну і водночас драматичну, і 
про це згодом він напише відвертіше в супровідній статті «Об отно-
шении малороссийской словесности к общерусской»:

мне хотелось доказать, что не ничтожный народ присоединился в 
половине xVii века к московскому царству. Он большею частию 
состоял из характеров самостоятельных, гордых сознанием своего 
человеческого достоинства; он, в своих нравах и понятиях, хранил 
и хранит до сих пор начала высшей гражданственности. [ЧРр, 253]

Щоб такі думки з’явилися друком, доводилося платити думками 
іншого штибу (висловленими поряд і суголосними з тими, які у стані 
близькому до розпачу Куліш написав дубельту):

я желал выставить во всей выразительности олицетворенной исто-
рии причины политического ничтожества малороссии и каждому 
колеблющемуся уму доказать, не диссертациею, а художественным 
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воспроизведением забытой и искаженной в наших понятиях ста-
рины, нравственную необходимость слияния в одно государство 
южного русского племени с северным. [ЧРр, 252–253]

Утім, ці слова йдуть у пандан як необхідний ad censuram баласт 
до того, «что читатель увидит в нем [романі. – О. Ф.] без объяснения».

Кулішева пропозиція дубельтові опублікувати «Черную раду» 
була мотивована. Письменник сподівався, що його роман таки спра-
вить позитивне враження на жандармів iii відділу, і це хоч якось по-
легшить долю засланця. Під час слідства всю опубліковану творчість 
Куліша було піддано прискіпливому розглядові. Найбільше застере-
ження викликала «Повесть об украинском народе» та поема «Украї-
на», і головно через ці твори Куліша було покарано. «Чорна рада», од-
нак, не привернула уваги жандармів, хоча її також розглянули. Попри 
зауваження з приводу того, що і в цьому творі Куліш перебільшено 
оцінює колишню козацьку славу, всі події в романі було кваліфіковано 
як звернені супроти Польщі, а не Росії, і твір у цілому не викликав 
підстав для підозри (також див. с. 108‒111):

Отрывки из сочинения Кулиша под названием «Черная рада», по-
мещенные в «москвитянине» и «современнике» за 1845 и 1846 гг., 
рассмотрены.

Из них видно, что сочинение Кулиша есть роман, в котором 
изображены малороссияне в xVii веке; действуют полковник 
Шрамко и другие, более в обыкновенных случаях жизни. Но ми-
моходом говорится о набегах малороссиян как о важных войнах, 
о наездах казаков, как бы о рыцарстве, словом, у Кулиша и здесь 
малороссийские казаки представляются в преувеличенной славе.

В одном месте, при рассказе об отце Шрамка (в виде эпизода), 
описано с особенною живостию восстание малороссиян против по-
ляков и помещены мысли о тягости рабства, о беспокойном духе 
казаков («современник», 1845, № 4, с. 21–32). В другом месте при-
водит слова, кажется им любимые, Богдана Хмельницкого: «Тим 
бо і сталась по всьому світу страшенная козацькая сила, що у вас, 
панове молодці, була воля і дума єдина» (там же, № 5, с. 173).

Впрочем, все это обращено к Польше и нисколько не относит-
ся до России. Поэтому «Черная рада», кроме чрезмерных мыслей 
о древнем будто бы рыцарском казачестве, не заключает «в себе 
ничего подозрительного». Кулиш объясняет, что полная рукопись 
«Черной рады» его находится в москве у проф. Бодянского28.

Найімовірніше, Куліш знав про висновок жандармів щодо «Чор-
ної ради». як він згадував багато років опісля, дубельт, прагнучи 
якомога більше довідатися від арештантів про діяльність Кирило-ме-
тодіївського братства, всіма способами намагався викликати довіру 

28 КмТ, 2:44.
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до себе29. Тож цей висновок навряд чи приховували від Куліша. Крім 
того, серед жандармських високопосадовців письменник мав прияте-
ля – Івана Нордстрема, який міг його інформувати про окремі деталі 
слідства.

Не знати, як дубельт поставився до пропозиції Куліша виступи-
ти своїм романом «на новое литературное поприще». Єдине, що ві-
домо, – це генералова заувага на листі: «Чувства хорошие, но рано, 
др[угое] возможное соображение». Радше відповіді не було, інакше 
Куліш мав би якось відреаґувати на слова дубельта, а цього в листах 
немає. Попри те письменник, мотивуючи тим, що російський роман 
незавершений, невдовзі, 25 листопада, взявся написати ще одного 
листа до дубельта. лист, до якого долучив щойно створену автобіо-
графічну поему «евгений Онегин нашего времени», письменник на-
діслав не самому дубельтові, а на руки Плєтньова, щоб той розпо-
рядився ними на свій розсуд. Плєтньов залишив їх у себе. В листі 
йшлося про те, що роман іще не готовий для друку, мовляв, його треба 
доопрацювати, а потім ще й переписати набіло:

«Черной рады» я теперь не могу еще представить Вашему Прево-
сходительству, потому что окончательная отделка и в особенности 
переписка набело этого романа требует продолжительной работы, 
а я почти после всякого присеста у письменного стола чувствую 
нестерпную боль в груди. Обожду весны, которая всегда для меня 
живительна, и тогда, с укреплением сил, перепишу и представлю 
свой роман на благосклонный суд Вашего Превосходительства. 
[ПЗТ, 1:195]

Це була остання в 1840-х роках Кулішева спроба надрукувати ро-
сійську «Чорну раду», – спроба, яку письменник, схаменувшись, одра-
зу і відкликав. Про видання ж українського роману не могло бути й 
мови. до питання публікації обох версій Куліш повернеться лише через 
вісім із половиною років, коли з нього знімуть цензурні обмеження.

Восени 1847 року розпочався наступний етап праці над твором – 
шліфування його тексту. Позбавлений будь-якої надії опублікувати ро-
ман чи то український, чи то російський, автор пише в шухляду. Над-
звичайно ретельна, копітка праця на засланні над «Чорною радою» 
увінчалася створенням нової редакції тексту. Про масштаб цієї роботи 
можна судити з рукопису Б – інших джерел, зокрема епістолярних, у 

29 спершу дубельт обрав тактику залякуванння, а потім змінив її: «почав на допросах 
до Куліша лащитись, і листи своєї жінки йому показувати, і царським милосердєм 
заспокоювати, і всячину йому по-приятельськи оповідати, аби що-небудь випита-
ти; та Кулішеві ні в чому було признаватись, опріч того, що він свій край любив, 
як свою душу, і рад би був для його добра хоч би в тачку каторжника запрягтися, – 
не то що. молоде серце вбачало тоді в дубельтових річах не лукавство, а щирий 
погляд на неповинну жертву нерозумної політики, і дякувало йому щирістю». 
[Куліш], «Жизнь Куліша», № 25, 8 липня 1868, 299.
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нашому розпорядженні немає. Рукопис ранньої редакції російського 
роману, який був тоді зредаґований (про що вже йшлося), невідомий. 
Однак збереглася частина автографа – рукопис Д, який відповідає роз-
ділам 1–8 остаточного тексту і який постав унаслідок переписування 
переробленого тексту. Отже, про кінцевий результат опрацьованого 
на засланні тексту цієї частини російської версії ми знаємо. Залиша-
ється з’ясувати, чи праця над обома версіями була синхронною, чи 
все ж автор надав першість одному текстові, а відтак, завершивши 
його редаґування, за ним «дотягував» другий. Щоб відповісти на це 
питання, до якого я повертатимуся ще не раз, слід кількома штрихами 
окреслити перебіг Кулішевої творчости на засланні.

як відомо з листування, у березні 1848 року Куліш задумав на-
писати новий роман «Алексей Однорог», який первісно мав назви 
«дружина северяк», «северяки». до середини червня письменник 
завершив першу частину твору, тоді відклав працю, а потім навіть 
спалив рукопис (як про це свідчив у листі до Бодянського від 11 черв-
ня 1849 року). Розпочавши роман із початку, Куліш до середини 
1850 року знову завершив першу частину, яку переслав на розгляд 
iii відділу. Граф Алєксєй Орлов, шеф жандармського відомства, од-
нак, відмовився розглядати рукопис, мотивувавши тим, що твір неза-
вершений.

У той самий час – протягом весни і до кінця серпня 1848 року – 
Куліш написав іще одну чималу книжку – популярну «Историю Бори-
са Годунова и димитрия самозванца». Праця повністю захопила його 
увагу – він багато читає історичної літератури на цю тему, натхненно 
пише. Ось, наприклад, Куліш інформує Надію Забілу про свої заняття 
наприкінці весни – на початку літа того-таки року:

Занятия наши теперь сделались довольно однообразны. я пишу 
историю самозванцев в начале xVii столетия и занят ею с утра 
до вечера каждый день, а саша из дружбы взялась переписывать 
мои черновые листки набело. Книгу свою я назвал «московскою 
трагедиею» и хочу сделать из нее историю, да не историю, а нечто 
среднее между историею и историческим романом, ближе одна-
ко ж к строгой истории, нежели к роману. Уже написано страниц 
100, а еще надо написать втрое больше. Роман свой я оставил на 
первой части. Вася очень хвалит (ему послана черновая рукопись), 
но я, углубившись в историю, сделался им недоволен и, кончивши 
«московскую трагедию», начну его совсем иначе, так что войдут из 
прежних глав только две первые. [ПЗТ, 1:222]

Зрозуміло, що в цей період Куліш не міг синхронно приділяти 
уваги «Чорній раді». І так тривало до кінця літа, допоки не закінчив 
і не переслав (28 серпня) «Историю» на розгляд iii відділу з надією, 
що її дозволять до друку (після неґативної рецензії історика Ніколая 
Устрялова рукопис повернули авторові).
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І, нарешті, ще одна велика літературна праця, яку письменник 
розпочав десь у другій половині 1849 року, – роман «Петр Ивано-
вич Березин и его семейство, или люди, решившиеся, во что б ни 
стало, быть счастливыми» (остаточна назва – «Искатели счастья»). 
Обидва романи – «Алексей Однорог» та «Искатели счастья» – Ку-
ліш писав майже водночас, і на початок 1850 року кожний із них 
було лише наполовину завершено. В листі до Бодянського від 
28 січня письменник скаржиться: «Пишу два романа и оба довел 
до половины да й загруз» [ПЗТ, 1:307]. Проте вже в наступному 
листі до Бодянського від 15 лютого він свідчить про закінчення 
«Петра Ивановича Березина» найближчим часом: «я же кончаю 
один роман на днях. Он из современной русско-малороссийской 
жизни <...>».

Отже, свої твори на засланні – два романи та популярну історію 
(але не «евгения Онегина нашего времени») – Куліш писав із тим, 
щоб їх можна було видати. «Алексея Однорога», «Историю Бориса 
Годунова», згодом «Петра Ивановича Березина» він пересилає до 
iii відділу (і безуспішно). Із цього процесу якось зовсім «випадає» 
«Чорна рада», на деякий час вона ніби перестає існувати. Що тут 
можна сказати? По-перше, Куліш не виявляв наміру опублікувати 
російську версію роману на засланні, як це було з іншими «заслан-
ськими» творами, тож навряд чи педалював її підготування, адже 
вона потребувала істотно більше праці, ніж українська (яка місти-
ла вже перероблену третю частину, тоді як російська, мабуть, була 
ще в попередній редакції). Найвірогідніше, Куліш і далі редаґу-
вав український текст, аж поки той задовольнив автора. Після того 
взявся за російський. синхронна праця також була можлива, але все 
ж праця над українським текстом ішла попереду: російську версію 
автор «підчищав», взоруючись на зредаґовану українську. Тим-то 
згодом в епілозі до російської версії «Чорної ради» – у статті «Об 
отношении малороссийской словесности к общерусской» – Куліш 
наголошував, що роман він спершу написав українською мовою, а 
російська версія – це переклад. Таким твердженням автор, певна 
річ, прагнув вивищити український текст роману над російським, 
надати йому більшої ваги, зробити російський текст вторинним 
щодо українського. Адже, як уже знаємо, Куліш спершу написав 
російський текст, а вже за ним, навесні – влітку 1846 року, – укра-
їнський. Проте, розпочавши працю над українським романом, ав-
тор поступово відійшов від протоориґіналу (особливо у третій ча-
стині), і врешті настільки змінив українську версію, що то вже був 
інший текст. Відтак праця на засланні над російською «Чорною 
радою» стала повторювати процес, що відбувався зі створенням 
української версії: як колись, у Петербурзі, автор брав за основу 
російську версію, так опісля він відштовхується від перероблено-
го українського ориґіналу і трансформує його в російський текст, 
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який місцями зберігає у своєму первісному вигляді, а місцями пов-
ністю переписує30.

Тому Кулішеве твердження про взаємне позиціювання різно-
мовних текстів як «ориґінал» (український) і «переклад» (росій-
ський) під цим оглядом не відбігає від дійсности. Звісно, воно по-
требуватиме ще уточнення, яке можливо буде зробити, коли роман 
з’явиться з усіма редакціями та варіянтами в «Повному зібранні 
творів» письменника, і тут можуть виникнути різні нюанси, що 
скориґують цей висновок. Проте загальна тенденція – перевага 
українського тексту над російським у плані першости опрацюван-
ня українського в засланський і позасланський періоди, – на мою 
думку, є саме такою.

30 Застановившись над питанням – «якою мовою почато “Чорну раду”?», Євген Кири-
люк висунув таке припущення: «Отже, треба гадати, що вся дальша частина роману, 
починаючи з “Киевских богомольцев”, є переробка з української мови» (Кири-
люк, 198). якщо тлумачити цю тезу так, як її, мабуть, розумів Кирилюк, – тобто що 
Куліш почав писати роман російською (і цю частину твору згодом переклав), а потім 
зупинився і продовжив українською (і відтак повернувся до російської в перекла-
ді), – то ця теза цілком хибна. Але якщо її розуміти в іншому ключі – що Куліш 
викінчував російський роман за українським переробленим текстом, то вона слуш-
на. Те, що Кирилюк потрактував узаємне відношення українського та російського 
текстів, надавши першість українському над російським у плані хронології їх ство-
рення (у тій частині твору, яка відповідає розділам 9–18 остаточного тексту), видно 
з іншого твердження науковця: «В остаточній редакції Куліш вводить ще одного 
представника панської верстви – Ґвинтовку» (ibid., 208). Насправді цей образ є і в 
ранніх редакціях роману. Кирилюк також плутано трактує авторські слова, заявлені 
в епілозі, що російський роман є «вольный перевод» з українського, і, мабуть, таки 
сприймає їх буквально, якщо пише: «Коли саме зроблено цей “вольный перевод”, ми 
не знаємо». А трохи далі твердить, що знайомство з Аксаковими на початку 
1854 року – «Це й є час перекладу основного тексту “Чорної ради” на російську 
мову» (ibid., 222). І ще одна Кирилюкова думка, яку належить спростувати: «росій-
ський текст є переробкою не останньої редакції, а якоїсь ранішої» (ibid., 223). Про 
хронологію створення обох текстів я тут уже писав і ще пиcатиму, так само, як і про 
особливості творчого процесу: обидва тексти постали в середині 1840-х років, і 
автор їх постійно і майже синхронно доопрацьовував і переробляв, поки не опублі-
кував 1857 року.

Хибне сприйняття на віру Кулішевих слів про те, що російський текст є віль-
ним перекладом українського, трапляється і в наш час. Наприклад, про «росій-
ський переклад» українського твору пише Петро Кралюк, див. його статтю «Усі 
будемо рівні: “Чорна рада” Пантелеймона Куліша як твір-попередження», День, 
№ 146, 16 серпня 2018 (https://day.kyiv.ua/uk/article/istoriya-i-ya/usi-budemo-rivni). 
Валентина мацапура, зіставивши первісну редакцію російської версії середини 
1840-х років із першодруком української версії 1857 року, порівнює зображення 
Божого Чоловіка у цих текстах і робить такий висновок: «русский вариант “Черной 
рады” – не перевод, а скорее, свободная вариация на заданую тему»; див.: 
В. И. мацапура, Украина в русской литературе первой половины XIX века (Харь-
ков; Полтава: ПОИППО, 2001), 365. Це порівняння має також методологічну хибу: 
авторка аналізує образ Божого Чоловіка в різночасових текстах, проте відмінності 
розглядає в опозиції російська/українська версії, замість простежити відмінності в 
зображенні цього персонажа в різномовних, але синхронних текстах (1845–
1846 років чи 1857 року) або діяхронно в межах одної з версій.



Основний масив праці над редаґуванням української вер-
сії «Чорної ради» на засланні було зроблено не пізніше 26 червня 
1849 року. Приблизно того дня Куліш надіслав рукопис Бодянсько-
му. Той самий рукопис Б, який на початку вересня 1847 року в нього 
ж забрав як біловий, а тепер повернув уже як чорновий, наскрізь 
покреслений, із численними правками та дописками. На форзаці 
письменник написав:

Книжка ця нехай буде у тебе, любий мій друже Осипе максимови-
чу, щоб часом не згинув у мене і чистий противень її, як трапиться 
пожежа абощо. Вона, може, довго ще не надрукується; так жаль 
такої праці, як пропаде, мов порошина з дула. седячи отутечки, я її 
виправив, скоротив, де треба, переписав собі гарненько, а цей про-
тивень нехай буде в тебе хоч і довіку. [ПЗТ, 1:295]

Так завершився важливий етап праці над українським романом. 
На черзі була переробка російського тексту. Внаслідок опрацювання 
обох версій постали два манускрипти, які збереглися частково: укра-
їнської – це рукопис В (приблизно три чверті всього обсягу твору), 
російської – рукопис Д (приблизно половина). Вони були відправними 
для подальшої роботи, яку письменник поновив у середині 1850-х ро-
ків і провадив аж до видання обох творів 1857 року.
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2. 1850-ті роки 
(«Издание “Черной рады” в подлиннике 

я считаю самым важным делом в своей жизни»)

Остання відома нам звістка про «Чорну раду» з часів Кулішевого 
заслання міститься в рукопису Б – близько 26 червня 1849 року пись-
менник подарував цей манускрипт Бодянському. Відтак маємо понад 
чотирирічну інформаційну лакуну. Наступна згадка про роман дату-
ється щойно 25 лютого 1854 року. Того дня Куліш написав з мотро-
нівки лист, і знову-таки – до Бодянського, де засвідчив, що засів за 
редаґування твору:

дещо з свого давнього виправляю, щоб уже хоч і сивому чоловікові 
доведеться взяти у руки, так щоб не зганив. Треба, брате, щоб річ 
була твереза у такому письмі, як про ті давні, кривави роки. Тут не-
чого не візьмеш солодкими словцями та викрутасами. Хотілось би 
так, щоб що листок, то й зерно, щоб не було полови або пустоцвіту. 
Оце ж усе читаю своїм та й прислухуюсь сам наче чужим ухом, та 
опісля, вернувшись у свою келию, і виправляю, не жалуючи нечо-
го. се вже, може, чи не послідня буде праця. Перепишу та й нехай 
лежить для ненарожденних. [ПЗТ, 2:167]

Що йдеться тут саме про «Чорну раду», стає цілком зрозуміло, 
якщо звернутися до щоденника миколи м. Білозерського, який саме 
гостював у мотронівці. Того самого дня, коли було написано цього 
листа, Білозерський записав у щоденнику: «П. А. читал “Черную ра-
ду”»1. Через день, 27 лютого, він знову занотував факт Кулішевого 
читання роману в колі родини2.

Отже, «Чорна рада» була для Куліша в ті дні актуальною те-
мою. Немає сумніву, що Бодянський, добре поінформований про 
белетристичний доробок письменника, цілком виразно розумів, 
про який твір ішлося: «Треба, брате, щоб річ була твереза у такому 
письмі, як про ті давні, кривави роки. <...> Перепишу та й нехай 
лежить для ненарожденних». Остання репліка потрапляє в тон слів 
Куліша, коли той дарував товаришеві рукопис українського роману: 

1 ІР НБУВ, ф. i, од. зб. 3382, арк. 38 зв.
2 ibid., арк. 39 зв.
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«Вона [книжка], може, довго ще не надрукується; так жаль такої 
праці, як пропаде, мов порошина з дула»3.

Кулішеві листи до Бодянського, численні й інформативно наси-
чені, збереглися максимально повно4. Куліш докладно описував свої 
літературні справи, і так само детально інформував про них миколу 
д. Білозерського, тогочасні листи до якого також збереглися у великій 
кількості й без істотних прогалин [див. ПЗТ, 2:365]. Ні в листах до од-
ного, ні в листах до другого, написаних перед лютим 1854 року (якщо 
говорити про 1850-ті), жодним словом не згадано про «Чорну раду». 
Найвірогідніше, впродовж тих років письменник за роман і не брався. 
Це стає зрозуміло, якщо розглянути Кулішеву літературну працю піс-
ля заслання. На початку 1850-х років письменник пробує себе в жан-
рі малої прози, створивши цикл автобіографічних оповідань «яков 
яковлевич», «Ульяна Терентьевна» і «Феклуша», викінчує «Алексея 
Однорога», співпрацює із журналом «современник», стежить за літе-
ратурними новинками, прагне бути «своїм» у колі російських пись-
менників – передусім тих, що гуртувалися довкола «современника». 
смерть Гоголя цілковито змінила Кулішеву творчість, років на два пе-
ретворивши письменника-белетриста на дослідника-біографа: спер-
шу він відгукнувся статтею «Несколько черт для биографии Николая 
Васильевича Гоголя», а невдовзі засів за ширшу біографічну працю, 
яка увінчалася «Опытом биографии Николая Васильевича Гоголя». 
На кінець 1853 року цю книжку було завершено, і для Куліша насту-
пив короткий період, коли він, звільнившись від одних літературних 
справ, іще не розпочав інших, а отже, зміг звернутися до тексту того 
роману, який понад усе цінував.

Наведена цитата з Кулішевого листа до Бодянського привертає 
увагу двома обставинами. По-перше, як Куліш працював над текстом. 
Письменник влаштовував читання свого роману публіці, намагаючись 
абстрагуватися від авторства і створити дистанцію до тексту, мов де-
кламатор, що читає чужий твір, і в такий спосіб намагався по-новому 
поглянути на нього, неначе критичним оком зі сторони, прислухався до 
звучання: «Оце ж усе читаю своїм та й прислухуюсь сам наче чужим 

3    У мотронівці письменник міг правити текст або в біловому автографі українського 
роману (рукопис В), або в чорновому російського (рукопис хД), або в чистовій копії 
російського роману (рукопис Д). Інших автографів Куліш не мав або вони були вже 
неактуальні. Навряд чи це був російський текст – рукописи хД або Д, бо вже в 
березні Куліш віддав рукопис хД миколі м. Білозерському переписувати набіло, а 
рукопис Д залишив у себе, цілком забувши про нього (про що писав Білозерському 
навздогін 22 березня), і той рукопис іще не мав правок. Поза сумнівом, що на час 
написання листа до Білозерського тексти в рукописах хД (верхній «шар») і Д (ниж-
ній «шар») збігалися (докладніше див. с. 254‒256). Отже, логічно вважати, що, 
пишучи до Бодянського 25 лютого про виправлення «дещо з свого давнього», 
Куліш мав на увазі український роман.

4    За період від 1850-го до початку квітня 1856 року не виявлено тільки два листи з 
1852-го і один із 1855 року. див. ПЗТ, 2:369.
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ухом, та опісля, вернувшись у свою келию, і виправляю, не жалуючи не-
чого». Цей стиль праці Куліш не раз практикуватиме й пізніше – у грудні 
1854 року в Абрамцеві, коли вечорами читатиме роман для родини Ак-
сакових, узимку 1855/1856 року в Києві на різних зібраннях. Читання 
вголос допомагало автору відчути, де він припустився фальшивої ноти, 
де вдався у надмірну описовість, де ввів непотрібний діялог чи зайву 
деталь, що гальмували розвиток дії і не додавали характерам істотних 
рис. Реакція слухачів, вочевидь, також була йому потрібна, щоб «запра-
цював» комунікативний зв’язок між текстом і його реципієнтом.

друга обставина – та, що Куліш свій роман виправляв, як і під час 
заслання, без виразної перспективи його опублікувати («Перепишу та 
й нехай лежить для ненарожденних»). То була знову праця у шухляду. 
якби письменник захотів оприлюднити російську «Чорну раду», він 
не зміг би скористатися псевдонімом «Николай м*», яким підписував 
свої твори. Журнальні публікації роману в 1840-х роках перекреслю-
вали навіть саму думку сховатися за вигаданим ім’ям. Виступити під 
власним прізвищем, отже, не було жодної можливости. І тому автор 
працює над текстом українського роману, а російський наразі залишає 
без руху, – хоча мав би робити навпаки, якби сподівався на публіка-
цію. Працюючи над українським романом, він мовби відпочиває, на-
томість російський для нього – на другому плані.

І нарешті, один посутній нюанс: твердження «перепишу» не оз-
начає, що автор тоді й переписав текст. Найімовірніше, він відклав 
копіювання на майбутнє, можливо, тільки почав працю, але завершив 
її наступного року в москві.

Редаґування українського роману в мотронівці наприкінці лю-
того спонукає автора звернутися також і до російської версії. Коли 
Білозерський їхав у березні з мотронівки додому, до Чернігова, де він 
працював у редакції «Черниговских губернских ведомостей», Куліш 
дав йому російський текст «Чорної ради», виправлений на засланні, 
щоб його переписати набіло (див. прим. 3).

Після цього інформаційного сплеску про Кулішеву працю над 
«Чорною радою» наприкінці зими – на початку весни 1854 року, який 
завдячуємо кільком листам письменника та щоденникові Білозерсько-
го, наступна звістка про твір датована аж 6 жовтня. Того дня Куліш у 
мотронівці написав миколі макарову лист, у якому відреаґував на 
Гоголів закид, що роман є нудний. Автор погоджується з цією оцін-
кою, але виправдовує себе: мовляв, нову, істотно відмінну від друко-
ваної редакцію «Чорної ради» Гоголь сприйняв би інакше:

Рад я очень, что мое имя хоть раз было написано рукою Гоголя. 
Он прав, говоря о «Черной раде», что роман скучен; но этот роман 
теперь совсем не в том виде, как печатался в «современнике» Плет-
нева, и Гоголь нашел бы в нем больше интереса, нежели кто-либо. 
[ПЗТ, 2:207]
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Гоголь відгукнувся про Кулішів роман у статті «О “современни-
ке”», яку написав у формі листа до Плєтньова і надіслав йому для пу-
блікації в першому числі «современника» за 1847 рік5. Однак видання 
журналу перейшло до іншої редакції на чолі з Нєкрасовим, Панаєвим 
та Никитенком, і статтю не надрукували. Куліш навів її з купюрами у 
другому томі «Записок о жизни Н. В. Гоголя».

Ця побіжна у плані текстології роману згадка в Кулішевому листі 
до макарова має символічне значення – вона мовби перекидає місток 
у майбутнє: через декілька місяців, у першій половині грудня, Куліш 
навідає Аксакових в Абрамцеві, які трепетно шанували пам’ять про 
Гоголя й усіляко допомагали в підготуванні «Опыта биографии». Тут, 
в Абрамцеві, розпочинається ще один важливий етап Кулішевої праці 
над «Чорною радою». декілька вечорів поспіль письменник читає в 
колі родини Аксакових свій роман і знову посилено править його. Про 
це читання занотувала у своєму щоденнику Вєра Аксакова, донька 
сєрґея Тімофєєвіча, – попри легку і справедливу критику, її враження 
надзвичайно позитивне (запис від 6 грудня):

Вот уже другая неделя, как живет у нас Кулиш. На другой день его 
приезда, т. е. середа [1 грудня. – О. Ф.], провели в разговорах, а с чет-
верга назначили по утрам до обеда занятия, а по вечерам разговоры 
или чтения. Так и исполняли. Три вечера сряду читал нам Кулиш свой 
исторический малороссийский роман «Черная рада». Кроме нескольких 
весьма лишних и цветистых рассуждений о любви, нескольких вовсе 
ненужных сравнений и отчасти довольно устарелых форм романа, ро-
ман этот чрезвычайно интересен и замечателен. Исторические события 
передаются живо, в полноте всех обстановок; значение казачества, За-
порожья, характеры запорожцев выставлены живо и верно, язык удиви-
тельно прост, жив и передает весь дух малороссийской речи. Некоторые 
отдельные характеры прекрасны. Кулишу следовало бы написать целый 
ряд исторических малороссийских романов, и это было бы настоящее 
дело, но он говорит, что недостанет сил нравственных, что с мыслью о 
невозможности печатать теряет силы, нужные для такого труда6.

5   Гоголева оцінка роману, попри те, що критик спостеріг окремі чесноти, була дово-
лі гостра: «я вижу тоже много достоинств в писателе, который подписывает под 
своими сочинениями имя: Кулиш. Цветистый слог и большое познание нравов и 
обычаев малой России говорят о том, что он мог бы прекрасно написать историю 
этой земли. Он мог бы еще с большим успехом составить живые статьи для альма-
наха и в них рассказать просто о нравах и обычаях прежних времен, не вставляя 
этого в повесть или драматический рассказ, подобно тому, как некогда рассказывал 
Корнилович о временах до Петра и при Петре. Роман же его, довольно любопыт-
ный по частям, вял и скучен в целом: эти драгоценные перлы сведений историче-
ских, которые рассыпаны на страницах его, погибают там совершенно бесплодно». 
Н. В. Гоголь, Полное собрание сочинений, т. 8 ([москва; ленинград]: Изд-во АН 
сссР, 1952), 425.

6   Дневник Веры Сергеевны Аксаковой. 1854–1855, ред. и примеч. кн. Н. В. Голицына 
и П. е. Щеголева (с.-Петербург, 1913), 17.
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Щоденниковий запис Аксакової доповнюється її розлогим свід-
ченням у листі до двоюрідної сестри марії Карташевської, написано-
му днів за два по тому, 9 грудня, яке, окрім спостережень над текстом 
роману, містить дуже цікаву й психологічно точну характеристику 
особистости автора:

мы его [роман] читали весь в рукописи. Взята очень интересная эпо-
ха малор<оссийской> истории. Весь роман чрезвычайно интересен, 
он [автор] изучал добросовестно историю, все, что касается до жизни 
народа, до характеров малор<оссиян>, до изображения Запорожья, 
казачества, до языка, в котором так слышна малор<оссийская> речь, 
без излишества все, что так хорошо, так живо передает эпоху; но не-
которые, впрочем, весьма не многие, места, особенно рассуждения 
самого автора о любви, пристрастие его к сравнениям странно пора-
жают. <…> Это странный человек, бесспорно очень умный, но между 
тем способный к таким взглядам, особенно на чувство, на некоторые 
предметы, которые никак нельзя согласить с его глубоким понима-
нием Гоголя, с его самым искренним сочувствием его великому по-
двигу души. – Это иначе нельзя объяснить, как какою-то странностью 
или остатком юношеских взглядов, которые он сохранил, ведя трудо-
вую кабинетную жизнь. – Человек он пылкой, но заключивший себя 
в какой-то методизм приемов, даже речи и отчасти мысли, человек, 
удивительно способный ошибиться, т. е. попасть в фальшивую ноту в 
рассуждениях и между тем более, может быть, нежели кто-либо, спо-
собный при первом вашем намеке понять свою ошибку и разобрать-
ся лучше вас самих; вместе с тем одаренный удивительной способ-
ностью отгадывать и тонко понимать все, что доказывают также его 
поразительно верные заключения о Гоголе7.

Зрозуміло, що в родині Аксакових, де письменник пробув від 
30 листопада до 12 грудня, він читав російську версію (з рукопису Д), 
а не українську. Під час читання, цілком очевидно, присутні вислови-
ли авторові якісь міркування, а водночас він сам відчув, як і раніше 
(коли читав роман у мотронівці), потребу внести зміни в текст. як 
бачимо зі щойно цитованого листа, автор був відкритий до критики, 
відгукувався на неї і, випереджаючи зауваження, сам першим реаґу-
вав на «фальшиві ноти» тексту, виправляючи їх. Після цього читан-
ня Куліш знову доопрацьовує роман, унаслідок чого біловий рукопис 
знову перетворюється на чорновий8. І саме цей текст письменник 

7 Андрей дмитриев и денис Федоров, сост., Крымская война в истории России и в 
жизни славянофильского семейства: Переписка Веры Аксаковой и Марии Карта-
шевской (1853–1856), Крым в истории, культуре и экономике России (санкт-Пе-
тербург: Росток, 2016), 93.

8   У листі до Константіна Аксакова від 22 березня 1856 року Куліш заявив, що руко-
пис переписували набіло внаслідок правок, зроблених після прочитання роману в 
Абрамцеві: «перевод переписывался в Петербурге по редакции, которую я сделал 
по прочтении его в Абрамцеве» (ПЗТ, 2:348).
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проредаґовує в Петербурзі на початку квітня, про що повідомляє ми-
колу д. Білозерського (див. далі).

Прилюдне читання російського роману спонукало Куліша не-
вдовзі взятися й за опрацювання українського тексту. Після Абрамце-
ва письменник на короткий час з’їздив до Петербурґа і знову повер-
нувся до мотронівки (до дружини, яка занедужала), де залишився аж 
до початку березня. У мотронівці Куліш засів за працю над текстом 
«Чорної ради» – тепер уже української версії. На хуторі зберігався 
рукопис В, і саме в нього автор вносив виправлення. Цю свою працю, 
внаслідок якої постала ще одна нова редакція твору, Куліш підсумував 
у листі до с. Аксакова від 11 лютого 1855 року:

сбыв с рук одну работу, которая часто обращала меня в ломовую 
лошадь, я принялся за другую и отдохнул за нею. я пересмотрел 
вновь подлинник моего исторического романа, исправил, и как ру-
копись во многих местах была очень измарана и спутана, то я всю 
ее переписал. Теперь оканчиваю эту работу, во время которой у 
меня родились разные идеи на будущее время. [ПЗТ, 2:236]

Рівно рік тому Куліш редаґував у мотронівці українську «Чорну 
раду» після того, як звільнився від написання біографії Гоголя. І те-
пер, завершивши (в основному) ту саму працю, внісши в книжку ба-
гато змін і доповнень та переформатувавши її з однотомного «Опыта 
биографии» у двотомні «Записки о жизни», він знову береться за 
свій роман. Отже, в 1854-му – на початку 1855 року письменник 
спрямовує свої творчі сили у два річища, шо ніяк не перетинаються: 
пише біографію Гоголя, а в міжчассі викінчує українську та росій-
ську версії «Чорної ради». Ця друга праця наснажує його, він пише 
con amore, не думає про заробітчанство, яким характеризувалося на-
писання біографії і яке, як він скрушно зізнається, перетворювало 
його на «ломовую лошадь».

Коли, пишучи в листі про українську «Чорну раду», Куліш за-
значив – «оканчиваю эту работу, во время которой у меня родились 
разные идеи на будущее время», – він зокрема мав на увазі створен-
ня «Записок о Южной Руси». Інтенсивну роботу над цією книжкою 
письменник розпочне через півроку – влітку 1855-го, а задум її визрів 
раніше, принаймні торішньої осені. Після короткого періоду початку 
1850-х років, коли Куліш пробує «прописатися» в середовищі росій-
ських письменників та журналістів, його поступово охоплює україно-
центричний настрій, і він дужчає після смерти Ніколая i, – в Росії ж 
бо почалася нова доба, яка принесла нові можливості для друкованого 
слова, а для самого Куліша – звільнення від попередньої цензури.

Взимку 1855 року, опрацювавши українську «Чорну раду», Куліш 
поставив іще одну фінальну, здавалося тоді, крапку в тексті. як і руко-
пис Б, який автор подарував Осипові Бодянському в червні 1849 року 
(і цією датою підведено риску – завершено первісне редаґування 
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твору), рукопис В (який є прямим продовженням рукопису Б і який 
унаслідок численних правок знову перетворився на чорновий) Куліш 
також подарував. 18 лютого, через тиждень після листа до Аксакова, 
де мовлено про переписування «Чорної ради» набіло, Куліш дарує ру-
копис В миколі д. Білозерському, з розлогою красивою дедикацією (її 
текст див. с. 243‒244). На той час письменник уже скопіював поправ-
лений текст роману в невідомий нині рукопис Вх (див. с. 248).

Поза тим, їдучи в першій половині березня з мотронівки до Пе-
тербурґа, Куліш зупинився в москві, де пройнявся піднесеною атмос-
ферою надій і сподівань, пов’язаних із приходом на престол Алєк-
сандра ii. Кулішів настрій того часу відображав суспільні зрушення, 
і його зуміла передати Вєра Аксакова у щоденнику (запис про події 
11 березня): 

Услыхавши о кончине государя Николая Павловича и перешедши 
через все впечатления, через которые перешли и мы все, он [Куліш] 
остановился на надеждах, возбужденных в нем новым царство-
ваньем. «я одного желаю, чтобы мне дали жить», – сказал он. Он 
уже мечтает, что ему откроется новая деятельность, что он будет 
издавать журнал и т. д.9

Письменник пильно стежить за цензурною ситуацією в країні10 – 
у нього з’являється надія надрукувати «Чорну раду». Наразі йому 
йдеться тільки про російську версію, щодо української – така можли-
вість усе ще примарна. Окрилений райдужною перспективою, напри-
кінці березня – у квітні він у Петербурзі доредаґовує російський ру-
копис (Д) і вже навіть розраховує передати його до цензури («Теперь 
я брею и стригу своего Романа, чтоб можно было ему проскользнуть 
мимо швейцара без задержки; а там – внутри палат – люди помяг-
че»11). Їдучи зі столиці, він залишає цей рукопис для переписування.

І знову у джерелах, які дають поживу для висвітлення історії «Чор-
ної ради», виникає інформаційна прогалина: до осені 1855 року ми не 
маємо відомостей про Кулішеву працю над романом. Утім, можна при-
пустити, що влітку її й не було – ні з російським текстом (рукопис Д 
залишився в Петербурзі), ні з українським. дуже ймовірно, що, перепи-
савши український рукопис В набіло і не маючи сподівань опублікувати 
твір, Куліш відкладає дальшу працю на майбутнє. Впродовж літа, на-
томість, Куліша заполонив інший проєкт – підготування першого тому 
«Записок о Южной Руси». Чинників, які спонукали би письменника 
знову взятися за «Чорну раду», у цей час ми не бачимо. лише 27 жовтня 
з Києва він звертається до миколи макарова з листом, у якому йдеться 
про «Чорну раду» (її, проте, тут прямо не названо):

  9 Дневник Веры Сергеевны Аксаковой, 86.
10 докладно див. с. 127‒130.
11 Повний текст цитати і поклик див. с. 128.
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еще очень прошу Вас взять у Навроцкого (у Измайловского мосту, 
в доме Тарасова) мой роман и прислать мне с этими книгами. если 
не переписан, то черновой; если переписана часть, то ту чистую 
часть, а остальное отделить из черновою. Но непременно пришли-
те с первою почтою. я вам после скажу, зачем это он мне так нужен.

Коментуючи це місце [ПЗТ, 2:565], я помилявся, твердячи, що 
йдеться про український роман. Аналіз сукупних джерел дає усі підста-
ви вважати, що тут мовлено про роман російський, який переписував 
копіїст у Петербурзі, і Навроцький, певно, якось допомагав у цій справі.

Осінь і зима в Києві – це нова сторінка у Кулішевій творчості (про 
це докладно пишу в розділі iii.3 – с. 130‒133). У Києві письменник за-
нурюється в атмосферу українофільства, яка охопила університетські 
та поміщицькі кола й була інспірована козакофільськими настроями, 
пожвавленими Козаччиною 1855 року, загальним збуренням суспіль-
ства внаслідок Кримської війни, а в цілому – ліберальними віяннями 
та передчуттями реформ у країні. Куліш відновлює знайомства, які 
урвалися після катастрофи 1847 року, заводить нових приятелів. Ви-
нятково плідним для нього було поновлення колишніх дружніх взає-
мин із польським літератором і критиком міхалом Ґрабовським. Він 
читає йому український роман, і Ґрабовський, під сильним вражен-
ням, обіцяє написати про «Чорну раду» хвалебну статтю, заохочує й 
інспірує автора. Почуття вдячности переповнюють Куліша, струме-
нять із його листа до с. Аксакова від 1 листопада 1855 року:

<...> я прочитал его Грабовскому уже на малороссийском языке (ко-
торый, клянусь Вам, превращает медь в золото!*, и Грабовский был 
поражен: «Черная рада» превзошла даже те его ожидания, которые 
он составил себе в половине чтения. может быть, кроме меня, нет 
другого человека, который бы знал так малороссию, как Грабовс-
кий, и его судом я хвалюсь перед Вами, как перед папенькой. Гра-
бовский хочет писать большую статью – целую книгу о «Черной 
раде», чтобы высказать, основываясь на ней, все, что у него есть 
в голове касательно истории малороссии. если только он испол-
нит это намерение так, как я надеюсь, то «Черная рада» моя даст 
100 процентов. Не то для меня тут интересно, что мне воздадутся 
беспримерные почести**, но то, что наука малороссийской истории 
двинется далеко вперед. Боже, какая перспектива!

Висока оцінка «Чорної ради», яку дав Ґрабовський, вочевидь, 
стосувалася лише українського роману, можливо, якихось окремих 
фраґментів (епізодів), які Куліш прочитав своєму польському прияте-
леві. Натомість, оцінюючи «Чорну раду», – але російську, – як ціліс-

  * Т. е., когда пишешь о малороссиянах. – Прим. Куліша.
** Хотя – грешный человек – я не могу быть к этому равнодушен, да и не знаю, сле-

дует ли. – Прим. Куліша.
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ний твір, Ґрабовський був доволі критичним. У листі до Куліша від 
12 січня 1861 року, отримавши щойно виданий чотиритомник його 
творів, перший том якого становила «Черная рада», Ґрабовський від-
верто висловився про художні вади роману:

W «Czarnej radzie» ważność przedmiotu daje utworowi znaczenie, ale 
co do artystycznej strony, ta bardzo jest słaba; figury tam wprowadzone 
są drewniane, nie mówią, nie ruszają się, nie żyją, za wszystkie autor 
mówi, autor je dźwiga i posuwa12.

Навівши цей лист в автобіографії, Куліш висловив незгоду із тлу-
маченням Ґрабовського: «“Чорну раду” ми розуміємо не так, як Гра-
бовський, тут живиї люде виведені такими, якими вчинила їх істория 
<...>».

Немає сумніву, що все київське оточення Куліша (Тарновські, 
Ґалаґани, Ріґельман, де Бальмени, Юзефович, київська професура) 
знало про його працю над романом, багатьом письменник давав його 
читати і сам читав публічно. Не від одного отримував зауваження, 
поради, побажання. два місяці по тому, як Куліш виїхав із Києва, він 
згадує (у листі до К. Аксакова від 22 березня 1856 року), як читав 
роман на зібраннях і як це спонукало автора кардинально переробити 
відповідний текст:

Разговор леси с Петром меня никогда не удовлетворял, и особенно 
мне не нравился во время чтения. я читал два раза в Киеве «Чер-
ную раду» в подлиннике, и хотя слушатели мои были слишком 
расположены хвалить меня, но я чувствовал, в котором месте я 
попадаю мимо душевных струн людей, к которым обращено мое 
чтение. Прочитывая свое сочинение наедине или одному-двум 
близким приятелям, можно себя уверить, что то или другое место 
удовлетворительно; но большая разница читать в таком кругу слу-
шателей, которое может назваться обществом. <...> я изменил или 
уничтожил несколько мест, о которых никто из моих слушателей не 
сделал мне ни намека. Устремив общее внимание к моему чтению, 
я сам получал всю силу критического разумения дела, которая раз-
делена была между ними на части. В подлиннике все переправки 
сделаны лучше; да при том же – в переводе иного вовсе нет, что 
заключает подлинник, и наоборот. [ПЗТ, 2:347–348]

Це дуже важливе свідчення з перших уст, і його аж ніяк не може 
компенсувати звичайний текстуальний аналіз. Куліш рефлексує, і в 
його словах розкривається психологія творчости, критичне сприйнят-
тя тексту, виявляються обставини, за яких автор його змінює, і ці об-
ставини зумовлюються не тільки робочим кабінетом, «лабораторними 
умовами», а наявністю авдиторії, декламуванням на публіку, в теа-

12 [П. Куліш], «Жизнь Куліша», Правда, № 24, 30 червня 1868, 284.
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тралізованому вимірі, чи радше дійстві, коли задіяні сцена – партер, 
актор – глядач. Читання вголос для автора стає життєво необхідним, 
і так само, як у лютому 1854 року після читання українського роману 
вдома, а в грудні 1855-го – російського роману в Абрамцеві, київське 
читання на публіці спонукає Куліша знову і знову переробляти свій 
твір, цього разу вже нібито остаточно («подлинник получал оконча-
тельную отделку в Киеве»). Внаслідок цієї фінальної переробки руко-
пису Вх постав рукопис Г, який, як знаємо, є максимально наближений 
до остаточного тексту, проте і той рукопис містить істотні варіянти, і 
були вони навіть у чистовому, цензурному рукопису Гх (див. с. 248). 
Усе це ще раз доводить, наскільки відповідально, вимогливо і кри-
тично Куліш ставився до роману, наскільки цінував його, повсякчас 
вдосконалював текст перед тим, як явити читачеві.

якраз у цей період – Кулішевого перебування в Києві – зароджу-
ється слов’янофільський журнал «Русская беседа», який формує свій 
редакційний портфель. Куліша розглядають як одного з потенційних 
авторів і запрошують до співпраці. сєрґей Аксаков, якоюсь мірою 
«духовний батько» часопису, звертається до письменника із пропо-
зицією долучитися до видання. Її Куліш озвучує в листі до Василя 
Тарновського (старшого) від 1 січня 1856 року: мовляв, у журналі хо-
чуть надрукувати «Чорну раду». На той час, коли Куліш отримав лист 
Аксакова, рукопис російського твору перебував у Юзефовича, і Куліш 
просить качанівського поміщика забрати в нього роман, щоб пересла-
ти Аксакову:

старик Аксаков просит прислать русскую «Черную раду» немед-
ленно. я говорил с ним давно об этом и для того приготовлен чи-
стый экземпляр, кот<орый> теперь нах<одится> у мих<айла> 
Влад<имировича>. Усерднейше прошу Вас взять его и завтра же 
отправить в москву по следующему адресу: Константину Сергее-
вичу Аксакову, в Москву, в Денежном переулке, у Покрова, в Левши-
не, в доме Пфеллера. Они гуртом проведут рукопись к Государю, 
и русская «Черная рада», будучи напечатана в «Русской беседе» 
(журнал Хомякова и других), проложит верный путь малорос-
сийской. Повредить же ей она не может. Ведь это не перевод, а как 
бы самостоятельное произведение. [ПЗТ, 2:325]

Отже, у Куліша визрів план: публікацією російської «Чорної ра-
ди» відкрити шлях для українського роману. Такий сценарій видавався 
цілком реалістичним: після цензурного схвалення російського твору 
отримати дозвіл на видання українського можна було без перешкоди. 
складно сказати, чи справді Аксаков попросив Куліша надіслати ро-
ман, чи радше запропонував йому участь у журналі як співробітника, бо 
той, відповідаючи, відмовляється від неї і сам пропонує для публікації 
«Чорну раду». Того самого дня, коли Куліш звертається до Тарновсько-
го, він пише і великий лист до Аксакова, лист, пройнятий патріотичною 
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тональністю й насичений багатьма думками, які невдовзі розгорнулися 
у статті «Об отношении малороссийской словесности к общерусской»:

Теперь буду писать о том, что называется делом. В журнале могла бы 
заставить меня теперь участвовать только крайняя необходимость, 
подобная той, которая прогоняет мужа от жены и отца от детей, чтобы 
расточать чужим людям свои попечения. А так как этой необходи-
мости, слава Богу, покамест нет, то я, принося Вам благодарность за 
заботу обо мне, отказываюсь от всякого прикосновения к «Русской 
беседе», хотя появление ее радует меня, как воскресение мертвых. В 
доказательство же, что только мои занятия, а не что другое, мешает 
мне присоединиться к Вам, я готов напечатать в «Русской беседе» 
«Черную раду» на русском языке. У меня теперь есть прекрасный 
переплетенный список, который редакция может представить на 
Высочайшее воззрение частным образом (официальный порядок не-
пременно повредит мне, и я ставлю в условие – чтобы пройти мимо 
него). Имени моего нельзя поставить в числе сотрудников до тех пор, 
пока «Черная рада» не будет Высочайше одобрена к пропуску цен-
зурою. еще одно условие: на заглавном листе непременно должно 
поставить в журнале: перевод с южнорусского языка. еще раз уве-
ряю Вас, что на русском языке «Черная рада» есть вещь из меди, а 
на малороссийском – из золота. Это не пристрастие к родному языку, 
а поверенное на многих и на самом себе убеждение. сколько за нее 
взять с редактора, это я отдаю в полное Ваше распоряжение. если Вы 
скажете, что нельзя взять больше обыкновенной платы с печатного 
листа, то это уж для меня и закон. Рукопись вышлю немедленно.

А всього лише за кілька годин кардинально змінює свою думку, і 
вона є остаточною. Приписка: «Через несколько часов»:

Нет, я не должен печатать русского перевода «Черной рады», пока 
не выйдет подлинник. дело вот в чем. Подлинник писал я con 
amore, не думая о типографии; перевод я делал для того, чтобы 
напечатать и взять деньги. Иногда я не находил возможности пе-
редать по-русски свои чувства и бросал непереведенными целые 
страницы; иногда затруднялся в подборе фраз; иногда скучал за 
своей работой. Все это читатели почувствуют, и «Черная рада» 
окажется вялым произведением, которое дает о подлиннике самое 
слабое понятие. словом, это будет не перевод, а искажение подлин-
ника. [ПЗТ, 2:321–323]

У цьому листі Куліш, властиво, уперше порушує проблему по-
слідовности публікацій роману як програмову. Не про гонорар (і чи-
малий) йому тепер ідеться в разі публікації російського роману, і не 
про цензурні полегшення, які письменник отримав би, якби йому мос-
ковські слов’янофіли допомогли одержати дозвіл, що відразу злеґалі-
зувало би статус письменника. І не про те, що російська публікація 
«проложит верный путь малороссийской». Український роман треба 
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надрукувати першим, а російський – другим. Український роман на-
писано з любов’ю, російський – із необхідности. Перший – «из золо-
та», другий – «вещь из меди». Ці характеристики доповнюються ще 
одною посутньою: український твір – ориґінал, а російський – пере-
клад (хоча історія створення обох текстів засвідчує, що було навпаки), 
і саме така ієрархія є стрижневою в оцінюванні цих творів. як згодом 
виявилося, розташування їх у взаємній опозиції як «ориґінал» і «пе-
реклад», а не як два самодостатні тексти, відіграло позитивну роль у 
цензурному схваленні: «переклад» допоміг «ориґіналові», і навпаки. 
Але на цьому етапі Куліш так далеко ще не прозирав. Наразі він прагне 
вивищити український роман над російським через їхнє позиціюван-
ня первинности і вторинности, що знакуватиме послідовність публі-
кацій, – котрий із текстів читач отримає першим, а котрий – другим. 
Цією настановою Куліш утверджує українську літературу, програмує 
її розвиток. Ось яке значення свого твору для розвитку українського 
письменства, вироблення літературної мови, для утвердження культу-
ри в цілому надає він у тому ж листі до Аксакова:

Притом же надобно Вам знать, что «Черная рада» написана не тем 
языком, которым говорят малороссийские мужики, а тем, которым 
могли говорить гетманы и паны, стоявшие в просвещении нарав-
не с современными им европейцами. Это – почти русский язык, 
библейско-русский, с малороссийским произношением. Что он не 
уклонился от малороссийского, доказательством тому служат ма-
лороссияне, признающие его родным словом; а что он ближе к рус-
скому, нежели что-либо написанное по-малороссийски, – это видно 
из того, что человек русский легко с ним освоивается и наконец 
говорит, что нет никакой возможности передать все это языком рус-
ским. если бы я прочел Вам «Черную раду» сам, Вы бы меня пони-
мали; и, может быть, я когда-нибудь это сделаю. Видите ли, в чем 
тут секрет. Была когда-то на юге Русь; жила политическою само-
стоятельною жизнью; пела свои песни, которые поет доныне; гово-
рила языком, которым доныне говорят 13 миллионов. От нее отде-
лилось государство московское, переменило о на а; и мягкое* на и 
острое; выбросило многие слова, приняло многие другие; сложило 
себе фразы на свой образец и, наконец, образовав, при помощи по-
этов, литературный язык, учит ему южных руссов. Пока предмет 
брали неглубоко, южные руссы довольствовались Карамзиным и 
Пушкиным. Но Гоголь нашел их язык неполным и внес в него мно-
го южнорусских элементов, за что Вы не знаете цены языку Гоголя. 
Никто из Вас не будет так писать, как Гоголь; но из нас будут впо-
следствии многие (я разумею прелесть языка, а не что-либо другое). 
Ваш язык под влиянием Гоголя и других писателей мало-помалу 

* У нас нет звука, выражаемого обыкновенно буквою ы; наприм<ер>, в словах: возь-
мы́, прыды́, воны́. – Прим. Куліша.
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преобразуется и приблизится к южнорусскому. с другой стороны, 
писатели собственно малороссийские, начавшие с грубого языка 
Котляревского, станут искать более и более благородных форм для 
своих речей и подойдут ближе к будущему литературному языку 
русскому. Тогда один или два первостепенные таланта докончат по-
лное слияние обоих языков (не называйте малороссийский язык на-
речием: это большая ошибка, «незнанья жалкого вина»!). Шевченко 
в переложениях Псалмов сделал уже первый шаг к тому. «Черная 
рада» делает второй шаг. Это не нападение на ваш русский язык; 
это возрождение упавшего истинно русского языка и стремление 
возвратить вам язык московский к источнику красот его. может 
быть, я этим беглым взглядом на предмет только врежу ему в ваших 
понятиях; но я надеюсь доказать справедливость моего воззрения 
обширными работами критическими, обнародованием изумитель-
ного богатства памятников южнорусского слова и, может быть, та-
кими созданиями, перед которыми «Черная рада» будет едва начав-
ший говорить ребенок. много, много у меня предприятий. дай мне 
Бог только пожить еще лет двадцать. [ПЗТ, 2:323–324]

Висловлені в цьому листі думки Куліш плекав іще в 1840-х роках, 
але тепер, під цілющим впливом одухотвореного Києва, де після ката-
строфи 1847 року знову проросли паростки українофільства, письмен-
ник виразно побачив нову перспективу, і задля неї заходився працюва-
ти з новою силою. З отого першосічневого листа до Аксакова видно, 
як упродовж одного дня могли кардинально змінитися Кулішеві намі-
ри і наскільки письменник міг бути рішучим і безкомпромісним. Ось 
він уважає, що публікація російської «Чорної ради» необхідна тепер, 
а за кілька годин – нехтує майбутніми благами та преференціями, щоб 
тільки досягнути головної мети: поставити рідне слово на належне 
йому місце. Відтепер мета опублікувати український роман першим – 
і її письменник урешті таки досягнув – постійно стоїть перед ним, це 
idea fix, альтернативи їй немає. Помилкою було би вважати, що така 
карколомна зміна – це вираз химерної мінливости Кулішевої вдачі. 
Насправді за усім цим стоїть напружена інтелектуальна праця, тверда 
україноцентрична позиція, прагнення не схибити з обраного шляху13.

Під час  перебування в Києві у Куліша визріла ідея проілюстру-
вати «Чорну раду». У листопаді – грудні 1855 року він познайомив-
ся із сергієм де Бальменом (рідним братом Шевченкового товариша 
якова), який із сім’єю переїхав сюди зимувати зі свого маєтку в селі 
линовиці, що біля Прилук. Тут перебував і лєв Жемчужніков. Профе-

13 Зауважу, що лист до Аксакова написано після листа до Тарновського (хоча в «Пов-
ному зібранні творів» Куліша ці листи розміщено за абеткою адресатів, тож пер-
шим іде лист до Аксакова): у листі до Тарновського письменник іще однозначно 
висловлюється про свій намір надрукувати російську «Чорну раду» в «Русской 
беседе» безвідносно до українського роману, в листі до Аксакова – також спершу 
мовиться про це, а потім думка різко змінюється.
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сійний художник, який навчався в Петербурзькій академії мистецтв, 
він був залюблений в Україну, її історію, фольклористику, побут і до-
помагав Кулішеві у його праці над другим томом «Записок о Южной 
Руси». де Бальмен – вправний художник-аматор. Неабиякий хист до 
малювання мав і сам Куліш: у пору навчання в Київському універ-
ситеті у 1839/1840 році він брав уроки в університетського вчителя 
малювання, ймовірно, Капітона Павлова14. свої художні здібності 
письменник самотужки розвинув у 1843–1844 роках під час фоль-
клорно-археографічних експедицій півднем Київської губернії, а 
також згодом, у 1847–1850 роках, на засланні в Тулі. У тогочасних 
альбомах Куліша містяться його замальовки народних оповідачів, 
кобзарів та лірників, картин природи, архітектурних пам’яток тощо15.

У серпні 1856 року Куліш гостював у линовицькому маєтку де 
Бальменів, де був також і Жемчужніков. середовище друзів-митців 
наштовхнуло автора «Чорної ради» на ідею проілюструвати роман. 
«Помышляю об иллюстрации “Черной рады”. Тогда она будет по-
нятнее для каждого», – писав він до с. Аксакова 21 серпня з Ка-
чанівки16. дещо раніше, 15 серпня, звідти ж повідомляв дружину: 
“Орися” виходить на Божий світ що дальш, то все краще. сергій 
упивсь у свою роботу, і вже в йому заіграла та струна, що змалку 
брала гору над іншими, – струна артистична. Тепер уже розмовляєм 
і про “Чорну раду”, як би її ілюструвати»17.

Куліш накидав пером ескізи ілюстрацій. На сьогодні відомі три 
такі рисунки – до розділів 1, 2 і 418; на двох останніх є авторські 
підписи – цитати з тексту, до якого вони стосуються. На двох рисун-
ках (до розділів 1 і 4) зображено кінну постать Шрама – священи-
ка-воїна з довгою бородою і волоссям, убраного в рясу, з високою 
шапкою, до якої збоку прикріплено два пера, і хрестом на грудях. 
На рисунку до розділу 1 – Шрам у глибокій задумі чи то зажурі 
похилив голову. Його постава свідчить про ваготу місії, з якою він 
пустився в небезпечну дорогу з Паволочі до Києва. Рисунок до 
розділу 2 ілюструє сцену на пасіці, увиразнену підписом автора: 
«Гляне Шрам, аж сидять на траві під липою і Божий Чоловік, і Че-
ревань». Божий Чоловік грає на бандурі. На стовбурі дерева – образ 
святого Зосима, покровителя бджіл і пасічництва, довкола – вулики. 
дещо несподіваним постає на малюнку Черевань – простакуватий 
круглолиций дядько з коротко підстриженими вусами і великою за-
лисиною – не аж такий огрядний, як його можна уявити з тексту 
роману, з веселим обличчям, хоча, як знаємо, Божий Чоловік співав 
«смутную думу про Хмельницького, як умирав козацький батько»: 

14 В автобіографії Куліш згадував, що художник «школив його [Куліша] на гипсових 
антиках і довів його карандаш до високої артистичности». [Куліш], «Жизнь Кулі-
ша», № 3, 22 січня 1868, 33.

15 ЧІм, інв. № Ад  
1933

34225− , 
1933

35225− , 1933
36225− .

16 м. К. Гудзій, «Невидані листи П. О. Куліша до Аксакових», Радянське літерату-
рознавство, № 19 (Київ, 1957), 86.

17 ІР НБУВ, ф. i, од. зб. 28770.
18 ЧІм, інв. № Ад  

1933
)31/(117225 −− .
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«Не один козак гірко плакав од сії думи, а Черевань тілько похиту-
вавсь, гладючи черево; а щоки – як кавуни: сміявсь од щирого сер-
ця. Така була його вдача» [ЧРу, 20]. Рисунок до розділу 4 зображує 
конфліктну сцену в’їзду прочан до Києва, де їм возами перегородив 
дорогу Тарас сурмач із міщанами, які справляли народження Тара-
сового сина. У цьому малюнку привертає увагу підпис: «добродію 
мій любезний! да на добре діло завсегда пора». Такі слова налашто-
вують читача на погідливий лад сприйняття тексту, проте знаємо – 
їх було сказано ще до суперечки, яка провіщала майбутню «чорну 
раду». Підпис не є прямою цитатою з тексту роману, а контаміна-
цією двох цитат. мовить сурмач, який хоче, щоб Шрам пошанував 
народження сина чаркою: «добродію мій, – каже, – любезний!» і 
дещо далі: «Та на добре діло, добродію, завсегда пора» [ЧРу, 66–67].

Ці малюнки Куліш створив уже після свого перебування в Киє-
ві – не раніше, ніж коли він виготовив останній, набірний рукопис 
(Гх) українського роману, нині невідомий. Річ у тім, що підписи до 
ілюстрацій зроблено «кулішівкою», вперше вжитою в «Записках о 
Южной Руси» (том 1), а за якийсь час – і в «Чорній раді», нато-
мість рукопис Г – його датую київським періодом – автор власноруч 
переписав іще «ярижкою», і то був попередній етап творчої праці 
(докладніше див. с. 247‒250). Цілком можливо, що ці рисунки зро-
блено в линовиці в серпні 1856 року або невдовзі.

Ще один рисунок – шкіц пером – автор виконав на рукопису В. 
Тут теж зображено Шрама, з козацьким стягом в одній руці та хрес-
том – у другій; довкола нього стоять козаки. Вочевидь, це сцена 
«чорної ради». Рисунок зроблено на аркуші, з якого починається 
друга частина твору відповідно до поділу, проведеного на заслан-
ні (це розділи 9–18 фінального тексту). Рисунок закреслено – на 
нього «накладаються» тексти заголовку «Чорна рада, або Нещасли-
ва старосвіщина» (також закреслений), «Глава x» і перший рядок 
розділу. Шкіц цікавий передовсім як художня варіяція автора на 
провідну тему роману і, звісно, не має прямого стосунку до спроб 
проілюструвати роман перед виходом його у світ.

Наприкінці грудня 1856 року, тобто коли український роман був 
у друкарні, письменника все ще не полишала надія видати його з 
ілюстраціями. 26-го числа цього місяця в контексті повідомлення, 
що російський роман буде опубліковано в «Русской беседе» і що 
редакція надасть авторові 500 відбитків, Куліш пише миколі м. Бі-
лозерському: «Картинок до “Чорної ради” зроблю 500 лишніх да 
і в тиї екземпляри вклею; то може краще розійдуться, ніж україн-
ська “Чорна рада”, бо земляки – ледачий народ»19. Отже, автор тоді 
припускав, що малюнки можна продублювати: вони мали бути в 
українському романі, й ті самі – у російському (цілком очевидно, 
всі без підписів).

Із проханням проілюструвати «Чорну раду» Куліш також звер-
нувся до Шевченка, щоправда, коли українська і російська версії 

19 ІР НБУВ, ф. i, од. зб. 29067.
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вже вийшли друком. Однак Шевченко, який на той час перебував 
у Нижньому Новгороді, від пропозиції відмовився: «З “Чорної 
ради” тепер не нарисую тобі нічого: нема моделі, нема нічого пе-
ред очима нашого українського, а брехать на старість не хочеться. 
Не хочеться рисовать так, аби-то» (лист від 4 січня 1858 року)20. У 
«Повному зібранні творів» лист прокоментували: «Очевидно, це 
відповідь на прохання П. О. Куліша, переказане Шевченкові усно. 
У відомому нині їхньому листуванні про ілюстрування Шевченком 
роману П. О. Куліша “Чорна рада” не йдеться»21. Цей коментар, 
однак, не зовсім коректний у тій частині, де йдеться про Куліше-
ве прохання, нібито переказане усно. як відомо, десь наприкінці 
жовтня Куліш із Петербурґа надіслав Шевченкові два томи «Запи-
сок о Южной Руси» і «Чорну раду» (українську), які поет отримав 
10 листопада, занотувавши цей факт у щоденнику22. За якийсь час, 
26 листопада, Куліш запитує Шевченка: «Чи получив ти мої книги? 
як вони тобі здались?»23. Цього листа Куліш передав із Віктором 
Варєнцовим (тому в зібранні Шевченкових творів і заявили про 
усну форму прохання). Шевченко відповів не одразу, бо за кіль-
ка днів раніше (4–5 грудня) уже був написав Кулішеві зустрічного 
листа. Щойно отримавши від Куліша відповідь на свій грудневий 
лист, а в додаток іще й 250 рублів, поет написав йому, зокрема і 
про ілюстрування «Чорної ради». Шевченків лист до Куліша від 
4–5 грудня містить відпис на невідомий Кулішів лист, який, цілком 
очевидно, було долучено до книг. І саме в тому Кулішевому листі, 
логічно вважати, містилося прохання про ілюстрації, на яке Шев-
ченко зреаґував аж через два місяці. Навіщо Куліш звернувся до 
Шевченка, коли роман уже вийшов друком? – якби той погодився 
зробити малюнки на тему «Чорної ради», їх відбитки можна було 
долучити до нерозпроданих примірників української та російської 
версій, і книги – з огляду на всезагальну славу поета-мученика – 
істотно зросли б у попиті.

Ідея проілюструвати «Чорну раду» безпосередньо пов’язувала-
ся з наміром видати «Записки о Южной Руси» з малюнками. спо-
чатку йшлося про перший том «Записок», до якого автор-упоряд-
ник мав долучити зображення народних оповідачів та бандуристів, 
що їх сам і виконав з натури. Титульний аркуш спершу навіть мав 
позначку: «с портретами народных певцов и рассказчиков, рисо-
ванных с натуры издателем»24. Іще одним свідченням прагнення 
проілюструвати книгу є проєкт обкладинки першого тому, на якій 
Куліш зобразив лірника Іллю сербина. малюнок датовано: «1845, 

20 Тарас Шевченко, Повне зібрання творів у дванадцяти томах, т. 6 (Київ: Наукова 
думка, 2003), 151.

21 ibid., 429 (коментар миколи Павлюка).
22 ibid., т. 5 [2003], 127.
23 В. с. Бородін та ін., упоряд. та комент., Листи до Тараса Шевченка (Київ: Наукова 

думка, 1993), 92.
24 Книжка з такою позначкою була в збірці Володимира яцюка – це примірник 

михайла максимовича з дарчим написом Куліша.
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окт. 20. Киев», і його автор ужив для ескізу, виконаного вже в сере-
дині 1850-х років. На аркуші ближнім планом зображено лірника, 
що сидить на землі, підібгавши ноги, і грає на інструменті. Вгорі 
півколом Кулішевою рукою виведено напис: «Записки о Южной 
Руси», внизу: «Издал П. Кулиш. / Том первый». Тут-таки містить-
ся й розчерк цензора: «Печатать позволяется 10 января 1861 года. 
Цензор ст. лебедев» – мабуть, автор мав намір репродукувати 
малюнок у котромусь зі своїх пізніших видань, але цей задум не 
здійснився. Навіть коли книгу було віддруковано (у другій половині 
липня 1856 року), Куліш іще сподівався долучити до неї ілюстрації 
оповідачів, і тому довго не велів її брошурувати. «Книжка перва 
“Зап<исок> о Ю<жной> Р<уси>” нехай дожидається у переплетчи-
ка картинок <...>. може я разом випущу обидві», – розпорядився 
він у листі до дружини від 29 серпня25.

Кулішів намір проілюструвати «Записки», а потім і «Чорну 
раду», підживлювала творча співпраця з де Бальменом, чий мис-
тецький хист письменникові імпонував. де Бальмен мав зробити ма-
люнки до «Орисі», яка йшла до публікації у другому томі «Записок». 
14 серпня Куліш із линовиці писав до дружини: «Оце ж уже приня-
лись ми за рисунки. “Орисі” не довів сергій до кінця – то Жемчуж-
ник ізбрехав; так тепер знов за неї принявся. Цілий день морочивсь, 
та ще не скомпоновав дівчат під кручею; а гарні будуть дівчата!»26. 
Вочевидь, про малюнки приятелі вели мову ще під час Кулішевого 
побуту в Києві. В линовиці праця пожвавилася – Куліш спонукав 
до неї. «де-Бальман только и может работать в моем присутствии, а 
рисует он превосходно, – засвідчив письменник у тому самому ли-
сті до Аксакова від 21 серпня, де йшлося про задум проілюструвати 
роман. – Вы увидите великолепную иллюстрацию для второго тома 
“Записок о Ю<жной> Р<уси>”». У планах було залучити й Жемчуж-
нікова: «сего буй-тура тоже стараюсь запречь в свой плуг».

де Бальмен створив цикл ілюстрацій до «Орисі» і, мабуть, таки 
брався до ілюстрування «Чорної ради». На сьогодні відомі вісім ма-
люнків його авторства на тему цієї ідилії, і один, правдоподібно, – 
«Чорної ради»; з них три можна вважати завершеними композиці-
ями (всі – до «Орисі»), решта – ескізи27. два рисунки датовано 2 і 
9 грудня 1855 року – саме тоді Куліш перебував у Києві. Наступного 
року в линовиці, коли письменник загостив у де Бальмена, той про-
довжив працю. «сергей Петр. рисует с энтузиазмом»; «де-Бальман 
рисує ілюстрації для “Орисі”. деякі дуже гарні. я в його забрав усі 
композиції; це вже на твій пай», – інформував Куліш Надію Тар-
новську28 і дружину29 27 і 29 серпня відповідно30.

25 ІР НБУВ, ф. i, од. зб. 28774.
26 ibid., од. зб. 28769.
27 див. ЧІм, інв. № Ад 

1933
)115/(117225 −− , Ад  

1933
4/117225− .

28 ibid. № Ал  
504

3/10117 − .
29 ІР НБУВ, ф. i, од. зб. 28774.
30 На початку 1880-х років ориґінали малюнків де Бальмена було надіслано за кордон 

для репродукування в окремому виданні «Орисі»; див. Нахлік, 1:345. Проте видан-
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Восени перший том вийшов із друкарні, але без жодних ілю-
страцій. Надсилаючи 24 жовтня 1856 року книгу Тарновському, Ку-
ліш у листі до качанівського поміщика зазначив: «К первому тому 
картинки не приложены по скудности моей казны»31.

Відмовившись від наміру помістити у виданні зображення опо-
відачів, Куліш велів у частині накладу відповідний напис заклеї-
ти стрічкою, а для іншої частини передрукувати титул без напису. 
Проте у другому томі ілюстрації ще мали бути. Наприкінці грудня, 
коли цю книгу вже друкували, в тому самому листі до Білозерсько-
го, де йдеться про потребу зробити 500 додаткових відбитків ри-
сунків для російського роману, Куліш мовить і про ілюстрування 
«Записок» як про доконаний факт: «У другому томі «Записок» ноти 
пісень будуть і картинки. А знаєте, що коштують сі витребеньки? 
Рублів 500 ср.». Знаємо навіть, скільки мало бути малюнків – чо-
тири. «дорогий буде другий том, бо в ньому 25 пісень із нотами і 
4 картинки», – писав Куліш 24 грудня до Тарновського (старшого).

Поза тим, існувала технічна проблема: наклад «Записок» стано-
вив 2400 примірників, тому треба було зробити стільки ж відбитків 
ілюстрацій. Але ґравер, із яким Куліш вів справу, запевняв (ішло-
ся про ноти, однак те саме можна було сказати і про малюнки), що 
політипажі не витримають такої кількости, і треба буде їх вирізати 
вдруге. У листі до Андрія маркевича від 25 листопада 1856 року 
письменник, докладно обговорюючи це питання, вигадує різні спо-
соби його вирішити: «<...> пісень печатайте 1200 екз. як же вийдуть 
книжки з сіми екземплярами усі з продажи, тоді в нас грошей по-
більшає; ми й виріжем удруге ноти. Тілько чи не бреше він, ледачий 
німець? бо деревяниї політипажи видержують по 5000 оттисків, а 
то б мідь не видержала! Розпитайтесь поміж людьми. я догадуюсь, 
що се він мудрує для того, щоб удруге йому різьбу заказали. Коли 
знайдете даже такого мистця, що разом удере 2400 оттисків хоть би 
за 350 рублів, то нехай ріже і печатає. Коли ж німець не бреше, то вже 
тут нічого своєю головою мудровать. Чи хутко ж він справиться? По-
торгуйтесь, чи не візьме дешевше? або чи не видержать таблиці хоть 
1500 оттисків? Робіть як знаєте; а гроши я заплачу»32. У приписці ав-
тор листа пропонує ще один варіянт виходу зі скрути: «Коли нельзя 
напечатать 2400 екз., то треба приложить пісні особо і надпись зро-
бить на книзці: з піснями – одна ціна, а без пісень – друга. То чи не 
можно б виторговать у німця за ту ж ціну обгорточку? (щоб, знаєте, 
поробив усяки викрутаси, як звичайно буває на нотах)».

як бачимо, «витребеньки» коштували недешево33. Наприкінці 
життя Куліш згадував, що малюнки таки виготовили, проте невда-

ня світу не побачило, і яка доля цих малюнків – невідомо. За неперевіреною інфор-
мацією, 2017 року вони виринули на антикварному ринку України.

31 «Письма Кулиша к В. В. Тарновскому. 1855–1858», [сообщ.] А. л[азаревский], 
Киевская старина 61, № 4 (1898): 123–124.

32 ВР ІРлІ, № 10745.
33 для порівняння, річна платня Куліша, коли він влаштувався на службі в Петербур-

зі після заслання в Тулі, становила 714 рублів сріблом; див. ПЗТ, 2:22.
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ло, і він мусив від них відмовитися: «Портреты рассказчиков и пев-
цов, через посредство одного приятеля артиста, были литографиро-
ваны, но избранный им художник не понял украинского типа и до 
такой степени не угодил мне, что я предпочел потерять напрасно 
деньги, нежели являть свету бардов украинской старины в карри-
катурном виде. Вот почему в проданных экземплярах “Записок о 
Южной Руси” сделана на заглавном листке тома наклейка, сквозь 
которую можно прочитать слова: “с портретами народных певцов и 
рассказчиков, рисованными с натуры издателем”»34.

стосовно «Чорної ради», то проблема була істотнішою, – ри-
сунки до роману, вочевидь, не було завершено.

Цілком можливо, що саме в Києві взимку на зламі 1855–1856 ро-
ків у Куліша зароджується задум написати статтю, яка згодом отрима-
ла назву «Об отношении малороссийской словесности к общерусской. 
Эпилог к “Черной раде”». стаття була програмова, вона заманіфес-
тувала статус української літератури та її відрубність від російської. 
Куліш написав статтю швидко – впродовж якогось тижня, потім довго 
обговорював у різних колах, збирав думки, поліпшував текст, і врешті 
віддав на розгляд цензури. як письменник цінував цей текст, дбав про 
його публікацію, як проходив із ним через цензурні поневіряння, я 
докладно пишу в окремому розділі. Тут зауважу тільки, що до остан-
нього Куліш сподівався опублікувати статтю як передмову до україн-
ського роману, але, не дочекавшись цензурного схвалення, змушений 
був надрукувати «Чорну раду» без неї. Вона вийшла як «епілог» – 
своєрідний додаток – до російської версії роману.

Щойно написавши статтю, автор висловлює намір опублікувати 
її в «Русской беседе», а водночас заявляє, що стаття є передмовою до 
українського роману. логіка дещо суперечлива, але вона стає зрозуміла 
з Кулішевого листа до Тарновського (батька) від 27 березня 1856 року: 
письменник надрукує статтю в журналі «в виде объявления об издании 
подлинника», а після того і «при самой “Черной раде” в виде предисло-
вия» (див. с. 211). Втім, і ця арґументація не зовсім зрозуміла: у статті 
йдеться про український роман, а як його ще не опубліковано, і перспек-
тива видання лише майорить на обрії, який сенс і її друкувати? Певна не-
узгодженість міркувань письменника породжена тим, що він вагався, як 
вчинити, і його вагання відбивалося в кореспонденції, переходило у сво-
єрідне випробовування-гру: він запускав пробну кулю і чекав, яка буде 
реакція. У листі до К. Аксакова від 23 березня письменник переконує, що 
поява російської «Чорної ради» в журналі є передчасною, бо тим пере-
криє шлях для вміщення в ньому названої статті. У своєму запалі Куліш 
іде ще далі – він кваліфікує «переклад» як недосконалий, який потребує 

34 П. Кулиш, «Около полустолетия назад: литературные воспоминания», упоряд., 
прим. Є. Нахліка, О. Федорука, у кн.: Пантелеймон Куліш: Матеріали і дослід-
ження (львів; Нью-Йорк: Вид-во м. П. Коць, 2000), 139.
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істотного доопрацювання (і це була таки правда – згодом автор його ще 
сильно відшліфує), а навіть хоче зробити новий переклад із надрукова-
ного ориґіналу, ба більше – називає ім’я можливого перекладача – Владі-
міра даля, автора перекладу української повісти Квітки (Основ’яненка). 
дещо «переграє́», коли твердить, що ліпше відмовиться від гонорару, ніж 
побачить у друкові недовершений російський «переклад» «Чорної ради»:

я скоро пришлю Вам статью, под заглавием: «О духовном соединении 
Южной Руси с северною. Предисловие к “Черной раде”». Прочитав-
ши эту статью, Вы сами скажете, следует ли мне печатать теперь же 
русский перевод в журнале. Это значит, что сам я думаю, что покамест 
не следует: во-первых, потому, что тогда упомянутая статья не будет 
иметь места в «Русской беседе»; а если только я пишу в ней дельно, 
то «Русская беседа» сказала бы ею русскому народу такое слово люб-
ви, которое должно быть важнее по последствиям, чем сама «Черная 
рада». «Русская беседа» ничего не потеряет, отсрочивши печатанье 
«Черной рады». Напротив, выиграет. Перевод надобно усовершен-
ствовать, а может быть, сделать и вновь; только уж не мой это будет 
труд, а вот если бы Вы попросили даля. ему не надобно показывать 
моего перевода, а послать только подлинник. Видите, как велико мое 
усердие к «Русской беседе». я мог бы взять с нее деньги за собствен-
ный перевод, но мне лучше отказаться от денег (в которых не нену-
ждаюсь), чем видеть собственное детище, мною же искаженное, по 
невозможности равносильно выразить одно и то же на двух разноха-
рактерных языках. я потому указываю на даля, что он прекрасно пе-
ревел (лучше самого автора) рассказ Основьяненка «солдатский пор-
трет». Но, может быть, он теперь очиновничился и не захочет (то есть 
не почувствует и живого интереса) взяться за работу литературную, 
да еще такую исключительную! [ПЗТ, 2:346–347]

Щоб не розривати зв’язків зі слов’янофільським журналом, Ку-
ліш замість «Черной рады» запропонував «Русской беседе» повесть 
«Феклуша», і її там було надруковано у третій книжці за 1856 рік. 
Позбувшись думки про швидку публікацію російської версії роману, 
Куліш почав активніше просувати український текст. спершу, допоки 
автор не отримав права загальної цензури, таку публікацію розгля-
дав лише з надією – як іще невизначену, проте вже доволі реальну 
перспективу. своїми намірами він ділиться з Тарновським-батьком у 
листі від 7 березня 1856 року:

я дал им повесть и обещал напечатать у них перевод «Черной 
рады», если будет издан подлинник. А ведь есть надежда, что он 
будет издан! [ПЗТ, 2:340]

ситуація, проте, змінюється кардинально менш як за місяць. Із 
Куліша знімають цензурні обмеження, і відразу, щойно довідавшись 
про це, 4 квітня він пише миколі д. Білозерському з Петербурґа:
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Объявите, почтеннейший друг Николай данилович, моей милой, 
досточтимой и несравненной спутнице, что Николай М* более не 
существует и что есть надежда напечатать «Черную раду» не толь-
ко в переводе, но и в подлиннике. Поэтому мне нечего спешить в 
малороссию. может быть, я привезу землякам хороший гостинец. 
если моя саша чувствует силы для перенесения дорожной устало-
сти, то выпровожайте ее в фаетоне, не рассчитывая прогонов. Она 
будет мне помогать в корректуре, а потом приедем с нею отдыхать 
в малороссию. [ПЗТ, 2:355]

За силою своєї дії і тими наслідками, які вони мали для пись-
менника, звільнення з-під опіки iii відділу (що здійснював попередню 
цензуру його творів) можна порівняти зі звільненням із заслання. 
свобода фізична і свобода творчости. Отримавши дозвіл на вільне 
мешкання в будь-якому місті імперії, Куліш тоді схвилювався до не-
стями. Згодом він згадував:

Об’явив йому свободу, прийшовши до його, полковник жандар-
ський Шварц (чоловік добрий). як почув про се Куліш, то подя-
кував йому за добру звістку і зараз пішов до жінки – та й не зможе 
їй нічого сказати. Вона злякалась, глянувши на його. «Що таке, що 
таке склалось?» Він узяв піро і написав: «Волю нам вернули!»35.

За свідченням Владіміра Шенрока, який бачив цей клаптик па-
перу, що його Куліші зберігали як реліквію, на ньому було написано 
одне тільки слово – «свобода»36.

Зняття цензурних обмежень викликало такі самі бурхливі емо-
ції – зворушені почуття струменять із рядків цитованого листа до 
Білозерського. Перша реакція була – поінформувати дружину: пла-
ни змінилися, і пов’язані вони насамперед із виданням української 
«Чорної ради». У ті перші хвилини емоційного піднесення можли-
вість опублікувати роман здавалася настільки реальною, що Куліш 
говорить про дуже близьке майбутнє: «может быть, я привезу земля-
кам хороший гостинец». дружину було залучено до цих планів – вона 
мала допомагати Кулішеві вичитувати коректу, і разом вони поверну-
лися би додому відпочивати.

У цьому ентузіястичному пориві наступного дня, 5 квітня, Куліш 
пише листа і до с. Аксакова, де просить вислати російську «Чорну 
раду» для доопрацювання, щоб опублікувати її в «Русской беседе», і 

35 [Куліш], «Жизнь Куліша», № 25, 8 липня 1868, 300.
36 Владимир Шенрок, «П. А. Кулиш. (Биографический очерк)», Киевская старина 73, 

№ 4 (1901): 148. У 1920-х роках автограф зберігався в музеї українських діячів 
науки і мистецтва при ВУАН, який діяв до 1934 року. див.: м. П. Павлушков, 
«Куліш у Тулі на засланні», Записки Історично-філологічного відділу, кн. 13–14, 
Ювілейний збірник на пошану академіка Дмитра Йвановича Багалія з нагоди сім-
десятої річниці життя та п’ятдесятих роковин наукової діяльности, част. 2 
(Київ, 1927), 141.
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водночас повідомляє про надсилання йому українського роману для 
цензури:

Прошу Вас выслать мне перевод «Черной рады». я обработаю его 
для «Русской беседы». А от меня Вы получите <...> подлинник, 
который потрудитесь тотчас передать цензору со всевозможными 
убеждениями – прочитать немедленно. если он не может не пред-
ставить «Черной рады» в высшую цензуру, то я готов переменить 
заглавие (о «Черной раде» был циркуляр, чтобы ее не позволяли 
цитировать и подвергать критическому разбору). Издание «Чер-
ной рады» в подлиннике я считаю самым важным делом в своей 
жизни, и потому убедительно прошу Вас, мой почтеннейший друг, 
употребить с Вашей стороны самые настойчивые меры. я тотчас 
приступил бы к печатанию, а между тем и для «Русской беседы» 
обработал бы свое сочинение. [ПЗТ, 2:355–356]

Треба наголосити: Кулішеві слова «Издание “Черной рады” в 
подлиннике я считаю самым важным делом в своей жизни» не були 
перебільшенням, і тим паче не позірною заявою. На той час ішов до 
друку перший том «Записок о Южной Руси», якими письменник теж 
дуже дорожив, може, не менше, ніж романом. Однак саме для «Чорної 
ради» Куліш ужив ці слова.

Праця над «Чорною радою» увійшла в завершальну фазу – безпо-
середнього підготування роману до друку, і цей шлях пролягав через 
цензурне відомство. На той час – початок квітня – український роман 
уже було повністю завершено, і Куліш, надіславши 7 квітня рукопис 
с. Аксакову (поклик див. с. 137), більше до тексту не звертався, хіба 
що міг внести в нього незначні виправлення, коли забирав рукопис від 
одного цензора, щоб передати другому, або після цензурного схвален-
ня – перед набором у друкарні та при коректурі друкарських аркушів. 
Рукопис російського роману, натомість, до кінця року і навіть довше 
(оскільки до друку він ішов не весь одразу, а частинами – про це далі) 
перебував на руках автора, який доопрацьовував текст.

Цензурний дозвіл українська «Чорна рада» отримала 25 листопа-
да. менш ніж за тиждень розпочався її друк. 1 грудня Куліш інформує 
михайла максимовича:

другого тому, шановний земляче, напечатано вже 14 листів, да зу-
пинив я його ради «Чорної ради», котору почав друковати. можна б 
і сіє творити, і оного не оставляти, да сам я не хочу, щоб мої книжки 
разом виходили, а нехай лучче одна послі другої37.

Тут ідеться про другий том «Записок о Южной Руси»38. Це ви-

37 РдАлм, ф. 314, оп. 1, спр. 30, арк. 59.
38 Про те, що задля «Чорної ради» зупинено друк другого тому «Записок о Южной 

Руси», якого вже було набрано 224 сторінки (дві третини від загального обсягу 
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дання, так само як і перший том, який вийшов у першій половині 
жовтня, готувала друкарня Алєксандра якобсона в Петербурзі, і до 
неї Куліш віддав «Чорну раду». Ця ж друкарня у двадцятих числах 
листопада випустила «Проповеди на малороссийском языке, про-
тоиерея Василия Гречулевича», які письменник опрацював, істотно 
переробивши порівняно з першодруком 1849 року та дописавши сут-
тєву частину тексту. А ще раніше – у квітні 1856-го – з цієї друкарні 
вийшов перший том Кулішевих «Записок о жизни Николая Василье-
вича Гоголя».

співпраця з друкарнею якобсона для Куліша була доброю шко-
лою. Ще влітку 1856 року письменник снував думки про заснування 
власної друкарні39. Замисливши широку видавничу програму опу-
блікування текстів українського красного письменства та народної 
творчости, Куліш розумів, що, вдаючися лише до російських дру-
карень, де ніхто з набірників не знав української мови, здійснити 
її буде нелегко. Наступного року він іде на фінансовий ризик – за-
водить власну друкарню, одним із перших видань якої була «Гра-
матка», підручник для навчання грамоти. Тим часом російські дру-
карі-набірники дуже нарікали на чисельні й такі незручні для них 
замовлення. Куліш постачав їх одне за одним – перший том «Записок 
о Южной Руси», потім «Проповеди», за ними другий том «Записок», 
а невдовзі і «Чорна рада». Про ці труднощі знаємо з його листів до 
В. Тарновського (старшого).

А що вже мороки мені з друкованнєм: що слово, то й помилка. У 
мене написано мене, а вони набирають шепе, бо нічогісенько не 
второпають, мов по-турецьки. Не швидко дождимось кінця першо-
го тому!40 –

писав Куліш качанівському поміщикові 25 травня 1856 року про те, 
як неоковирно набирали український текст «Записок о Южной Руси» 
у друкарні якобсона. А рівно через півроку, 26 листопада, в листі до 
цього ж адресата так підсумував наслідки співпраці з нею:

я образовал здесь малороссийскую типографию, из которой спер-
ва наборщики бежали, говоря, что набирать эту тарабарщину – все 

тому), Куліш 2 грудня також поінформував Ґалаґана – письменник повідомив, що 
«Записки» «вийдуть навпослі». див.: «Частная переписка Г. П. Галагана. 3. Письма 
П. А. Кулиша (1856–1858 г.г.)», Киевская старина 66, № 9 (1899): 343. У листі до 
михайла Юзефовича від 2 грудня Куліш назвав причину, чому зупинив набір 
«Записок»: друкарня не могла готувати водночас обидва видання, а інші друкарні 
не погоджувалися брати замовлення на українську книжку: «другий том “Записок 
о Южной Руси” вийде послі “Ради”, бо не всяка друкарня згідна печатать по нашо-
му». «Письма П. А. Кулиша к м. В. Юзефовичу (1843–1861 г.г.)», Киевская стари-
на 64, № 3 (1899): 313.

39 див. Петров, 336; Нахлік, 1:105–106.
40 «Письма Кулиша к В. В. Тарновскому», Киевская старина 63, № 12 (1898): 354.
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равно, что набирать по-гречески, но теперь так искусились, что, по-
сле второй корректуры, можно подписывать: печатать41.

Останні слова про коректуру потребують особливої уваги з тек-
стологічного погляду. Отже, як бачимо, було дві коректи – чорнова і 
чистова, і коли Куліш віддав роман до друкарні, набірники вже здо-
були певні навики в роботі з українськими текстами. Важливо, од-
нак, встановити, хто вичитував набраний текст – сам автор чи хто 
інший? У тексті українського роману трапляються різні написання 
одних і тих самих слів, і необхідно зрозуміти, чи це похибки друку, чи 
осмислений автором різнобій. Без сумніву, друкований текст роману 
є фінальний і його треба брати за основу в сучасному науково-кри-
тичному виданні роману, про що вже йшлося на початку цієї студії. 
Однак у друку часом одні й ті самі слова відтворено по-різному (на-
приклад, сисюрка і мисюрка), трапляються різні наголошення слів, і 
походження таких випадків не завжди зрозуміле. У будь-якому разі, 
якщо в критичному виданні текстолог уважатиме за потрібне зробити 
виправлення в бік уніфікації написання якогось слова – такі виправ-
лення слід застерігати й пояснювати в коментарі.

Уже працюючи над першим томом «Записок о Южной Руси», Ку-
ліш особливо ретельно дбав про коректу, яку здебільшого сам і справ-
ляв. Наскільки відповідально автор-упорядник цієї фольклористичної 
збірки поставився до вичитування коректурних аркушів, промовисто 
свідчить його лист до с. Аксакова від 3 травня 1856 року:

Корректуру держу с такою тщательностью, как будто это священное 
писание, и надеюсь, что по внешнему исполнению мои «Записки» 
будут образцом совершенства. На это стоит тратить время, потому 
что общество наше привыкло соединять с пониманием малорос-
сийской словесности понятие о какой-то безграмотности и растре-
панности, что совершенно справедливо. Надобно дать ему в руки 
книгу, которая бы ни в чем не уступала немецким и английским 
изданиям и в которой видно бы было серьезное изучение предмета. 
Приятно было бы взвалить этот труд на другие плеча, но таковых 
покамест не обретается, и я должен в одно и то же время быть архи-
тектором и каменщиком. Впрочем, мне более или менее помогают, 
и может быть я подготовлю одного или двух приятелей к изданию 
дальнейших томов «Записок о Южной Руси»42.

Вичитувати перший том «Записок» Кулішеві, отже, допомагав 
хтось із його петербурзьких приятелів-українців, а хто саме – дові-
дуємося з іншого Кулішевого листа, до с. Аксакова від 13 березня 
1856 року:

41 ibid., Киевская старина 61, № 4, 125.
42 «Письма П. А. Кулиша к с. Т. Аксакову», сообщ. В. И. Шенрок, Русская старина, 

№ 12 (1904): 698.
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я уж приискал типографию, которая напечатает ее на своей бумаге 
и сошьет, а корректуру будет держать мой приятель – малороссия-
нин Навроцкий, который и теперь мне помогает. [ПЗТ, 2:341]

Навроцький, нагадаю, свого часу сприяв Кулішеві у переписуван-
ні набіло російської «Чорної ради».

Попри Кулішеві зусилля якість коректорської праці все ж була 
небездоганною – траплялися одруки. Знову-таки, наведу приклад, як 
вичитували перший том «Записок о Южной Руси». У неопубліковано-
му листі Куліша до Тарновського (старшого) від 10 травня 1856 року, 
який написано на берегах першого друкарського аркуша (коректурно-
го) «Записок», у такому майже анекдотичному контексті йдеться про 
похибки, що їх не зауважили коректори:

Замеченные здесь опечатки не должны удивлять Вас. Шестеро 
глаз держало корректуру первого листа, и одна пара, проверив 
его со всею тщательностью, возгласила: «если вы найдете теперь 
хотя две опечатки, то я плачу за каждую по полуимпериалу». я 
тотчас нашел две опечатки и выиграл заклад; а потом еще два раза 
читана была корректа43.

Збагатившись досвідом видання першого тому «Записок» та 
«Проповідей», Куліш вирішив найняти собі постійного помічника 
для коректи «Чорної ради» (і другого тому «Записок»), про що по-
відомив дружину листом від 19 січня 1857 року: «махтея наняв я за 
200 цілкових, щоб помагав»44. Наступний Кулішів лист до дружи-
ни від 23 січня проливає світло на питання, яку ж роботу викону-
вав «махтей»: «Корректору (махтею) плачу особо»45. Отже, коректу 
роману (останні декілька аркушів – бо друкарські роботи, як було 
сказано, розпочато у грудні, а завершено, як буде видно далі, близько 
8 лютого), окрім Куліша, справляв «махтей», і Ганна Барвінок цю 
людину добре знала. Без сумніву, тут ідеться про матвія симонова, 
який саме породичався з Кулішами як чоловік Надії Забіли («мах-
тей» – діялектна форма цього імені, широко вживана на Полтавщи-
ні46, звідки симонов був родом і мав чималі земельні володіння в 
селі Заріг лубенського повіту). У листі від 8 лютого Куліш інформує 
дружину, що розпочався друк «сочинений и писем» Гоголя: «две 
корректуры держит м. Т., а я одну»47.

43 ЧІм, інв. № Ал  
504

14/9717 − . Про цей лист не згадано в «Каталозі рукописів Куліша та 
листів до нього у зібранні Чернігівського обласного історичного музею 
ім. В. В. Тарновського», що його підготували Ніна Населевець та Ігор ситий. див.: 
Пантелеймон Куліш, 299–352. лист частково процитував Василь Івашків, див. ПЗТ, 
3/1:280.

44 ІР НБУВ, ф. i, од. зб. 28783.
45 ibid., од. зб. 28784.
46 див.: І. І. Трійняк, Словник українських імен (Київ: довіра, 2005), 220–221.
47 ВР ІРлІ (Пд), ф. 3, оп. 20, од. зб. 49.
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можна думати, що симонов допомагав Кулішеві також у корек-
турі першого тому «Записок». Уже тоді – навесні 1856 року – пись-
менник вів через нього різні видавничі справи і, зокрема, так його 
характеризував: «человек хорошо образованный, умный, честный, 
деятельный и мне совершенно преданный» [ПЗТ, 2:322]. Проте ця до-
помога була несистемна, припадкова, а Кулішеві йшлося, щоб мати 
її постійно («может быть я подготовлю одного или двух приятелей к 
изданию дальнейших томов»). Уповні він зреалізував свій намір лише 
тоді, коли завів власну друкарню, доручивши данилові Каменецькому 
завідувати нею, – той був у ній і коректором48.

Передавши рукопис до друкарні, Куліш заходився поширювати 
оголошення про майбутнє видання та збирати кошти через передплат-
ні квитки. Уже наступного дня після отримання цензурного дозволу, 
26 листопада, він пише до Григорія Ґалаґана:

Прошу і благаю Вас, добродію Григориє Павловичу, потурбоватись 
для мене і вчинити так, щоб у Губернських Києвських Відомостях 
опубліковали <...> про «Чорную раду» сице: «Печатается в с. Пе-
тербурге исторический роман на малороссийском языке, под загла-
вием “Чорна рада”, сочинение П. А. Кулиша. Желающие получить 
эту книгу тотчас по выходе без платы за пересылку, благоволят ад-
ресоваться к автору так: Пантелеймону Александровичу Кулишу. В 
с. Петербург. У литовскаго рынка, в доме Вагенгейма, кв. № 8. со 
вложением 3 рублей серебром». сію публикацію треба зробить і 
для грошей, і для того, щоб усюди книжка пішла у огласку, бо інші 
об їй і не чували. Разів три або й більше треба публіковати49.

Того самого дня, 26 листопада, листом аналогічного змісту пись-
менник звертається і до редактора неофіційної частини «Чернигов-
ских губернских ведомостей» Олександра Шишацького-Ілліча50.

В обох газетах, як і просив Куліш, оголошення надрукували: у «Ки-
евс ких губернских ведомостях», щоправда, лише один раз51, у «Чер-
ниговских» – чотири рази52.

За тиждень були готові передплатні квитки на роман, які Куліш 
одразу розіслав приятелям. По 20 квитків – Ґалаґанові та Юзефовиче-
ві з листами від 2 грудня такого змісту:

48 Каменецький «мій секретар, він же й хазяїн [друкарні], і коректор, і іздатель» – так 
Куліш характеризував його в листі до Шевченка від 1 лютого 1858 року (Бородін 
та ін., Листи до Тараса Шевченка, 105).

49 ІР НБУВ, ф. i, од. зб 11340; «Частная переписка Г. П. Галагана», 342–343.
50 ibid., ф. 63, од. зб. 40. У листі письменник повідомив кореспондента: «“Черная 

рада” пропущена вчера и уже печатается. К новому году выйдет».
51 Киевские губернские ведомости. Часть неофициальная, № 49, 8 декабря 1856, 

с. 267.
52 Черниговские губернские ведомости. Часть неофициальная, 1856, № 50, 10 дека-

бря, 393; ibid., № 51, 17 декабря, 401; ibid., № 52, 24 декабря, 410; ibid., 1857, № 1, 
7 января, 7.
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От же, добродію Григориє Павловичу, чого бажали ми, те й послав 
нам Господь. Печатаю «Чорну раду»; да як грошей у мене не тов-
сто, то збіраю билетами. Посилаю й до Вас 20 штук. Потурбуйтесь 
підписатись на кожному, щоб знати було, од кого получить книжку 
той, хто заплатить гроши. А я вже вам вишлю стілько екземплярів, 
скілько билетів роздасте. Книжка вийде у февралі. Хто тепер під-
пишеться на неї, взявши билет, той не платитиме за пересилку53.

може, вже Ви довідались і од кого іншого, добродію михайло Вла-
димеровичу, що «Чорна рада» вже печатається. З давніх-давен Ви 
залюбки помагали міні у моїх книжних ділах; то маю добру надію, 
що й тепер не одкажетесь. Без сорома казка: грошей катмає! Будь-
те ласкаві, роздайте добрим людям оці 20 білетів да пришліть міні 
підмогу. Хто візьме білет, той не платитиме за пересилку. Тілько по-
турбуйтесь підписатись на кожному, щоб знало всяке, од кого йому 
ждать «Чорної ради». А я вже Вам зараз, як напечатаю, то й вишлю, 
скількі треба, екземплярів54.

десять квитків письменник надіслав (листом від 25 грудня) Ши-
шацькому-Іллічу до Чернігова55.

Виручені за передплатні квитки кошти надійшли від Ґалаґана та 
Юзефовича у другій половині січня – на початку лютого56. дещо ра-
ніше Куліш отримав позику від Тарновського (старшого) для другого 
тому «Записок о Южной Руси», яку витратив на друк «Чорної ради» 
(лист від 24 грудня):

спасибі Вам за 500 рублів. Був я сіми часами у великій нужді; усе, 
що взяв то за книжки тощо, усе вгатив на папір да на друк, а діла 
свого, слава Богу, не попсовав і не зневажив57.

Цензурне схвалення українського роману відкривало шлях до пу-
блікації російського. Ще рік тому письменник постановив опублікува-

53 ІР НБУВ, ф. i, № 11341; «Частная переписка Г. П. Галагана», 343.
54 «Письма П. А. Кулиша к м. В. Юзефовичу», 313.
55 див. ІР НБУВ, ф. 63, од. зб. 41. Через декілька місяців, 30 березня, у листі до 

Шишацького-Ілліча письменник розпорядився незреалізовані квитки спалити: 
«Билетів зовсім не треба висилати, а вкинуть у огонь. Вони тоді тілько мають силу, 
як хто підпишеться на їх, оддаючи другому: тоді сей другий можеть требовать 
екземпляра од того, чия підпись». ibid., од. зб. 43.

56 листом від 19 січня письменник дякує Юзефовичу: «спасибі Вам, високоповажа-
ний пане земляче, за гроші, що прислали на “Чорну раду”, а ще більш за добре 
слово, котре Ви до мене обернули». «Письма П. А. Кулиша к м. В. Юзефовичу», 
313–314. І того ж дня повідомляє дружину: «Юзефович прислав 60 цілкових за 
«Чорну раду» і пише таке, що батечки!». ІР НБУВ, ф. i, од. зб. 28783. Юзефович 
квитки не зреалізував, а переслав Кулішеві власні гроші. Усі 20 квитків зберігалися 
разом із Кулішевим листом від 2 грудня (нині вони невідомі), де їх і знайшла редак-
ція «Киевской старины». «Письма П. А. Кулиша к м. В. Юзефовичу», 314. 9 люто-
го Куліш також дякує Ґалаґанові: «За 60 карб. на “Чорну раду” спасибі». «Частная 
переписка Г. П. Галагана», 348.

57 «Письма Кулиша к В. В. Тарновскому», Киевская старина 63, № 12 (1898), 362.
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ти російський твір після того, як буде надруковано український. Тепер 
справу з виданням української «Чорної ради», здавалося, було зрушено, 
проте передмова до роману – стаття «Об отношении малороссийской 
словесности к общерусской» – іще не отримала цензурного схвалення, 
а навпаки – невдовзі потрапила на розгляд Головного управління цензу-
ри, і її доля була невідома (див. розділ iii. 6). Ця обставина гальмувала 
весь процес із випуском книжки і письменник достеменно не уявляв 
собі, коли ж роман вийде з друкарні. Відтак і публікація російського 
роману, з одного боку, була бажана, а з другого – ще передчасна.

Тим часом до Куліша з вельми привабливою пропозицією звернув-
ся редактор «Русской беседы» Алєксандр Кошельов. Він забажав при-
дбати російську «Чорну раду» на умовах, надзвичайно вигідних для 
автора: йому мали заплатити чималий гонорар – 100 рублів сріблом за 
друкарський аркуш, та ще й безкоштовно надати 500 відбитків рома-
ну. Це було дуже своєчасно: інвестувавши гроші у видавничі проєкти, 
письменник загруз у боргах і перебував на безгрошів’ї. Про укладення 
угоди з редактором «Русской беседы» Куліш повідомив одразу кількох 
кореспондентів, серед них В. Тарновського (старшого) – 24 грудня:

Не хотілось мині друковати скоро переводу «Чорної ради», да при-
шлось круто. Продав я його у «Руську бесіду». спасибі моска-
лям, заплатили добре: по 100 цілкових за печатний аркуш, да ще й 
500 особих екземплярів58,

та миколу м. Білозерського – 26 грудня:
Продав я «Чорну раду» у «Руську бесіду», по 100 цілкових за лист, да 
ще пришлють мині 500 екземплярів особо на їх папері і їх коштом59.

Роман займав неповних 16 аркушів друку, отже, Кулішів гонорар 
сягав майже 1600 рублів сріблом. Щоправда, письменник дістав не всю 
суму одразу, а частинами – відповідно до кількости опублікованого в 
журналі тексту. І це зрозуміло, бо не можна було наперед прорахувати 
його обсяг. Водночас у процесі розрахунку (звичайна ситуація і колись, і 
тепер) між автором і видавцем виникли якісь фінансові непорозуміння, 
сліди яких подибуємо в листі Куліша до Аксакова від 28 квітня 1857 року:

Отказ Кошелева я принимаю так, что это больше его дело, чем мое, 
и что он знает, что делает. я на своем стою, что в «Черной раде» 
будет не меньше 15 листов60.

Непорозуміння вдалося владнати, і якусь частину грошей Куліш 
отримав у середині літа, закривши ними борг перед с. Аксаковим, 
про що й написав йому 6 липня:

58 ibid.
59 ІР НБУВ, ф. i, од. зб. 29067.
60 Гудзій, «Невидані листи П. О. Куліша до Аксакових», 92.
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Вопрос о деньгах за «Черную раду» я считал решенным. Получите 
их Вы, в уплату моего долга. мне же деньги были нужны именно 
тогда, когда я писал о них, а теперь не нужны61.

Перемовини Куліша з Кошельовим щодо публікації роману в 
«Рус ской беседе» тривали не один місяць. Опосередковано це пи-
тання вже обговорювалося і з сєрґеєм Аксаковим, і його сином Кон-
стантіном, яким письменник не раз висловлював своє бажання вмі-
стити в журналі свій твір. Проте ці розмови були надто неконкретні: 
автор то обіцяв, то брав слова назад, потім знову манив обіцянкою, а 
водночас і робив ефемерне припущення, що дасть комусь переклас-
ти «Чорну раду» російською заново з колись надрукованого укра-
їнського тексту. Протягом останнього року публікацію російського 
роману Куліш напряму пов’язав із виданням роману українського. 
Conditio sine qua non: спершу належало надрукувати український 
текст, а після нього – російський. якщо поглянути на ситуацію 
очима Кошельова, така невизначеність у той час, коли редакцій-
ний портфель у відділі белетристики був майже порожній, його аж 
ніяк не тішила. Із крайньої потреби на шпальтах журналу вміщу-
ють безбарвну «Феклушу», яка викликає в читача лише нарікання, 
натомість твір набагато сильніший, який мав би піднести рейтинґ 
видання, автор притримує на невиразне майбутнє. Останні півроку 
Куліш займався питанням цензурного дозволу на публікацію укра-
їнської «Чорної ради». спочатку сподівався швидкого розв’язання, 
однак воно розтягнулося на довгі місяці.

Поки український роман перебував на руках у цензора – спершу 
одного, потім другого, відтак третього, то московського цензурного 
комітету, то Петербурзького, – в автора з’явився час доопрацювати 
російський текст. Отже, редаґування російського роману від квітня 
1856 року велося автономно від українського. Надіславши с. Акса-
кову у квітні українську «Чорну раду» для цензури, Куліш дістав від 
нього російську і заходився її правити. масштаб внесених виправлень 
демонструє рукопис Е. У березні, перебуваючи проїздом у москві, Ку-
ліш вніс у текст лише незначні зміни («я только теперь в москве кое-
что переделал, как это и показывает и сама рукопись» – див. с. 262). 
Подальшу працю автор, однак, відклав на майбутнє («я мог бы пере-
делать и больше, но жаль было марать рукописи. А если бы пришлось 
печатать с нее в “Русскую беседу”, то я бы еще раз подержал ее в 
руках, и уж тогда не щадил бы ее, зная, что цензор будет подписывать 
корректурные листы» – див. там само). дуже скоро Кулішеве стано-
вище стабілізувалося, і, здобувши на початку квітня право загальної 
цензури, письменник негайно розпочав реалізацію своїх планів щодо 
видання української «Чорної ради», за якою мала йти і російська. Про 

61 ibid., 95.
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свою працю над російським текстом, працю, яка мала характер не 
косметичних правок, а кардинального переписування цілих сторінок, 
Куліш 3 травня повідомив Аксакова (див. с. 368‒369).

Опрацювання російського роману простяглося в часі аж до сере-
дини грудня 1856 року (коли український роман уже був у друкарні). 
І то коли мовити лише про частину тексту, розділи 1–8, – саме вони 
йшли до друку першими, і їх письменник, очевидно, надіслав Коше-
льову у грудні, зразу після того, як уклав із ним угоду. Текст другої 
половини – розділи 9–18 – автор тримав у себе принаймні до травня і 
ще вносив у нього зміни.

От я тепер морочусь над «Чорною радою» для «Руської бесіди». 
Розкажи москалеві по-московськи, що се в нас слово ніжне, ма-
льовниче, голосне як пісня! Хочеш повіять запашною садовиною, а 
йому несе квашеною капустою, – і сам бачиш, що воно зовсім не те, 
да не знаєш, як до його заговорити, щоб зрозумів він тебе! –

так Куліш висловився 28 квітня 1857 року про працю над російським 
романом, про труднощі «перекладу», яким був невдоволений – як той 
звучав супроти «ориґіналу»62. Натоді перша частина цього твору сли-
ве вже була у друкарні, а другу письменник невдовзі мав віддати до 
видавництва63. Отже, робота над текстом російської «Чорної ради» 
ще тривала, тоді як українська вже місяць існувала у книжковому 
форматі й поширювалася серед читачів.

Отримавши цензурний дозвіл на видання українського рома-
ну 25 листопада, Куліш одразу повідомив Кошельова, що роман 
іде до друку, а тому російську версію автор може запропонувати 
«Русской беседе» (поклик див. далі). Письменник гадав, що швид-
ко випустить українську книжку – щонайпізніше до початку весни, 
і для того у друкарні зупинив набір другого тому «Записок о Юж-
ной Руси»64. Бентежила, правда, невизначеність із передмовою, 
яку лажечніков не наважувався самочинно санкціонувати, але на 
той час – і до початку січня – ще не передав її на розгляд Головного 
управління цензури. Отже, і тут письменник сподівався, що істот-
ної затримки не буде.

Кулішева пропозиція опублікувати роман у «Русской беседе» піс-
ля виходу у світ українського «ориґіналу» викликала в Кошельова іс-
тотні застереження. Комерційний інтерес і прагнення мати ексклюзив-

62 «Частная переписка Г. П. Галагана», 343.
63 «Окончание “Черной рады” будет выслано к назначенному времени», – писав 

Куліш до с. Аксакова того самого дня, 28 квітня, про свій намір надіслати до 
редакції журналу закінчення роману без затримки. Гудзій, «Невидані листи 
П. О. Куліша до Аксакових», 92.

64 до 1 березня Куліш сподівався випустити не то що «Чорну раду», а навіть і другий 
том «Записок о Южной Руси»; див. його лист до с. Аксакова від 4 грудня: «Письма 
П. А. Кулиша к с. Т. Аксакову», 699–700.
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ний текст спонукали редактора зробити Кулішеві контрпропозицію, 
яка, відповідно, не сподобалася вже йому. між автором і видавцем ви-
никли тертя: Куліш не мав наміру ламати плану щодо послідовности 
публікації «ориґіналу» та «перекладу», натомість Кошельов наполя-
гав на тому, щоб російський роман вийшов якщо не першим, то бодай 
синхронно з українським. Оскільки листування Куліша з Кошельовим 
залишається невідомим (зокрема, Кулішевих листів в архіві Кошельо-
ва, що зберігається в Російській державній бібліотеці, не виявлено), 
то про цю колізію можна довідатися лише опосередковано – із двох 
листів Куліша до с. Аксакова.

У першому листі, від 4 грудня, ще тільки обговорюються умови 
публікації. як випливає з його змісту, Кошельов зажадав від Куліша 
відкласти вихід українського роману, щоб російська версія з’явилася 
синхронно з ним, проте автор категорично не згодився.

я уже отвечал А. И. Кошелеву о том, что вы пишете от 1-го дека-
бря, касательно «Чорной рады». Наши взаимные интересы сами 
собой сходятся довольно близко, а если мое издание запоздает от 
какой-нибудь причины, тогда они сойдутся совершенно. Но если 
бы Александр Иванович не согласился на таких условиях печа-
тать «Чорной рады», тогда я сделаю в газетах объявления, что я 
оставляю за собой право перевести свою книгу на русский язык, 
и каждому цензору пошлю по экземпляру этого объявления. я 
знаю, что отдельное издание «Чорной рады» на русском языке 
через год по напечатании малороссийского издания разойдется в 
большом количестве экземпляров, потому что малороссияне ста-
нут распространять преувеличенные слухи о достоинствах моего 
сочинения, в силу пословицы: «Кто нового не видал, тот и вето-
ши рад», или «На безрыбьи и рак рыба, а на безлюдьи и Фома дво-
рянин». Бедняжки будут носиться с «Чорною радою», как чорт с 
писаною торбою, и величаться ею, как поросенок на пристяжке. 
<...> следовательно, я ничего не потеряю, не напечатав «Чорной 
рады» в «Русской беседе». Впрочем, я уверен, что все у нас с мо-
сквою пойдет ладно65.

Запевнення, що російський роман навіть через рік після публіка-
ції українського роману розійдеться великим накладом, бо українсь-
кий усі хвалитимуть, і це створить рекламу російському, – арґументи, 
які цілком відповідають Кулішевій вдачі. далеко не про авторську 
скромність йому йшлося, а про те, аби переконати опонентів, що ви-
дання українського роману вони не повинні розглядати як перешкоду 
для публікації російського тексту. І, як бачимо, ці арґументи спрацю-
вали, бо вже 24 грудня Куліш пише, що угода відбулася на надвичайно 
вигідних для нього умовах. Утім, були нюанси – різне трактування 

65 ibid.
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автором та видавцем пунктів угоди, яку недостатньо чітко сформулю-
вали, що згодом спричинило непорозуміння.

28 квітня, зо два місяці по тому, як український роман було 
надруковано, і понад місяць відтоді, як Куліш почав його поширю-
вати, він пише другого листа до Аксакова, де йдеться про невдово-
лення Кошельова тим, що українська «Чорна рада» стала надходи-
ти до читача.

странные люди эти собеседники! Первое мое слово к Кошелеву о 
«Черной раде» было известие, что цензура пропускает малорос-
сийский текст и что я готов напечатать теперь и по-русски; до того 
же времени не было и помину о том, чтобы печатать по-русски, 
не печатая по-малороссийски. Все переговоры наши вертелись 
на том, когда выпустить в свет (именно это, а не другое выраже-
ние) малороссийский текст, и у меня есть письма Кошелева, в ко-
торых положительно говорится о выпуске. Последнее мое пись-
мо к нему об этом предмете заключает в себе отказ напечатать 
по-русски, не печатая сперва по-малороссийски. В ответ на это 
Кошелев писал ко мне, что посылает мне 500 р. и говорит между 
прочим: «Если выпустите малороссийское издание к святой, то 
большой беды не будет». Как принимать эти слова? В письме о 
подписчиках нет речи. При свидании с Кошелевым я заговорил о 
них, как о деле, которое торопит меня скорее разослать книги в 
провинции, но условия не изменились. сам Кошелев, за обедом у 
Кочубея, говорил, что я не имею права выпустить книги до 1-го 
апреля, и ни слова не сказал мне о том, что только подписчики 
имеют право получить ее; ибо это составило бы новый пункт до-
говора, который, после моего письменного отказа и высылки мне 
в ответ на него денег, не имел места. И после этого объявлять 
неудовольствие на человека, который решался лучше всего не 
печатать по-русски, нежели выпустить по-малороссийски после 
русского текста! Это обидно!66

Що можна зрозуміти з цього листа, крім того, що вже було ска-
зано? Насамперед те, що Куліш і Кошельов умовилися про початкову 
дату продажу українського роману – 1 квітня, однак по-різному по-
трактували угоду. Кошельов уважав, що книжку належить продавати 
тільки тим особам, які її передплатили, тоді як Куліш не мав наміру 
обмежуватися лише ними. Насправді з поширенням роману Куліш 
стартував іще трохи раніше – у середині березня (див. нижче), оче-
видно, прорахувавши час, який забирало поштове відправлення, щоб 
книжка надійшла адресатові. Зустріч за обідом у Кочубея, на якій вони 
узгодили дату 1 квітня, відбулася в середині січня в москві. Відразу 
по тому, 16 січня, Куліш пише до дружини:

66 Гудзій, «Невидані листи П. О. Куліша до Аксакових», 91–92.
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Кошельов такиї представив причини, що треба йому уступить і пе-
чатать «Чорну раду» з другої книжки «Р. Бесіди», а в продажу не 
пускать до 1-го апр. Тут і його, і моя вигода67.

як видно з цього повідомлення, Куліш повністю прийняв дату 
1 квітня саме з таким розумінням умов продажу українського роману, 
як їх згодом описав у листі до Аксакова. Також бачимо, що Куліш 
переконував Кошельова не поспішати з публікацією російського ро-
ману, однак той вирішив розпочати її з другої книжки квартальника і 
закінчити у третій.

Тим часом тривав друк української «Чорної ради», який завер-
шився приблизно 8 лютого. Того дня Куліш повідомляє дружину: 
«Отпечатали последний лист “Чорной рады”»68, а 9 лютого – Ґала-
ґана: «“Чорна рада” напечатана вже вся»69. Проте бракувало ще пе-
редмови, яку розглядало Головне управління цензури. В обох щойно 
наведених листах, пишучи про «Чорну раду», Куліш тут-таки згадує 
і про передмову, відповідно: «Остановка за предисловием»; «а пре-
дисловіє цензура ще придержує». Навіть через місяць письменник 
висловлює сподівання, що статтю дозволять, і тоді він долучить її 
до книги. У листі від 9 березня до дружини Куліш пише про графа 
Алєксандра Толстого та його обіцянку дізнатися про долю статті, що 
досі перебувала на експертизі в Головному управлінні цензури: «он 
обещал привести дело в ясность, т. е. чтобы сказали нельзя, и тог-
да я выпущу “Чорну раду” без предисловия»70. Отже, невідомість із 
цензурним дозволом створювала неясність у планах: видати «Чорну 
раду» з передмовою чи без неї.

Книжка лежала в друкарні незброшурована, а за цей час письмен-
ник закінчував друк другого тому «Записок о Южной Руси». Угода з 
Кошельовим і невизначеність із передмовою зв’язували руки, не да-
ючи змоги пустити видання у продаж. Проте час ішов – наближалося 
домовлене 1 квітня, і Куліш, не дочекавшись цензурного дозволу на 
статтю, врешті випустив книжку без неї. Перші примірники «Чорної 
ради» письменник надіслав найважливішим своїм кореспондентам іще 
в середині березня з тим, щоб близько 1 квітня вони роман отримали. 
Так, 16 березня він писав миколі маркевичу: «Посылаю Вам “Чорну 
раду”, а скоро пошлю и второй том “Записок о Южной Руси”, украшен-
ный трудом Вашего сына Андрея Николаевича, – голосами малорос-
сийских песен»71. Приблизно в цей час він надіслав книжку й Ґалаґа-
нові, до якого звернувся 30 березня: «Оце ж, я думаю, Ви вже получили 

67 ІР НБУВ, ф. i, од. зб. 28781.
68 ВР ІРлІ, ф. 3, оп. 20, од. зб. 49.
69 «Частная переписка Г. П. Галагана», 348.
70 ІР НБУВ, ф. i, од. зб. 28786.
71 ВР ІРлІ, ф. 123, оп. 3, од. зб. 70.
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“Чорну раду”, коханий земляче і друже Григоріє Павловичу»72. Того 
ж дня, 30 березня, надсилає книжку й максимовичу73. І того-таки дня 
пише Шишацькому-Іллічу: «“Чорної ради” не вишлю тепер менш п’я-
ти екземплярів разом, бо дуже ніколи. А хто хоче виписать один, нехай 
пише до книгопродавця, так той злупить іще й за пересилку»74.

З двомісячним інтервалом після виходу українського роману 
йшла до друку російська версія, перша частина якої з’явилася на-
прикінці весни (цензурний дозвіл другої книжки «Русской беседы» – 
24 травня), а друга – на початку осені (дозвіл на третю книжку жур-
налу – 4 вересня). Одночасно з третьою книжкою вийшли й окремі 
відбитки. як свідчить помітка на рукопису Е, яку зробив Кошельов 
(див. с. 258), було виготовлено рівно стільки відбитків, скільки мав 
отримати автор. для своїх потреб редакція їх не надрукувала.

Куліш читав коректурні аркуші російської «Чорної ради», при-
наймні першої журнальної подачі. Про це письменник 15 березня 
1857 року поінформував Пєтра Плєтньова75. У коректі автор зробив 
іще деякі текстуальні виправлення (див. с. 262).

*
Історія з публікацією «Чорної ради» на цьому не завершується. 

Не минуло року, відколи з’явилася російська версія роману, а пись-
менник починає думати про її нове видання. За цей час він побував 
за кордоном, придбав надсучасну друкарню, яку встановив у Петер-
бурзі, знайшов відданого помічника, який водночас виконував роль 
секретаря, – Каменецького. У другій половині літа 1858 року Куліш 
обговорює з ним ідею випустити зібрання своїх російських творів, 
перший том якого мала становити «Чорна рада». Письменник на-
разі лише висловлює таку думку і не наполягає на ній, а Каменець-
кий відмовляє, як це бачимо з такого Кулішевого листа до нього:

Вы представили аргумент, который заставил меня согласиться на 
отсрочку издания моих сочинений. <...> Но едва ли это был не луч-
ший момент для печатания! Туго ли, не туго ли пойдут книги, но им 
следует быть изданными и оне окупятся. <...> Книги мои явились 
бы как раз вовремя. Так мне кажется. если решите своим ареопагом 
то можете печатать том i-й, т. е. «Черную раду», а те послать Крузе 
на подпись. Печатать же 1200 экз., на хорошей бумаге в 12-ю боль-
шую долю, шрифтом записок о Ю. Р.76

72 «Частная переписка Г. П. Галагана», 348.
73 РдАлм, ф. 314, оп. 1, спр. 30, арк. 62 зв.
74 ІР НБУВ, ф. 63, од. зб. 43.
75 див.: лев Перетц, «листування П. А. Куліша з П. П. [!] Плетневим (1843–1861)», 

ІР НБУВ, ф. x, од. зб. 17926, с. 17.
76 «Письма Кулиша к д. с. Каменецкому. 1857–1867», Киевская старина 62, № 7–8 

(1898): 132–133. У друку, вочевидь, помилка: «Тупо ли, не тупо».
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Наступного року восени Куліш знову порушує питання публіка-
ції зібрання своїх творів, але вже не в плані ідеї, а як конкретизовану 
реальність. У листі від 10 жовтня 1859 року з москви Куліш просить 
Каменецького:

с получением сего, вышлите мне, на мое имя, в редакцию «Русской 
беседы», приготовленные мною для переиздания мои сочинения с 
написанными к ним предисловийцами. После узнаете для чего77.

Це прохання повторено і в наступному листі від 28 жовтня до Ка-
менецького: «Вишліть і мої сочиненія, приготовлениї для переізданія, 
про которі я вже писав»78.

як бачимо, Куліш не лише підготував твори для перевидання, а 
й написав передмови до них – і не одну, а декілька – можливо, до 
кожного тому. Це чи не одиноке свідчення з опублікованих про те, 
що існували якісь передмови до цього зібрання, нині невідомі. Коли і 
чому автор від них відмовився, – цього не знаємо.

Через неповних півроку, 19 березня, Куліш віддав свої твори 
на розгляд цензури79, а через кілька днів, 25-го числа, отримав доз-
віл на видання першого тому – «Чорної ради». Цензором чотири-
томника був Андрєй ярославцов, якому Куліш надав для розгляду 
друковані примірники (див. с. 264). Зрозуміло, що саме в цьому 
цензурованому відбитку роману, нині не відомому, автор зробив 
виправлення у тексті.

Від квітня до осені письменник багато подорожував: відвідав 
Полтаву, Василівку, Київ, Одесу, мешкав у Чернігові. Отож видан-
ням чотиритомника особисто не опікувався, а доручив цю справу 
Каменецькому. Певно, Куліш не бачив і коректурних аркушів «Чор-
ної ради» – першого тому зібрання творів, а повністю поклався на 

У публікації, яку здійснено з невідомого нині автографа, цей лист не має 
авторської дати. Видавці лише зазначили, що «кажется, оно [письмо] относится к 
1861 году», і розмістили його у відповідному місці за хронологією. Проте цілком 
очевидно, що лист написано кількома роками раніше: фон Крузе, про якого тут іде 
мова як про цензора, звільнено з цієї посади 12 грудня 1858 року; див.: О. Ю. Аба-
кумов и др., Н. Г. Патрушева, руковод., Цензоры Российской империи. Конец 
XVIII – начало ХХ века: Биобиблиографический справочник (санкт-Петербург, 
2013), 217. Утім, можна і точніше визначити хронологічні межі – лист написано 
невдовзі після 18 липня. У листі Куліш поінформував Каменецького, що надіслав 
якусь свою статтю макарову «для помещения в любом журнале». саме про неї 
йдеться в Кулішевому листі до макарова від 18 липня 1858 року: «<...> потруди-
тесь отправиться в редакцию того журнала, в котором редактор или распоряди-
тель его наиболее похож на человека, а цензор наименее похож на чиновника. 
если можно напечатать без окровавления цензорскими чернилами, то да расши-
рится тень того журнала, который примет сие мое нечто под кров свой!». ВР ІРлІ, 
ф. 170, оп. 1, од. зб. 70, арк. 58.

77    «Письма Кулиша к д. с. Каменецкому», Киевская старина 61, № 6 (1898): 380.
78    ibid., Киевская старина 62, № 12, 349.
79    див. РдІА, ф. 777, оп. 27, 1859–1860 рр., спр. 219, арк. 305 зв. – 306.



свого помічника. У листі з Василівки від 10 травня він інструктував 
Каменецького:

Постарайтесь хорошенько напечатать собрание моих сочинений 
и немедленно высылайте целый ящик Пильчикову, а другой в 
Киев. Впрочем, если найдется оптовый покупщик, то продайте, 
а разве малую часть вышлите таки, если он не потребует все эк-
земпляры80.

А через місяць знову запитав товариша в листі від 3 червня з Чер-
нігова:

Уведомьте в Киев, как идет печатание моих повестей, которых 
тотчас по отпечатании вышлите ящик, через транспорт, на имя 
дорошенка81.

Коли завершився друк першого тому – наразі відомостей не 
маємо. Цілком можливо, що влітку книга була вже готова. За жур-
налом Петербурзького цензурного комітету можна довідатися, коли 
видали дозвіл на випуск чотиритомника у світ, – це сталося 12 грудня 
1860 року82.

Так закінчилася Кулішева епопея з виданням «Чорної ради» укра-
їнською та російською мовами, епопея, яка тривала від 1845 року. 
другу й останню прижиттєву публікацію українського роману здійс-
нено 1890 року у львові за посередництвом Олександра Барвінського. 
Її Куліш санкціонував, проте участи в ній не взяв, і вона не є автори-
зованою (див. докладно с. 7‒9).

Російський роман «Черная рада» після 1860 року перевидали 
лише один раз – 1899 року з ініціятиви Алєксєя суворіна83.

80    «Письма Кулиша к д. с. Каменецкому», Киевская старина, № 6, 384.
81    ibid., 385.
82    РдІА, ф. 777, оп. 27, 1860 р., спр. 292, арк. 60.
83    Черная рада: Хроника 1663 года. Сочинение П. А. Кулиша, Новая библиотека 

суворина (с.-Петербург: издание А. с. суворина, 1899), [2], 370 с.
Видання суворіна санкціонувала Олександра Куліш. Збереглася розписка 

(брульйон?) удови письменника: «сим удостоверяю, что 12го февраля 1899го года 
я уступила Алексею сергеевичу суворину право издания сочинения моего мужа 
“Чорная рада с эпилогом” на шесть лет в четырех тысяч экземпляров, и с своей 
стороны обязуюсь никому другому в назначенный срок не продавать и не усту-
пать того же сочинения. 12 ферваля 1899го года. Александра михайловна Кулиш». 
ІР   НБУВ, ф. i, од. зб. 28670. Передрук роману було здійснено за публікацією 
1857 року, а не 1860-го (у виданні цього не зазначили).
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1. Вступ до проблеми

Цензурна історія посідає особливо вагоме місце в дослідженні тек-
сту «Чорної ради». Що автор хотів висловити і не зміг через цензуру? 
Що він закреслив на вимогу цензора, а що – на котромусь етапі реда-
ґування твору, передбачивши майбутні зауваження? Що із закреслень 
є художньою редакцією задля поліпшення тексту, а що продиктовано 
самоцензурою? Ці та інші питання, якщо їх розглянути належно, дають 
змогу зрозуміти, як Куліш творив свій роман – українську та російську 
версії, у яких умовах працював, як цензура позначилася на творах пись-
менника, відкривають нові можливості для кращого пізнання ідеоло-
гії письменника, врешті – створюють перспективу для умовної рекон-
струкції текстів роману – які вони могли бути, якби перед автором не 
стояли цензурні обмеження, та якими фраґментами автор пожертвував 
задля того, щоб обидві версії було допущено до друку.

склалася парадоксальна ситуація: попри всю важливість пробле-
ми, цензурна історія роману є однією з найменш вивчених. дослід-
ники «Чорної ради», її проблематики та поетики, системи художніх 
образів базують свій аналіз на опублікованих у 1857 році україн-
ському та російському текстах (а також російськомовному виданні 
1860 року). Ці тексти заведено вважати остаточними, і рідко хто зі-
ставляє з ними ранні редакції роману, щоби простежити відмінності1. 
А якщо й розглядають раніші тексти, то зазвичай ті, що їх опубліко-
вано в 1840-х роках у журналах «современник» та «москвитянин», – 
натомість рукописи залишаються недосліджені. Ба більше, у студіях 
Кулішевої творчости досі не використовували єдиний повний рукопис 
(Е) російської версії «Чорної ради», за яким її надруковано в журналі 
«Русская беседа» і який побував у руках цензора. Тож і питання про 
те, як позначилася цензура на тексті роману, в науковому дискурсі об-
говорювалися лише фраґментарно й поверхово.

Величезна дослідницька лакуна у вивченні впливу царської 
цензури на текст «Чорної ради» спричинила різні необґрунтовані 
твердження, які досі належно не спростовано. Ось, наприклад, Єв-

1 Найдокладніше ранні редакції роману розглянуто: Івашків, 165–226.
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ген Кирилюк заявив, що «в п’ятдесятих роках Куліш змушений був 
переробляти свій роман, бо цензура ніяк не дозволяла його друкува-
ти»2. Насправді це не так – численні зміни в текстах української та 
російської версій роману в 1850-х роках постали внаслідок творчо-
го процесу і з цензурою були пов’язані мало. Голослівні судження 
трапляються і в сучасній науковій літературі, наприклад, із-під пера 
Валентини мацапури: «многие расхождения между украинской и 
русской версиями романа объяснялись оглядкой на цензуру, что выра-
зилось как в отдельных авторских акцентах, так и в деталях текста»3. 
І це твердження є некоректне. якихось більш-менш певних висновків 
про вплив цензури на роман дійти можна, лише простеживши тексту-
альну історію одного та другого романів і зіставивши наявні тексти 
з цензурним рукописом. Забігаючи наперед, скажу, що розходження, 
зумовлені цензурою, в текстах обох версій таки існували, але були не-
системні, точкові, і здебільшого вони виникли на етапі доцензурного 
підготування тексту, були виявами самоцензури.

Назагал цензурна історія «Чорної ради» має дві головні фази: 
1845–1846 роки, коли Куліш друкував окремі розділи роману в росій-
ських журналах, і 1855–1857 роки, коли поновив напружену працю 
над текстами обох версій роману з метою опублікувати їх, врешті по-
дав обидва твори до цензури, і та їх схвалила. Цензурна історія рома-
ну, безперечно, поєднана з творчо-видавничою, на яку, хоча їй і при-
свячено тут окремий розділ, треба зважати повсякчас – для повнішого 
осягнення історії цензурної.

*
Приступивши до розгляду цензурної історії «Чорної ради», треба 

пам’ятати, що це частина великої і майже всуціль недослідженої теми – 
як царська цензура позначилася на творчості Куліша4. Кожний пись-
менник, певна річ, мав свої непрості взаємини з цензурою, а в Куліша 

2    Євг. Кирилюк, Пантелеймон Куліш (Харків; Київ: державне вид-во України, 1929), 71.
3    В. И. мацапура, Украина в русской литературе первой половины XIX века (Харь-

ков; Полтава: ПОИППО, 2001), 373.
4    серед поодиноких публікацій на цю тему слід відзначити: В. міяковський, «Куліш 

і Квітка», Наше Минуле, № 2 (1918): 26–31; В. міяковський, «Куліш і цензура», 
ibid.,  99–106; «дело об издании П. А. Кулишем “сочинений и писем Гоголя”», у 
кн.: А. с. Николаев и Ю. Г. Оксман, ред., Литературный музеум. (Цензурные 
материалы I го отд. IV секции Государственного архивного фонда), [т.] i (Петер-
бург, [1921]), 159–165; В. с. Бородін, Т. Г. Шевченко і царська цензура: Досліджен-
ня та документи, 1840–1862 роки (Київ: Наукова думка, 1969); Володимир 
Кедровський, «Цензурний примірник “досвіток” П. О. Куліша», Альманах Україн-
ського народного союзу на рік 1971 (джерзі ситі; Ню Йорк: Видавництво «свобо-
да», [1970]), 111–118; Віктор дудко, «Цензурна купюра у нарисі П. Куліша “Поез-
дка в Украину (1857)”», у кн.: Пантелеймон Куліш: Матеріали і дослідження 
(львів; Нью-Йорк: Вид-во м. П. Коць, 2000), 235–246; Олесь Федорук, «сигналь-
ний примірник “Повести об украинском народе” Куліша», Український археогра-
фічний щорічник, нова серія, 12 (2007): 838–839.
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вони були особливі з огляду на багатогранність його творчої особисто-
сти (письменник, критик, публіцист, перекладач, історик, видавець), ту 
виняткову роль, яку він відігравав у суспільно-літературному процесі, 
і врешті – з огляду на засяжність його діяльности, яка простяглася поза 
кордони Російської імперії і поширилася також на Австро-Угорську.

Нагадаю декілька фактів, які промовисто демонструють, наскіль-
ки драматичними були обставини літературної праці Куліша в різний 
період і навіть у різних країнах. 1847 рік: після арешту Куліша за-
боронено опубліковану в «Чтениях» фольклорну збірку «Украинские 
народные предания», яку він упорядкував (з’явилася лише 1893 року 
як пам’ятка). 1879 рік: у Петербурзі заборонено есеїстичну Куліше-
ву книжку з додатком біблійних переспівів5 «Хуторская философия и 
удаленная от света поэзия» і за якийсь час знищено весь тритисячний 
наклад (збереглося лише декілька примірників)6. 1882 рік: така сама 
доля, але вже в Австро-Угорщині, у Відні, спіткала його публіцистич-
ну брошуру «Vergewaltigung der Basilianer in Galizien durch Jesuiten» – 
з її накладу також заціліли тільки окремі примірники, що їх автор 
устиг поширити перед конфіскацією7.

Крім заборони та вилучення вже надрукованих видань, Куліше-
ві не раз забороняли до друку рукописи. На засланні й відразу після 
нього письменник намагався через Третій відділ отримати дозвіл на 
видання популярної розвідки «История Бориса Годунова и димитрия 
самозванца» та роману «Искатели счастья», проте марно. Першу Ку-
ліш таки зумів видати 1857 року під назвою «Повесть о Борисе Году-
нове и димитрии самозванце. Чтение для молодых людей», другу за 
його життя так і не було опубліковано.

друга половина 1850-х – початок 1860-х років – час найви-
щої громадської активности Куліша, коли його творчість в україн-
ському суспільстві сприймалася найорганічніше. Цей період для 
письменника був далеко не простий з огляду на цензуру. Щойно 
отримавши право публікувати свої твори на загальних цензурних 
підставах, заходившись один за одним видавати їх – і у книжко-
вому форматі, і як журнальні публікації, він уповні відчув на собі 
гнітючу атмосферу післяніколаєвської Росії, її повзучий обскуран-
тизм, який поширювався і на цензурну ситуацію. Його вердикт су-
ворий і напрочуд тверезий:

5    див.: Євген Нахлік, «Замаскована публікація біблійних переспівів у книжці 
П. Куліша “Хуторская философия и удаленная от света поэзия”», Київська старо-
вина,  № 6 (1997): 60–65.

6    див.: л. м. добровольский, Запрещенная книга в России. 1825–1904: Архивно-би-
блиографическое разыскание (москва: Изд-во Всесоюзной книжной палаты, 1962), 
137–138; Валерій Шевчук, «Книга-сповідь. Про “Хутірську філософію” Пантелей-
мона Куліша», Хроніка 2000. Наш край, вип. 2 (1992): 64–65.

7    див.: Олесь Федорук, «сконфіскована брошура Куліша (спостереження над тек-
стом і контекстом)», у кн.: Пантелеймон Куліш, 185–212.
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еще никогда наше общество не чувствовало так сильно тяжести 
и отвратительности мертвого трупа, который оно таскает на пле-
чах своих. даже во времена Гоголя, как вижу по его письмам, уду-
шающий смрад разложения старых начал не чувствовался в такой 
страшной степени8.

Заповітна мрія письменника: «Когда-нибудь и для меня настанет 
время свободы, когда-нибудь вырвусь же из этого ужасного государ-
ства»9. Відтак пізніша (через вісім років) варшавська служба – це 
спроба вирватися із задушливої атмосфери підросійської дійсности і 
вдихнути свіже повітря европейської цивілізації, яка в Царстві Поль-
ському була присутня набагато сильніше, ніж у решті імперії. Ось 
щойно вийшла українська «Чорна рада», вже і її російський «пере-
клад» на стадії опублікування, на робочому верстаті шеститомник 
«сочинений и писем» Гоголя, у задумі – твори Квітки, і в той самий 
час цензура для письменника – завіса, яка знакує і відділяє російський 
театр абсурду від повнокровного, як вбачалося, европейського жит-
тя. У тому самому листі до Пєтра Плєтньова, датованому 20 квітня 
1857 року, Куліш так оцінює ситуацію зі «свободою слова», якщо 
можна так висловитися, в імперії:

Прежде наша цензура правила как строгий необразованный ба-
рин, воображавший, что арапник есть лучший жезл правосудия; 
а теперь она превратилась в старую, глупую, подозрительную и 
неугомонную барыню, которая за одно то уже считает нас вра-
гами своими, что мы не чиновники, а печатники, даже не лите-
раторы10.

У письменника – плідного автора, видавця, а невдовзі і власника 
друкарні – виникають труднощі, які не лише гальмують, а й спотво-
рюють його літературну працю. То в цензора (фон Крузе) лежать три 
Кулішеві статті, які він не наважується підписати, «пока не пройдет 
мимо скопившаяся над ним туча обвинений»11. То цензура, зі слів Ку-
ліша, божеволіє: «Из моего рассказа в “Искре” вымарала половину и 
оставила бессмыслицу»12. Про нього навіть пішов поголос, мовляв, 
цензурне відомство особливо небайдуже до його творів. У зв’язку з 
цим в одному з листів Куліш переповів анекдотичну – і характерну! – 
розмову, яку він почув, подорожуючи Волгою у травні 1859 року: «На 

     8   лев Перетц, «листування П. А. Куліша з П. П. [!] Плетневим (1843–1861)», 
ІР НБУВ, ф. x, од. зб. 17926, с. 19. лист від 20 квітня 1857 року.

  9 ibid.
10 ibid, 18–19.
11 «Частная переписка Г. П. Галагана. 3. Письма П. А. Кулиша (1856–1858 г.г.)», Киев-

ская старина 66, № 9 (1899): 353. лист від 1 травня [н. с.] 1858 року зі страсбурґа
12 Перетц, «листування П. А. Куліша з П. П. [!] Плетневим», 21. лист від 20 лютого 

1859 року.
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пароходе один господин, не зная, кто я, сказал при мне в разговоре: 
“У него цензура всегда вычеркивает половину”»13. Звичайно, немає 
підстав говорити про унікальність Кулішевого випадку стосунків 
письменника з цензурою. Кожний український або російський літе-
ратор більшою або меншою мірою зазнав у той час цензурного тиску. 
У 1850-х роках національна зорієнтованість Кулішевої творчости ще 
не мала для цензури такого значення, як у пізніші роки, коли украї-
нофільський рух почав набирати загрозливої для імперії сили. мав, 
отже, цілковиту рацію Віктор дудко, коли писав: «до 1876 р. украї-
номовні художні твори підлягали цензурі на тих же підставах, що й 
російські»14.

емський указ 1876 року цілковито змінив ситуацію – репресії 
проти українського слова в Росії призвели до заборони і багатьох 
творів Куліша. 1883 року письменникові не дали опублікувати пере-
клади трьох драм Шекспіра15; 1884 року для другого випуску альма-
наху «Рада» заборонили Кулішеву публіцистичну працю «Воскре-
сеннє Рутського та Кунцевича в Галичині»16 (україномовний варіянт 
сконфіскованої у Відні брошури «Vergewaltigung der Basilianer») і 
того ж року не дозволили публікацію «доповнення» до поетичної 
збірки «дзвін»17. 1887 року не пустили до друку нове видання літе-
ратурного альманаху «Хата» (1860)18. 1890 року заборонено поему 
«Куліш у пеклі»19 (опублікована посмертно), а 1892-го – поетичну 

13 «Письма Кулиша к д. с. Каменецкому. 1857–1867», Киевская старина 61, № 6 
(1898): 373.

14 Віктор дудко, «Цензура як чинник українського літературного процесу в Росії 
(1876–1906): Проспект докторської дисертації», Спадщина: Літературне джере-
лознавство. Текстологія 10 (2015): 154.

15 див.: Г. Боряк та ін., упоряд., Українська ідентичність і мовне питання в Росій-
ській імперії: спроба державного регулювання (1847–1914): Збірник документів і 
матеріалів (Київ, 2013), 199.

16 див.: Олександер Тулуб, «мих. старицький в боротьбі з цензурою 1880-х років. (З 
матеріялів Київського цензурного комітету)», За сто літ, кн. 4 (Київ, 1929), 193; 
Боряк та ін., Українська ідентичність, 206–207.

17 див.: Боряк та ін., Українська ідентичність, 203.
18 див.: Іван Ковальов, упоряд., Тарас Шевченко і царська цензура: Збірник докумен-

тів, підготування текстів, стаття І. Брижіцької; комент. І. Брижіцька, І. Ковальов, 
О. Федорук, Відкритий архів: Матеріяли та дослідження з історії модерної укра-
їнської культури, т. 2 (Київ: Критика, 2015), 33–35.

19 Відповідні документи див. РдІА, ф. 777, оп. 4, архів № 156/1892, арк. 214–215. 
Характерна і мотивація, на підставі якої рукопис відмовилися в цензурному відом-
стві навіть розглянути: «В настоящей рукописи Комитет усматривает нежелание 
подчиниться предписанным Височайшею волею, в видах без сомнения скорейшего 
обрусения, правилам и, ради этого, попытку установить новые особенности право-
писания для малорусской речи. Комитет считает необходимым не делать никакого 
потворства подобным попыткам и обходу закона, для чего полагает отказать в 
цензурном просмотре рукопись и возвратить ее подателю для исправления текста, 
согласно требованиям правил правописания русского языка».
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збірку «дзвін»20 та драму «Цар Наливай»21 (збірку Куліш наступно-
го року видав у Женеві, а історична драма за життя автора так і не 
вийшла друком).

Неможливість вільно висловлюватися в Російській імперії спо-
нукала письменника друкуватися за кордоном – передусім в Австро-
Угор щині, а також у Женеві – за допомогою михайла драгоманова. 
1859 року Куліш ініціює видання в ляйпциґу заборонених творів 
Шевченка22. Він – перший із наддніпрянських письменників, який 
звернув свою увагу на галицьку Україну, щоб мати змогу друкувати 
нецензуровані твори, а водночас – щоб вплинути на суспільно-літе-
ратурний процес краю і, створивши середовище однодумців, плекати 
нове українське письменство. Під час варшавської служби Куліш стає 
постійним дописувачем до львівського журналу «Правда», а звільнив-
шись від служби, долучається 1869 року до його видання як «перший 
редактор», друкує в ньому такі крамольні для Росії тексти, як «Гер-
ценів “дзвін”». Через кільканадцять років перебирається до львова 
і знову розробляє масштабні видавничі плани, задля яких навіть від-
мовляється від російського підданства, друкує там поетичну збірку 
«Хуторна поезія» зі знаменитим «Зазивним листом до української ін-
теліґенції» та автобіографічним «Історичним оповіданням», а також 
драми Шекспіра, що на той час уже було неможливо зробити в Росії. 
Про все це можна багато говорити, і саме в аспекті подолання пись-
менником цензурних перепон. Перший гіркий досвід у взаєминах із 
російською державною системою, яка виражалася також у цензурних 
обмеженнях творчости, Куліш набув 1847 року, і цей досвід згодом 
лише примножувався й урізноманітнювався.

*
свої ранні твори письменник зумів опублікувати, треба думати, 

без істотних втручань цензури. етнографічні оповідання в альманахах 
«Киевлянин» (два випуски) і «ластівка» та в журналі «москвитянин» 
(1840–1842), роман «михайло Чарнышенко, или малороссия восемь-
десят лет назад» та поема «Україна» (обидва – 1843), уривки з «Чорної 
ради» в «современнике» та «москвитянине» (1845–1846), «Повесть 
об украинском народе» у журналі «Звездочка» й окремо (1846) – ці 
та інші тексти, так само як і Шевченків «Кобзар» та «Гайдамаки», як 

20 Цензурний рукопис збірки «дзвін: староруські думи й співи», заборонений до 
друку, нині зберігається: ВР Іл, ф. 70, од. зб. 82.

21 див. РдІА, ф. 777, оп. 4, архів № 156/1890, арк. 205–207.
22 див.: яр. Рудницький, Шевченкіяна на Заході: Перше видання Шевченка на Заході. 

З нагоди сторіччя. 1859–1959, Збірник заходознавства, т. iV (4) (Вінніпеґ, 1959), 
9–28; В. с. Бородін, «“Новые стихотворения Пушкина и Шевченко”: Біографія 
книжки», у кн.: Новые стихотворения Пушкина и Шавченки. Лейпциг: Вольфганг 
Гергард, 1859. Русская библиотека. Том VIII, факсимільне вид. ([Київ, 1990]), 1–27 
[паґінація 2-га].
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і збірки поезій Костомарова «Українські балади» та «Вітка», вийшли 
друком у своїй максимальній (за незначним винятком) повноті. Зго-
дом, коли розпочався процес над кирило-методіївцями, цензори, які 
недогледіли «крамольні» тексти і санкціонували їх друк, отримали 
суворі догани, а самі книжки – «Кобзар», «михайло Чарнышенко», 
«Україна», «Повесть об украинском народе», «Українські балади» та 
«Вітка» – було заборонено й вилучено з обігу. Ці видання вийшли в 
різних містах, їх схвалили різні цензори, однак та спільна риса, яка 
згодом спричинила їх заборону, – програмовий україноцентризм, за-
гострений на національну проблематику, – тоді ще не насторожувала 
цензорів, як і не привертала уваги iii відділу царської жандармерії, 
поки не настав рік 1847-й.

до арешту Куліш-письменник мав порівняно невеликий досвід 
стосунків із цензурою. Безперечно, йому було відомо про заборону 
статті михайла максимовича «сказание о Колиивщине», яка призна-
чалася для першого випуску «Киевлянина»23, та й узагалі про склад-
нощі із пропуском цього альманаху24, але на початках своєї літератур-
ної праці Куліш радше абстрактно, ніж завдяки власному досвідові, 
знав про цензурний тиск. Ця обставина вкрай важлива для з’ясування 
того, які завдання він ставив перед собою, пишучи «Чорну раду», на-
скільки вільний був у своїй творчості, якою мірою обмежував себе і 
як відбилася цензура на романі на різних етапах його створення та 
в період безпосереднього підготування до друку. Пригадаймо пізні-
ше свідчення письменника, яке він дав у листі до Аксакова 31 січ-
ня 1856 року, тобто тоді, коли ще перебував під наглядом iii відді-
лу, – свідчення з приводу укладання другого тому «Записок о Южной 
Руси»: «он составляется так, как будто цензуры еще нет или уже нет 
на свете» [ПЗТ, 2:332]. Це, звичайно, красива метафора – бо, як знає-
мо, опрацьовуючи тексти для «Записок», Куліш мусив оглядатися на 
цензуру (наприклад, вигадати містифікацію, щоб надрукувати Шев-
ченкову «Наймичку»), проте перебільшення тут не аж таке велике. І 
якщо Куліш 1856 року міг дозволити собі писати «как будто цензуры 
еще нет или уже нет на свете», то тим паче він так писав у 1840-х ро-
ках перед арештом. Журнальні публікації 1840-х років (окремі розді-
ли російської версії роману) і тоді ж таки створений рукописний текст 

23 див.: михаил максимович, Письма о Киеве и воспоминание о Тавриде (санкт-Пе-
тербург, 1871), 89–90. Зі статтею Куліш був добре обізнаний (її використав у 
«Истории малороссии» микола маркевич) – у листі до михайла Юзефовича від 
31 липня 1843 року письменник зауважив: «михайло Александрович написал о 
Колиивщине сущий вздор, который я советовал бы ему предать забвению» [ПЗТ, 
1:19]. Коментуючи це місце, я помилково заявив, що йдеться про міхала Ґрабов-
ського. Уперше стаття з’явилася друком: Русский архив, кн. 2, № 5 (1875): 5–27.

24 максимович свідчив: «мне и теперь грустно вспоминать, под какою цензурною 
тяготою и с какими ущербами в статьях печатались те две книжки моего “Киевля-
нина”...». максимович, Письма о Киеве, 15.
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української версії демонструють сталу закономірність: автор у той час 
іще не зважав на цензуру або ж зважав на неї незначною мірою. мало 
того, він дозволяв собі таке вільне поводження з нею, як-от істотні 
відмінності в тексті журнальної та книжкової публікацій «Повести 
об украинском народе», що було неабияким порушенням цензурних 
правил25.

Кількома роками раніше молодий письменник, правда, вже був 
зіткнувся із цензурою – наразі не царською, а редакторською, коли 
1843 року надрукував у «москвитянине» свою полемічну статтю 
«Ответ Г. сенковскому на его рецензию “Истории малороссии” мар-
кевича». У редакційній примітці, яка супроводжувала Кулішеву пу-
блікацію, було зазначено: «Редактор исключил несколько мест, слиш-
ком резких»26. Зіставивши публікацію з автографом, Василь Івашків 
проаналізував редакторські втручання – і чималі – в авторський текст, 
спрямовані на його пом’якшення27.

Про можливе зіткнення з цензурою – за тими джерелами, що 
дійшли до нашого часу, – Куліш уперше висловився лише на початку 
1846 року, і його побоювання стосувалося саме «Чорної ради». 17 січ-
ня письменник поділився занепокоєнням із редактором «москвитя-
нина» міхаїлом Поґодіним, що в тексті третьої частини роману (де 
йдеться про чорну раду та її наслідки – цей своєрідний «бунт» бідних 
проти багатих) цензор, дуже ймовірно, пройдеться червоним олівцем 
(див. с. 119). Невдовзі уривок із третьої частини, «Один день из жизни 
запорожца Кирила Тура», який ішов друком у цьому журналі, таки ви-
кликав чималі зауваження цензора, і лише винахідливість редактора й 
автора дозволили тоді обійти їх (див. наступний розділ).

Утім, цікавішим з огляду на його репрезентативність є інший 
випадок Кулішевих стосунків із тогочасною цензурою – спроби 
письменника видати збірку народних переказів, яку він упорядкував 
головно за матеріялами, зібраними під час фольклорно-археографіч-
ної експедиції півднем Київської губернії. Куліш якраз працював над 
українською «Чорною радою», і тоді ж почав дбати про публікацію 
українських переказів. спершу він звернувся до цензора Олексан-
дра Никитенка (з яким був у добрих взаєминах), і наслідки були не-
втішні. Никитенко не пропустив цілий відділ переказів – «релігій-
ний», – бо той потребував окремого дозволу духовної цензури [ПЗТ, 
1:110], а крім того, звелів поробити в текстах чимало купюр. Про 
цензурні втручання Куліш детально оповідає в листі від 16 вересня 

25 див.: Василь Івашків, «Пантелеймон Куліш та його політична історія українського 
народу», у кн.: Пантелеймон Куліш, Повість про український народ, упорядник та 
автор вступ. статті В. Івашків, переклад з рос. я. Приходи (Тернопіль: Терно-граф, 
2016), 9–11.

26 Москвитянин, часть 3, № 5 (1843): 161.
27 див. Івашків, 366–378.
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1846 року Осипові Бодянському, який зголосився опублікувати пе-
рекази в «Чтениях»:

Прошу ж освободить из-под лапы Никитенка: 1) заглавие расска-
за об унии, замененное поневоле другим, 2) в рассказе о степане 
Плахе и царе Петре освободите все зачеркнутое им, а потом уже, 
для складу, и мною. Окончание этого предания прекрасно, но как 
Никитенко некоторые строки замарал, так я уже с досады и все его 
зачеркнул. Вы же воскресите. 3) В «Очаковской беде» не упустите 
поставить ряд точек на всех тех местах, после которых следуют во-
склицания: «О, як же негарно лається»! или: «Так і ляпнув на всю 
губу» и т. п. да нельзя ли вместо поневоле вымышленного Верходу-
мова напечатать везде: Потемкин? – ибо этот рассказ к нему отно-
сится. Известно, что Потемкин любил загинать по-московски. Вме-
сто вельможного нужно в таком случае напечатать: светлейший. Не 
исключены ли там и слова: «Тут проклята москва як вискочить да 
за нас»? или: «Що за народ паскудний!» [ПЗТ, 1:115–116]

Звернімо увагу, що Куліш, спрогнозувавши неґативну реакцію 
цензора, сам вніс зміни, вдавшись до самоцензури, – вигадав Верхо-
думова замість Потьомкіна і вжив вельможний замість світлійший. 
московське Товариство історії та старожитностей російських, яке ви-
давало «Чтения», мало право власної цензури, і тому Куліш дає Бодян-
ському такі докладні інструкції, щоб повернути текст до первісного 
вигляду. Всі поправки, які озвучив у цьому листі Куліш, у публікації 
«Чтений» було враховано, за одиноким винятком: замість прізвища 
Потьомкін таки вжили «евфемістичне» світлійший28.

Наведений приклад важливий для з’ясування контексту цензур-
ної ситуації, в якій перебував Куліш до арешту, пишучи «Чорну раду». 
як і у випадку з переказами, письменник теж планував опублікува-
ти український роман у «Чтениях», а тому не передбачав цензурних 
втручань у нього. Український текст, створений 1846 року, як і ро-
сійський, написаний раніше, повторюся, аж ніяк не свідчить про на-
магання автора його «причесати» задля цензурних вимог. Навпаки, в 
окремих місцях – як це покажу далі – український текст відкритіше, 
гостріше виявляє Кулішеві погляди, суголосні з ідеями кирило-мето-
діївців, за які невдовзі письменника покарають.

*
Відносно безтурботний у цензурному плані початок літературної 

та наукової кар’єри Куліша завершився кирило-методіївським розгро-
мом – ув’язненням та засланням письменника із забороною служити 
«по ученой части» та друкуватися на загальних цензурних підставах.

28 Прізвище Потьомкін було поновлено щойно в републікації цього переказу в «Запи-
сках о Южной Руси» (див. ПЗТ, 3/1:196).
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Кулішеву причетність до Кирило-методіївського братства під час 
слідства, що його провадив iii відділ під особистим наглядом імпера-
тора Ніколая i, як це добре відомо, доведено не було. У жандармському 
висновку зазначалося: «Что же касается до Украйно-славянского об-
щества, то Кулиш отозвался решительным незнанием, а равно никто 
из прикосновенных лиц не показал, чтобы он участвовал в этом обще-
стве»29. Відтак письменникові інкримінували не участь у братстві, а те, 
що у своїх друкованих і рукописних текстах він «выражал чрезмерную 
любовь к родине, малороссии, ложные понятия о ее прежней будто 
бы славе и заботился о восстановлении ее литературы и народности», 
«представлял историю малороссиян едва ли не знаменитее всех исто-
рий, славу этого народа называл всемирною, приводил песни украин-
ские, в которых выражается любовь к вольности, намекая, что этот дух 
не простыл и доселе также в малороссиянах» тощо30. Ці звинувачення 
базувалися на свідченнях, які братчики дали на допиті, аналізі Кулі-
шевої кореспонденції та опублікованих творів письменника, проте не 
всіх, а тільки поеми «Україна», роману «михайло Чарнышенко» і чи не 
найбільше – популярної «Повести об украинском народе».

слідчі жандарми також звернули увагу на публікації «Чорної 
ради». В окремому відгуку про цей твір було наголошено: у романі 
«мимоходом говорится о набегах малороссиян как о важных войнах, 
о наездах казаков, как бы о рыцарстве, словом, у Кулиша и здесь мало-
российские казаки представляются в преувеличенной славе». декіль-
ка конкретних прикладів, які тут-таки наведено, однак, дали підстави 
зробити поблажливий для автора висновок: «Впрочем, все это обра-
щено к Польше и нисколько не относится до России. Поэтому “Чер-
ная рада”, кроме чрезмерных мыслей о древнем будто бы рыцарском 
казачестве, не заключает в себе ничего подозрительного»31.

Привертає увагу той факт, що жандарми розглянули тільки 
опубліковані в «современнике» та «москвитянине» окремі розді-
ли російської версії роману, натомість рукописів повних текстів – і 
українського, і російського, які на той час зберігалися відповідно в 
Бодянського та Плєтньова, – вони не бачили. У своєму поясненні, яке 
лягло в основу згаданого відгуку, Куліш узагалі не вказав на існування 
української версії роману. стосовно публікацій твору відповідь пись-
менника теж була неповна: по-перше, він не згадав про надрукований 
у «москвитянине» уривок під назвою «Казацкие паны», і по-друге, 
жодним словом не обмовився, що існував і третій том, іще не вида-
ний (окрім двох розділів під назвою «Один день из жизни запорожца 
Кирила Тура»)32. Відтак жандарми не виявили інтересу до рукопису, 

29 КмТ, 2:81.
30 ibid., 2:80; також див. ibid., 1:68.
31 див. с. 55 цього видання. Відгук датовано 30 квітня 1847 року.
32 ibid., 2:45. У виданні Кулішеве пояснення через недогляд датували: «квітня, не 
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що був на той час, як вказав письменник, у Бодянського в москві (а 
насправді – у Плєтньова в Петербурзі; Бодянський, як уже згадано, 
зберігав українську версію роману).

Кулішеве свідчення узгоджувалося з показами, які письменник дав 
дещо раніше. На вимогу жандармів прокоментувати листи, де йшлося 
про українську «Чорну раду», Куліш заявив, що повний текст, який мав 
три частини, зберігався у Бодянського. Тим-то невдовзі, щоб не усклад-
нювати відповідь, яка виглядала би плутаною без додаткової конкре-
тизації, він назвав те саме ім’я – Бодянського, а не Плєтньова, але вже 
в іншому контексті – коли мова йшла про російську версію33. Треба 
думати, що слідчі не розібралися в цих нюансах: в одному випадку Ку-
ліш мав на увазі українську версію, в іншому – російську, і сам він ніде 
не наголошував, що це різномовні тексти. А те, що опубліковано було 
не весь текст, – цей факт якось теж пройшов повз увагу жандармів або 
ж вони вирішили, що доказів не бракує, і припинили дальші розшуки. 
Тому рукописів роману до матеріялів слідства не залучили.

Треба зауважити, що про існування двох версій «Чорної ради» 
вказав на допиті у iii відділі інший учасник кирило-методіївського 
процесу – Георгій Андрузький, і навіть помилково заявив, що обидві 
вони опубліковані, проте жандарми теж не надали цьому належного 
значення34.

Немає сумніву, що якби слідчі уважніше поставилися до текстів 
обох версій роману, то висновок про «чрезмерную любовь к родине» 
Куліша, на якому базувався обвинувальний вирок, мав би додаткову 
арґументацію. далі, де йтиметься про конкретні прояви цензури та 
самоцензури в тексті роману, буде зрозуміло, що саме могло викли-
кати застереження у жандармів. Тут наведу лише два приклади, які 
ілюструють спорідненість ідей, висловлених у романі – в його україн-
ській версії – із програмою кирило-методіївців.

У створеному навесні 1846 року тексті українського роману сом-
ко висловлює своє бачення майбутнього України, і цим думкам явно 
співчуває автор:

Ось нехай тілько нам Господь поможе зложить до купи обидва бе-
реги дніпрови, а тоді ми позаводим усюди правниї суди, академії, 
школи, друкарні, піднимем Україну вгору і возвеселим душі тих 
«древніх, великих київських» ярославів і мономахів! [А, 32]

З незначними змінами цей фраґмент увійшов до основного тек-
сту; аналогічний уривок містить також остаточний текст російської 

раніше 30». «Не раніше 30» – це 30-го (бо квітень не має 31 дня). Жандармський 
відгук з’явився внаслідок Кулішевого пояснення, яке, отже, слід датувати «не пізні-
ше 30».

33 ibid., 2:52.
34 ibid., 2:504.
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версії «Чорної ради». Проте в первісній редакції, опублікованій у 
«современнике» («Киевские богомольцы в xVii столетии»), жодного 
відповідника до цитованого речення немає. Воно з’явилося щойно в 
українській версії, і звідси його автор згодом здублював у російський 
текст35. маємо очевидну паралель із візіями братчиків щодо запрова-
дження народних шкіл та поширення освіти в України – тема, що її 
тоді активно обговорювали Кулішеві однодумці.

Освітній програмі кирило-методіївців відповідав і такий уривок у 
романі, який, знову-таки, вперше з’явився саме в українській версії – 
навесні 1846 року:

Була то колись благочестива пані Ганна Гугулевичівна, що пода-
ровала на манастир свій двір із садом; так от на тому-то дворі гет-
ман сагайдачний церкву збудовав і манастир Братський з школами 
устроїв, щоб те благочестиве братство дітей козацьких і міщан-
ських і всяких інших учило, людям у темноті розуму загинути не 
давало. [А, 7 зв.]

У первісній російській редакції («Киевские богомольцы») урив-
ка, еквівалентного цьому, так само немає. Його створено в українській 
версії, і так він увійшов в основний текст. як і в попередньому випад-
ку, з української версії цитований фраґмент перейшов видозміненим у 
російський роман, і це відбулося щойно 1856 року: цього тексту немає 
в рукопису Д [38] – він з’явився щойно в рукопису Е [8:44 зв.]36. В обох 
наведених прикладах українська версія роману, створена 1846 року, 
відвертіше і сміливіше декларує ідеї народної освіти, ніж первісна ре-
дакція російського роману.

доречно нагадати, що коли в Куліша на допиті зажадали про-
коментувати, що він мав на увазі, написавши (в листі до миколи 
Костомарова): «Что касается до развития, а не стояния, то оно со-
вершится в действователях», і далі: «что это развитие, при лучших 
внешних обстоятельствах, перейдет к народу» – письменник відпо-
вів: «лучшими обстоятельствами я называю повсеместное заведе-
ние школ для простолюдинов и распространение всеобщей грамот-

35 Немає відповідника цього тексту в рукопису Д (53), не було його спершу і в руко-
пису Е (8:69). лише розпочавши навесні 1856 року фінальне редаґування рукопи-
су Е, автор вписав у нього текст, який був перекладом з української версії (тут 
російський текст справді був похідним від українського прототексту).

36 У російському тексті, проте, акцент тут дещо зміщено – авторові важить сказати не 
про простонародний характер освіти у братській школі, а про навчально-релігій-
ний і національний, що для xVii ст. було майже тотожним поняттям: «Тогда “бла-
гочестивая” пани, Ганна Гугулевичевна, жертвует, для помещения братской 
школы, несколько зданий и двор свой на Подоле, с условием, чтобы при школе был 
заведен и монастырь. Гетман сагайдачный делается строителем этого националь-
ного, учебно-религиозного учреждения, <...> оно устояло на своих основаниях и 
продолжало разливать просвещение по всей Южной Руси» (ЧРр, 54–55; П, 83–84).
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ности в народе»37. Таких самих думок, як відомо, дотримувалися й 
усі кирило-методіївці.

слідство над братчиками тривало понад два місяці. доповівши 
Ніколаю i про його результати, граф Алєксєй Орлов запропонував 
міру покарання для Куліша, зокрема, «чтобы цензура обращала стро-
жайшее внимание на его сочинения, если он будет печатать их от-
дельно или в журналах»38. На доповідній записці Орлова імператор 
навпроти Кулішевого прізвища власноручно зазначив: «Запретить 
писать и на службу в Вологду»39 (Вологду, проте, замінили на Тулу).

*
Отож у квітні 1847 року в житті Куліша відбувся злам. Відтоді всі 

свої твори письменник зобов’язаний був подавати на попередню експер-
тизу iii відділу, що суттєво ускладнювало їхній шлях до публікації. до 
1846 року включно Куліш порівняно легко обходив цензурні рогатки – 
після арешту ситуація різко змінилася. Відтоді він змушений був присто-
совуватися до нових цензурних умов, які йому встановили персонально. 
Він криється з думками, шифрується псевдонімами – «псевдонімність» 
входить у його письменницьку натуру, і навіть потім, отримавши дозвіл 
друкуватися на загальних цензурних підставах, звичка ховатися зі своїм 
авторством збереглася, породивши велику кількість псевдонімів і крип-
тонімів, якими він послугувався впродовж усього життя. Письменник 
вигадував різні способи, щоб долати цензурні бар’єри.

Після заслання і аж до того часу, коли йому повернули право за-
гальної цензури, тобто до початку квітня 1856 року, Куліш, як відомо, 
послугувався псевдонімом «Николай м*». За псевдонімом була ре-
альна людина – близький приятель микола макаров. Про цей період 
Куліш згадував у автобіографії:

Поїхав Куліш до Петербурха і почав собі хліб заробляти працею по 
журналах <...>. А було йому заказано піром хліб заробляти. <...> І 
от мусив він писати по журналах incognito, а потім помістив у «со-
временнику» дещо з своїх творів, підписавшись «Николай M*», з 
таким заміром, що коли б тайня полиція присіпалась, то приятель 
його і земляк – душа високоблагородна – миколай мак...ъ назвавсь 
би перед нею автором тих творів. От під таким-то гонительством 
гартувалась уже і так загартована душа сього козарлюги, сього ли-
царя-невміраки40.

З легкої руки Петрова в наукову літературу ввійшо стале уявлен-
ня, що арешт і заслання спричинили «ліквідаторські» настрої в Ку-

37 КмТ, 2:51.
38 ibid., 1:69.
39 «Об Украйно-славянском обществе. (Из бумаг д. П. Голохвастова)», Русский архив, 

кн. 2, № 7 (1892): 345; КмТ, 1:476.
40 [П. Куліш], «Жизнь Куліша», Правда, № 26, 15 липня 1868, 311.
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ліша41. Від творчої свободи до майже повної заборони літературної 
праці, до творчої неволі – такий був життєвий поворот, знакований 
арештом. Першу спробу опублікуватися письменник робить на за-
сланні, і робить саме так, як йому було приписано, – подає рукопис на 
попередній розгляд iii відділу. Це популярна розвідка «История Бори-
са Годунова и димитрия самозванца», проте відгук рецензента (Ні-
колая Устрялова), якому передали працю для експертної оцінки, був 
неґативний. спроба виявилася невдалою, і не дивно. «За вкус не отве-
чаю, а состряпано горячо» – так кваліфікував Куліш свій нарис історії 
в листі до Поґодіна від 1 вересня 1848 року [ПЗТ, 1:235]. Темперамент 
письменника – «гарячий Куліш» – узяв гору, а до цього доклався брак 
досвіду в пристосовуванні до вимог цензури, помножених на пильне 
око жандармського відомства. Заборона викликала критичну рефлек-
сію письменника, мовляв, слід учитися писати по-новому. Куліш сту-
пив на шлях, коли доводилося маневрувати між сцилою – цензурним 
відомством, і Харибдою – iii відділом:

З «Істориєю» нам не пощастило: не можна друковать, бо погано 
скомпонована. сам товариш міністра її читав да й одвітовав тим ве-
ликим гетманам, що негарно написана, – дак нічого таке й друковати. 
Таке-то лихо! дак оце вже треба знов браться за граматку та вчитись 
так компоновати книжки, щоб варти були друку. [ПЗТ, 1:240]

друга спроба публікуватися, проте, мала ще менше успіху. Не-
задовго перед тим, як звільнитися із заслання, Куліш знову передав 
до iii відділу свій твір, тепер уже роман – «Петр Иванович Березин 
и его семейство, или люди, решившиеся, во что б ни стало, быть 
счастливыми». Цього разу письменник заручився підтримкою впли-
вого урядника, сенатора, члена державної ради Олександра Кочубея. 
Наслідки для автора, однак, були катастрофічні. Процитую ширше 
відповідь лєонтія дубельта (від 24 січня 1851 року), дуже промовисту 
відповідь, яка спонукає Куліша остаточно «залягти на дно» і більше 
не намагатися щось надрукувати під власним іменем, допоки йому не 
знімуть персональну заборону:

Граф Алексей Федорович, прочитав сочинение ваше, изумился, до 
каких ложных суждений о людях и о счастии народном дошли вы в 
чаду вашей мнимой образованности. Неужели, по-вашему мнению, 
счастие в Западной европе; неужели вы не видите, что там нет ни 
веры в Бога, ни уважения к властям, ни порядка, ни спокойствия, 
и что до этой бездны доведены государства именно теми путями, 
которые вы раскрываете в вашем романе. его сиятельство не толь-
ко советует, но и приказывает вам решительно забыть те идеи, ко-

41 Наприклад, дослідник стверджує: «Після катастрофи 1847-го р. в ньому не могли 
не розвинутися ліквідаторські настрої, зневір’я в можливість одверто боротися» 
(Петров, 407).
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торые, к несчастию, так глубоко вкоренились в уме вашем и которые 
не изменились даже после внушений, сделанных вам в 1847 году; и 
если вы не можете дать иного, более прямого и справедливейшего 
направления вашим мыслям и понятиям, то лучше ничего не пиши-
те: ибо подобные письмена рано или поздно неминуемо приведут вас 
и ваше семейство к такому бедствию, которого уже никакая власть и 
никакое участие не в состоянии будут отклонить от вас.

Що ж у романі викликало таку вкрай роздратовану реакцію жан-
дармів? – «Комуністичні» ідеї, соціяльні протиставлення, у ширшому 
розумінні – проблема людської рівности, на яку автор акцентував:

В этом романе вы стараетесь отыскивать в крестьянах возвышен-
ные чувства, а в высшем сословии – одни недостатки; сравнивае-
те эти сословия и везде отдаете предпочтение простолюдинам; по 
мнению действующих лиц вашего романа, крестьянин должен бы 
смотреть на Господина презрительно с высоты своего муж<ич>е-
ства; отречься от родства с Графскою фамилиею – значит возвы-
ситься до равенства с простолюдинами; аристократия – павлиные 
перья, нелепое убеждение, пятнающее человеческое сердце; от-
носительная ценность вещей не должна препятствовать видеть их 
безотносительно; людей надлежит разделять на чернь и нечернь, 
по большей или меньшей темноте ума их, по большей или мень-
шей черноте душ их; всех нас Господь создал мужиками; только 
крестьянская жизнь есть жизнь людская; на домах дворянских нет 
Господнего благословения; помещики на этом свете мучат крестьян, 
а на том свете крестьяне будут их мучить; дворяне, занимающиеся 
своим хозяйством, домашними счетами и общественными удоволь-
ствиями, не заслуживают никакого уважения; образцом же истин-
ной жизни представлено дворянское семейство, которое предано 
чтению книг, музыке, живописи и подобным наслаждениям, в доме 
которого отец обращается с сыном не как отец, а как друг, людям не 
приказывают, но господа сами делают все, что могут сами сделать, 
и служитель (отставной солдат) берет, что хочет; это семейство, 
названное в романе аристократическо-демократическим, старается 
рас пространить в черном народе грамотность и ожидает чрезвычай-
но счастливых событий, когда на весь народ прольется европейская 
образованность. словом, роман ваш исполнен коммунистических 
и социальных мыслей, проникнут теми новыми пагубными учени-
ями, которые подрывают все святые основы благоустроенных об-
ществ и от которых произошло и происходит столько бедствий в 
Западной европе. [ПЗТ, 2:11]

Після такого висновку аж дивно стає, що автор передав свій твір 
на розгляд iii відділу, наївно сподіваючись на схвалення. дивно це 
було навіть для жандармів (граф Орлов не більше не менше, як «изу-
мился»). Цілком очевидно, письменник тоді ще не мав реалістичного 
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уявлення, де та межа, за якою твір не міг вважатися «благонадійний». 
Що з романом було не все гаразд, утім, муляло бентежне відчуття, 
яким Куліш поділився з Бодянським, коли ще тільки намірявся пере-
дати текст на цензурний розгляд: «Как-то Господь поможет ему про-
йти чрез цензурное мытарство. могут извратить мою идею на какой 
угодно лад» [ПЗТ, 1:308]. Відтоді письменник на кілька років іде в 
«підпілля», вдається до конспірації, до псевдонімности.

Пристосовуватися Куліш не вмів, та й не навчився, бо не йшов 
на компроміси в питаннях засадничих, що торкалися основ світогля-
ду, – подальша його праця як письменника, історика та публіциста 
це повністю потверджує. Під таким оглядом слід дещо скориґувати 
тезу Петрова, заявлену в доволі категоричний задля її провокатив-
ности спосіб, що в період, коли він перебував під наглядом iii від-
ділу, Куліш «ховався під шифром не тільки з своїм авторством, але 
й з думками своїми», його творам «властивий розрив між замислом, 
справжніми намірами автора і виконанням, зовнішньою тенденцією 
і внутрішнім розумом фактів», а отже – «псевдонім» для автора «як 
літературний спосіб, спосіб маски, як певний спосіб літературно-
го стилю»42. Цей «розрив» Петров припасовує передусім до тексту 
«Алексея Однорога», однак поширює також і на інші тогочасні тво-
ри, зокрема на «Чорну раду». Щодо останнього роману, то погоди-
тися з таким твердженням аж ніяк не можна, а наскільки слушні ці 
судження стосовно «Алексея Однорога», як і приписування йому 
«ліквідаторської філософії», – належить іще верифікувати, позаяк 
Петров, означивши проблему, не брався її розв’язувати. Зіставлен-
ня роману в первісній, цензурованій редакції 1852 року (про яку 
Петров і пише) та редакції 1860 року (її він оминає увагою), що 
вийшла в набагато сприятливіших цензурних умовах, дасть відпо-
відь на це питання.

«Алексея Однорога» Куліш почав писати на засланні, закінчив 
восени 1852 року і відразу подав до друку в журналі «современ-
ник», де роман і з’явився в останньому числі за той рік і в першому 
за наступний (під псевдонімом «Николай м*»). Із листів письменика 
дізнаємося, що цензура немало покалічила твір, проте цензура була 
спрямована вже не на опального Куліша, а на «миколу макарова», й 
у випадку з цим твором вона чинила так само, як і з будь-яким іншим 
текстом, що йшов тоді до друку. Цензурування «Алексея Однорога», 
отже, не було винятковим – воно відображало типову для тогочасної 
дійсности літературну ситуацію, і Куліш, коли подавав твір до публі-
кації, це повністю усвідомлював. якщо «Петр Иванович Березин» 
потрапив спершу на розгляд iii відділу, то «Алексей Однорог» – без-
посередньо до цензора, який розпорядився зробити чималі купюри. 
«3 и 4 части сильно сокращены и изменены, 5я и 6я опять прошли без 

42 ibid., 17.
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больших сокращений; однако ж в общей сложности несколько стра-
ниц выброшено и оттуда», – сповіщав письменник миколу д. Біло-
зерського про наслідки цензурних втручань у текст роману в листі 
від 17 лютого 1853 року, вже після того, як з’явилася друга подача в 
«современнике» [ПЗТ, 2:81]. Коли ж тільки вийшла перша частина 
твору у грудневому числі журналу, реакція письменника була емоцій-
ною. Ось що він писав до цього ж кореспондента 15 грудня 1852 року:

Но не советую Вам читать его в печати, если Вы хотите читать дей-
ствительное сочинение автора. может быть, можно будет доставить 
Вам для прочтения собственноручную его рукопись. Отнимите у 
картины некоторые тени, сотрите некоторые краски, прибавьте к 
ней несколько мазков собственного искусства – что из нее выйдет? 
то вышло и из этого несчастного произведения. [ПЗТ, 2:64]

далі в цьому листі письменник моралізує на тему, чи треба зми-
ритися із цензурою і друкувати твір спотвореним, а чи, навпаки, слід 
чекати сприятливіших часів, щоб явити його в авторській повноті (про 
себе пише у третій особі, що теж є яскравим виявом псевдонімности: 
листи могли перлюстровувати):

я советовал Н. я. обождать еще лет двадцать; может быть, тогда 
гораздо будет удобнее печатать; но он отвечал мне, что «через двад-
цать, через пятьдесят и, пожалуй, через сто лет можно печатать с 
рукописи своим порядком, а теперь своим. Зачем лишать себя удо-
вольствия высказать людям некоторые мысли и чувства, если не-
возможно высказать все? Притом же и средства к существованию 
(так как других не имеется) не такая безделка, без которой можно 
обойтись. Человечество 1870-х годов, может быть, не будет вовсе 
нуждаться в таких произведениях, как наши, а мы сделаем глупость, 
обрекши себя на добровольную бедность». с печальным покива-
нием главы я согласился, что он рассуждает дельно, и решил ся не 
надокучать ему своими дружескими увещаниями умереть с голоду. 
[ПЗТ, 2:64]

Пасажі цього листа від 15 грудня Петров тлумачить, щоб підкрі-
пити свою тезу про розрив між «справжніми намірами автора і ви-
конанням», мовляв, автор його (розрив) свідомо програмував, а на-
томість промовчує, що цитовані рядки постали внаслідок цензурної 
кастрації твору. Водночас треба сказати, що увага дослідника до пи-
тання цензури – як вона відбилася на творчості Куліша – в цілому 
заслуговує на високу оцінку. Аналіз Петрова, артикульований хоча й 
тезово та контроверсійно, у цій ділянці досі є найцікавіший. стосунки 
Куліша із цензурою науковець означив як наукову проблему:

Цензура для Куліша, коли він, занедбавши службу, з головою пірнув 
був у журналістику, була саме тим пунктом, де сфера його діяльно-
сти повинна була стрінутися з цілями й поглядами урядовими. Тому 
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дуже цікаво з’ясувати, на чому в Кулішевих творах позначився тиск 
цензури і як далеко заходив Куліш у своїх компромісах43.

На перший погляд, Кулішева репліка – «Зачем лишать себя удо-
вольствия высказать людям некоторые мысли и чувства, если не-
возможно высказать все?» – може свідчити про прагматизм пись-
менника, функціональну лабільність, готовність іти на цензурний 
компроміс, пожертвувати частинами задля появи у друку цілого, але 
треба пам’ятати, що ця репліка постала 1852 року, коли Кулішеві було 
заборонено писати, і в ситуації, коли він нічого не міг вдіяти. Згодом, 
через декілька років, коли цензура в країні послабиться, коли з Куліша 
знімуть заборону і коли він сам або через впливових урядників буде 
входити у ділові стосунки із цензорами, навпаки, докладе максимум 
зусиль, щоб «Чорна рада» з’явилася без спотворень. І як наслідок – 
про це писатиму далі – цензурні втручання в текст роману були міні-
мальні, по суті, символічні, а стаття «Об отношении малороссийской 
словесности к общерусской. Эпилог к “Черной раде”», якою було за-
явлено право українців на окремішню писемність, – ця стаття отрима-
ла схвалення майже без змін, хоча цензор і не наважувався пропусти-
ти її без санкції Головного управління цензури.

*
У першій половині 1850-х років Куліш, отже, зазнає подвійного цен-

зурного тиску: творчість письменника визначає особиста несвобода і за-
гальні цензурні обставини. З одного боку, Куліш перебуває під наглядом, 
і він змушений вести «псевдонімний» спосіб літературного життя; з дру-
гого, – країна перебуває у цензурних лещатах, спливають останні роки 
ніколаєвської реакції, коли з купюрами друкують і Гоголя, і Пушкіна, 
коли в цензурі здійснює своє контрольне повновладдя комітет 2 квітня, 
так званий «бутурлінський». Це доба «похмурого семиліття»44.

ситуація різко змінюється зі смертю Ніколая i та приходом на 
престол Алєксандра ii. Атмосфера передчуття ліберальних реформ 
охопила російське суспільство. Куліш відчуває зміну політичного клі-
мату і відразу реаґує на неї. Про це я вже писав і ще писатиму далі – 
тут пунктирно окреслю лише загальний контекст.

Переломна доба в Російській імперії збіглася в часі із закінченням 
Кулішевої роботи над двотомними «Записками о жизни Николая Ва-
сильевича Гоголя» та початком праці над «Записками о Южной Руси». 
Перша книжка і перший том другої отримали цензурні дозволи, коли 

43 ibid., 16.
44 докладніше див.: мих. лемке, «Эпоха цензурного террора (1848–1855 гг.)», у кн.: 

лемке, Очерки по истории русской цензуры и журналистики XIX столетия 
(с.-Петербург, 1904), 183–308; м. лемке, Николаевские жандармы и литература 
1826–1855 гг. По подлинным делам Третьего отделения Собств. Е. И. Величества 
канцелярии, издание второе (с.-Петербург, 1909), 173–227.
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письменник іще формально перебував в опалі, втім, на тексті обох ви-
дань ця обставина вже не позначилася. Були дрібні цензурні втручання у 
дослідження про Гоголя45, проте перший том «Записок о Южной Руси» 
пропущено без жодних змін46. Ба більше, згодом у другому томі цієї кни-
ги цензор дозволив навіть «Балладу из времен унии» («Пісню про Кири-
ка»), яку Куліш, аби не наразитися на переслідування духовної цензури, 
сам вилучив із тих примірників, що йшли на продаж47.

На початку квітня 1856 року, коли письменникові повернули пра-
во загальної цензури, він одразу пересилає с. Аксакову українську 
версію «Чорної ради», щоб віддати до цензури. Водночас береться пе-
реробити для другого видання проповіді Гречулевича, які вже восени 
того року вийшли друком. І тоді ж – восени – клопочеться про дозвіл 
для другого тому «Записок о Южной Руси», цензурний пропуск якого 
несподівано загальмувався через супровідні статті Куліша та міхала 
Ґрабовського до «універсалу» гетьмана Остряниці.

У лютому 1857-го, щойно завершивши друк української «Чорної 
ради», Куліш розпочинає працю над виданням Гоголевих «сочине-
ний и писем» у шести томах. Його стаття «Об отношении малорос-
сийской словесности к общерусской» іще перебувала на розгляді у 
князя Пєтра Вязємського і її доля була невідома, а вже в перших чис-
лах квітня письменник звертається до цього урядника, щоб той дозво-
лив видати твори і листи Гоголя48. Праця рухається повільно, і знову 
через перешкоди, які чинить цензура.

я все печатаю сочинения и письма Гоголя, а цензура делает свое 
дело – мешает мне, ибо она у нас и не имеет другого назначения, как 
останавливать, елико возможно, успех мысли. Наши цензоры – это 
собаки, которые не дают человеку спокойно пройти по улице, а их 
начальники – тяжелые колоды поперек дороги. То, что они делают 
по случаю издания сочинений Гоголя, так дико, что мои знакомые 
даже мне не верят, когда я жалуюсь, – мне, который никогда не лгу, –

скаржиться Куліш 20 квітня в листі Плєтньову49.

45 У листі до В. Тарновського (старшого) від 7 березня 1856 року Куліш заявив: «В 
“Записках о жизни Гоголя” цензор не зачеркнул почти ни слова» (ПЗТ, 2:340). Про 
цензурні втручання у текст цієї книги (або вияви самоцензури) див. ПЗТ, 2:514–515 
і passim.

46 див. «Письма Кулиша к В. В. Тарновскому. 1855–1858», [сообщ.] А. л[азаревский], 
Киевская старина 61, № 4 (1898): 119.

47 У листі до Ґалаґана від 30 березня 1857 року, надсилаючи йому другий том «Запи-
сок», Куліш зазначив: «слідом за “Радою” послав я Вам по книжці і другого тому 
“Записок”. Там єсть легенда про попа-уніта. Хоть її цензор і пропустив, а для про-
дажи я вирізав із екземплярів, щоб не вз’їлись на мене пόпи, бо на злодію горить 
шапка. Вам же послав так, як пропущено цензором» («Частная переписка 
Г. П. Галагана», 348−349).

48 див. «дело об издании», 159–165.
49 Перетц, «листування П. А. Куліша з П. П. [!] Плетневим», 18.
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Праця над Гоголевою біографією «обрамлює» спорадичну пра-
цю Куліша над текстами «Чорної ради» у 1854–1855 роках, і знову – 
підготування творів Гоголя 1857 року йде під акомпанемент видання 
цього роману.

У голові Куліша рояться численні плани. Він задумує завести 
друкарню, мріє про поїздку за кордон, яку здійснює вже наступного 
року, а повернувшись, плекає намір заснувати журнал. Одна за одною 
виходять книги, які він підготував і які істотно розширюють горизонт 
української літератури: двотомники «Повістей» Григорія Квітки та 
«Народних оповідань» марка Вовчка, альманах «Хата». Розпочавши 
«Записками о Южной Руси» і «Чорною радою», що їх було замисле-
но і великою мірою опрацьовано ще в 1840-х роках50, Куліш у другій 
половині 1850-х, коли пожвавилося інтелектуальне життя українців, 
вийшов на рівень системної програмової праці на ниві українознав-
ства, яку його праця і визначала, створюючи перспективу. «я верю в 
будущность нашего края и в невозможность остановить рождающее-
ся самосознание в свежих умах малороссийских»51, – цими словами 
Куліш окреслював також своє завдання. На той час, збагатившись до-
свідом, письменник, як він писав про себе (в листі до Плєтньова від 
3 квітня 1857 року), став «искуснее в управлении судном своим на 
житейском море»52. Без сумніву, це твердження стосувалося й того 
досвіду, який Куліш набув у взаєминах із цензурою.

50 див., напр., знаковий лист Куліша до михайла Юзефовича від 10 вересня 
1844 року, де письменник розгортає масштабну програму серійного видання укра-
їнських історичних та фольклорних джерел (ПЗТ, 1:40–42).

51 «Частная переписка Г. П. Галагана», 353. лист від 1 травня [н. ст.] 1858 року зі 
страсбурґа.

52 Перетц, «листування П. А. Куліша з П. П. [!] Плетневим», 18.
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2. «Один день из жизни запорожца Кирила Тура. 
(Отрывок из романа Черная рада)»

Цензурну історію журнальних публікацій «Чорної ради» у 1840-х 
роках, за браком першоджерельного матеріялу, з’ясувати наразі не мож-
на. Виняток становить остання за хронологією із цього циклу публіка-
ція – «Один день из жизни запорожца Кирила Тура»: збереглися її гран-
ки, які розглянув і завізував цензор «москвитянина» Ніколай Зєрнов.

як уже було сказано, повний текст роману Куліш на початку 
1846 року віддав петербурзькому цензорові, професору університе-
ту Олександрові Никитенку, щоб той процензурував твір. Никитенко 
пообіцяв допомогти продати роман видавцеві, однак через декілька 
місяців, 13 квітня, Куліш у листі до міхаїла Поґодіна заявив, що ці 
сподівання виявилися марними (див. с. 38).

Передавши рукопис Никитенкові, Куліш висловив побоювання 
щодо можливих ускладнень проходження твору через цензуру. Засте-
реження стосувалися передовсім третьої частини (розділи 9–18 оста-
точної редакції), де зображено «чорну раду», її підготування, пере-
біг і наслідки. У цій частині автор наголошує на соціяльних аспектах 
гетьманського перевороту, що відбувся внаслідок народного зрушен-
ня – «чорної ради». Перші дві частини мали назагал історичний та 
побутописний характер, з істотними вкрапленнями любовної інтриґи, 
і на їхньому тлі третя частина вирізнялася своєю соціяльною заго-
стреністю. Побоювання, що це може спричинити цензурні проблеми, 
автор висловив Поґодіну в листі від 17 січня 1846 року:

«Паны» мои, как называете Вы «Черную раду», окончены накануне 
нового года. Впрочем тут не одни паны, а пополам с мужиками, и 
из этого-то вся и беда вышла! я боюсь, чтоб цензура не обрезала 
третьего тома, где весьма очевидны становятся главные мои идеи. 
[ПЗТ, 1:71]

Трохи раніше, 10 січня, поінформувавши Ізмаїла срезневського 
про структуру твору і про публікації його частин у журналах, Куліш 
зауважив:

А третий том, заключающий в себе окончательное развитие идеи 
романа и значение каждого характера, не будет напечатан нигде. 
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если цензура его общиплет, то я совсем не буду его печатать или 
привезу к Вам в Харьков: у Вас, кажется, цензор добрый человек. 
[ПЗТ, 1:67]

минуло зо два місяці, а Кулішеві не вдавалося знайти для рома-
ну видавця, тож він вирішив зробити ще одну журнальну публікацію 
цілісного фраґмента. 23 березня письменник звернувся до Поґодіна з 
пропозицією надрукувати в «москвитянине» «эпизод или, лучше ска-
зать, один день из жизни Кирила Тура?» (див. с. 38). Під такою робо-
чою назвою уривок із цієї частини, що їй автор пророкував цензурні 
проблеми, і було надруковано.

Готуючи «Один день» до публікації, Поґодін і справді наразився 
на цензурні перешкоди. 18 травня він написав до Кулішевого покро-
вителя, ректора Петербурзького університету й редактора «современ-
ника» Пєтра Плєтньова:

Прошу Вас покорнейше передать прилагаемые корректурные 
листы г. Кулешу для представления в петербургскую цензуру. Наша 
исказила бы их совершенно – Вы можете себе представить, какова 
она: в статье, в коей решительно нет ни одного слова запретного, 
она находит богохульство и чорт знает что. А может быть Вам еще 
удобнее отдать листы прямо цензору, хоть вашему. Вы одолжили 
бы меня много. Главное дело в том, чтоб цензор возвратил их как 
можно скорее. Ибо нумер остановился.

І далі зауважив:
У Кулеша отличный талант и смысл. Жаль, что для разнообразия 
не достает или не видать еще веселости. спасибо Вам, что Вы при-
ютили его, а в Киеве, который хотят русить и который не имеет ни 
профессора русской истории, ни профессора русской словесности, 
нет ему места!1

Надіславши Кулішеві через Плєтньова коректурні аркуші «Одно-
го дня», можна думати, Поґодін листовно сповістив про це й автора. У 
відомій їхній кореспонденції сюжет із цензуруванням названого твору 
не обговорюється, але можливо, що існував нині втрачений лист По-
ґодіна до Куліша, який містив додаткову інформацію щодо публікації 
«Одного дня». Таке припущення випливає з листа Плєтньова до його 
близького друга якова Ґрота від 25 травня, де Плєтньов насвітлював 
прохання московського професора дещо інакше:

Погодин прислал Кулешу его отрывок из «Черной рады», печатаю-
щийся в «москвитянине», с тем, чтобы здесь процензировать его, 
так как там ужасно измарали цензора самые невинные места. Вот 

1     К. я. Грот, ред., Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым, т. 2 (с.-Петербург, 
1896), 949.
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Кулеш и приехал ловить [у Плєтньова. – О. Ф.] Никитенку, который 
согласился на цензирование не иначе, как бы это была не журналь-
ная статья (такой он не вправе цензировать), а отдельное сочинение2.

Плєтньов, як бачимо, нарікає, що в Кулішевому уривку «ужасно 
измарали цензора самые невинные места», тоді як у листі Поґодіна 
до Плєтньова ця проблема фіґурує ще як гадана: московська цензура, 
мовляв, «исказила бы их совершенно». як пояснюється ця супереч-
ність – про це трохи далі.

Треба сказати, що в середині 1840-х років Поґодін не раз мав кон-
флікти з московською цензурою. скажімо, в листі до Пєтра Вязєм-
ського від 21 лютого 1845 року він гостро відгукнувся про неї як про 
«мою личную и страшную неприятельницу»3, а 14 січня наступного 
року просив (безуспішно) графа сєрґея строґанова посприяти, щоб 
для «москвитянина» змінили цензора, бо той надмірними прискіпу-
ваннями реґулярно гальмував видавничий процес:

Рассудите беспристрастно. лист из типографии семена отнесется 
на Пресню и останется там по крайней мере день. Цензор исклю-
чит одно слово и отошлет лист назад. другой день. На третий день 
отнесется опять к нему этот лист и подпишется на четвертый! если 
цензор поставит знак вопроса, за которым надо прийти ко мне – еще 
три дня. И поверте, что здесь нет никакого преувеличения. Каково 
же содействие литературе. Что я вытерпел и что терплю, – этому не 
будут верить дети, не только внуки!..4

Коментуючи для Повного зібрання творів Куліша тему цензуру-
вання публікацій «Черной рады» у 1840-х роках, яка зринала в його 
листуванні, я висловився так: «Про цензурні втручання в журнальні 
публікації “Черной рады” як у “москвитянине”, так і в “современни-
ке” відомостей немає» [ПЗТ, 1:418]. Тоді, однак, мені не було відомо, 
що в архіві Поґодіна зберігся коректурний відбиток Кулішевої публі-
кації, який Поґодін дав цензорові на розгляд5.

*
Коректурні аркуші «Одного дня» мають 32 паґіновані сторінки. 

Перша сторінка – титул травневого числа «мосвитянина»; на звороті – 
цензурний дозвіл, що його дав Ніколай Зєрнов: 30 березня 1846 року 
(насправді травневе число цензор підписав, як зазначено в журналі, 

2 ibid., 775. Що Поґодін надіслав до петербурзької цензури уривок з Кулішевого 
роману, Плєтньов написав Ґротові ще 22 травня: «Погодин прислал в здешнюю 
цензуру отрывки Кулешевой “Рады”, ибо там ужасно портят цензора» (ibid., 772).

3     Письма М. П. Погодина, С. П. Шевырева и М. А. Максимовича к князю П. А. Вязем-
скому 1825–1874 годов (из Остафьевского архива), изд. с предисл. и примеч. Нико-
лая Барсукова (с.-Петербург, 1901), 40.

4    ibid., 111.
5     НдВР РдБ, ф. 231 (м. Поґодін), розд. iii, карт. 31, од. зб. 24.
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30 травня). На всіх непарних сторінках, починаючи від першої, іде 
наскрізний підпис цензора: «Профес- / сор / и Цен- / сор / Нико- / лай / 
Зер- / нов». На с. 16 і 32 стоїть дата: «1846 маия 13».

32-га сторінка закінчується реченням: «Горелка была принесена, 
и запорожец, вместо того, чтоб потчивать гостя, взял боклагу и начал 
пить из нее с такою жадностью, с какою разве жнец в июльские жары 
пьет воду». Тобто коректурні аркуші не вмістили ще кільканадцять 
рядків, що мали перейти на наступну сторінку. У публікації, отже, 
текст перенабрали, дещо стиснувши: якщо в коректурних аркушах 
було 30 сторінкок без п’яти абзаців, то в журналі відповідну кількість 
сторінок (с. 3–32) займає весь уривок.

Перед тим, як схвалити текст до друку, цензор викреслив деякі 
фраґменти, що мали, на його погляд, гостре соціяльне спрямування 
або могли привернути увагу духовної цензури. Їх було окреслено 
олівцем на берегах і позначено літерами NB, відтак перекреслено чер-
воним чорнилом. Ось вони (їх позначаю півжирним шрифтом):

1. молчи, баба, – сказал запорожец. – Тебе ли мешаться в козацкие 
речи? Знаете ли вы толк в жизни? Вам жизнь представляется чорт 
знает чем. Хата, печь, подушки, – вот и вся жизнь ваша. А козаку 
поле не поле, море не море, чтоб разгуляться. Козацкая душа разве 
в безкраем небе найдет себе простор. Вот жизнь!.. – я уже совсем 
покидал этот свет, набитый бабами и всякими дурачествами; уже и 
ногу поставил на порог, чтоб идти в далекую дорогу... так що ж? до-
брые люди уцепились за меня и таки воротили назад; думают, 
куды, какое доброе дело сделали! думают, что ничего и лучше 
уже нет этой мизерной жизни; а право, у кого толку есть хоть на 
копейку, тот скажет, что умному человеку на свете жить совсем 
не стоит...

2. еще издали Шрамченко услышал глухой гул множества голосов, 
подобный ярмарочному шуму. Подошед ближе, он в самом деле 
увидел там род ярмарки. В Романовского куте теснилось множе-
ство народу, одетого по большей части весьма бедно. Это были 
поселяне, привлеченные под Нежин щедростью Бруховецкого и 
обещанием предать им на разграбление Нежин, наполненный па-
нами. Каждый вооружен был, косою или топором, и это возбуди-
ло в Шрамченке предчувствие чего-то ужаснаго! местами промеж 
народом стояли бочки с пивом, медом, и водкою, – возы с мукою, 
пшеном и другими съестными припасами. Все это доставили в кош 
из усердия к Ивану мартыновичу Нежинские мещане, которых он 
обещал освободить от власти козацких старшин. Народ распоря-
жался всем этим, ни у кого не спрашиваясь, и хозяйничал, как 
дома. <...> В одном месте собирался смеющийся кружок вокруг 
танцующих удальцев; в другом старики с поникшими головами об-
ступали слепого певца, который в своей рапсодии припоминал им 
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времена тяжкого ига польского и подвиги освободителя Украины, 
Богдана Хмельницкого. Некоторые, в избытке чувств, взволнован-
ных больше напитками, нежели песнею, горько рыдали; но в ве-
селых и в смутных кружках всех проникало одно господствующее 
чувство, – чувство ненависти к панам. Бруховецкого называли 
вторым Хмельницким, который еще раз дарует народу вольность, 
отнятую у него, как говорили они, панством. Бедный народ! остав-
шись без пастыря, но чувствуя его необходимость, он с восторгом 
принял волка в пастушеской одежде, и какими горькими страдани-
ями искупил он впоследствии свое минутное безумие.

3. детки мои! Господь с вами и с вашим гетманством! – говорил Бру-
ховецкий. – У нас гетман ли, атаман ли, или так себе человек, 
все равный товарищ, все равная христианская душа! это только 
ваша городовая старшина завела так, что коли не пан, то и не чело-
век. Не о гетманстве наш брат запорожец думает, а о том, как бы да 
как облегчить вас в вашей тяжкой доле. сердце у нас болит, глядя 
на вашу нищету и убожество. При батьке Богдане текли по Украйне 
медовыя реки, народ одевался пышно да красно, как мак в огороде; а 
теперь достались вы, бедняги, в руки таким панам да гетманам, что 
ободрали вас до сорочки! Над вами, мои детки, воистину сбылись 
святые слова: «Не богатые ли притесняют вас, и не они ли вле-
кут вас на судилища? не они ли бесславят ваше доброе имя?», 
называют вас хамами и рабами неключимыми!

4. А що, вражий сын! – сказал, подошедши батько Пугач, – вкусны 
кии запорожские? я думаю, плечи теперь болят, как у того чорта, 
что возил монаха в Иерусалим! На, вражий сын, приложи вот эти 
листья, то завтра все как рукою снимет. Били и нас замолоду кое за 
что, так знаем мы лекарство от такого лиха.

5. Молились мы, братику, уже ему добре. Уже Бог все сердца пре-
клонил на нашу сторону. Подвернем теперь мы под корыто все 
ваше панство. Заведем мы на Украине другой порядок. Не будет 
у нас ни панов, ни мужиков, не будет ни богатых, ни убогих, а все 
будет общее.* Э, козаче! – сказал он Петру, переменивши тон, – да у 
тебя, как вижу, ложки нет! Тотчас видно, что не нашего поля ягода. У 
вас в городах все не по-людски делается: едят из серебряных мисок, 
а при душе деревянной ложки нет. сделайте ему, хлопцы, хоть из 
березовой коры, а то скажет батьку: «Там запорожцы голодом меня 
заморили». И так уже старый адом дышет на запорожцев!

Разом із цим фраґментом мала бути вилучена і примітка, яку цен-
зор не перекреслив:

* «И сии Запорожцы, а паче бывшие из них (после Черной 
рады) чиновники наделали премного пакостей по малороссии, 
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умаленных малым чем от набегов и разорений татарских, и, не 
говоря о разнообразных их безчинствах, вся собственность жителей 
присвоена была ими за общую» – Лет<опись> Кониского.

6. Тьфу! – сказал с досадою запорожец. – Ти йому образи, а він 
тобі луб’є! сгинь ты с своими бабами! Не до поросят, коли свиню 
колють!

– Ну, а куда ж тебя сердце тянет?
– Куда меня сердце тянет? – сказал запорожец и вздохнул так 

глубоко, что Шрамченко принял это за новую выходку и засмеялся. 
смех его однако ж не развеселил Кирила Тура. Он смутно пове-
сил голову и, как бы позабыв, что его слышат, начал к удив-
лению своего спутника, читать одно место из книги Пророка 
Иеремии. – Чрево мое, чрево мое болит мнѣ, смущается душа 
моя, терзается сердце мое! Не умолчу, яко глас трубы услышала 
душа моя. Сотреніе на сотреніе призывается... Доколе зрѣти 
имам бѣжащих, слышащ глас трубный? Понѣже вожди людей 
моих сынове буіи суть и безумніи; мудри суть, еже творити 
злая, благо же творити, не познаша... Ух! сказал он, вздрогнув-
ши. Братику! мне Бог знает что привиделось. Проклятая баня, ка-
жется, начинает бросать меня в лихорадку. да вот и моя хата. Засну, 
так все пройдет.

Цензурні викреслення істотно знизили виразність тексту. Оми-
нути тему соціяльної конфронтації в українському суспільстві, яка 
вихлюпнулася в проведення «чорної» ради 1663 року, Кулішеві як 
автору не випадало. Водночас фрази на кшталт «чувство ненависти 
к панам» або проголошення запорозької рівности – «у нас гетман 
ли, атаман ли, или так себе человек, все равный товарищ, все равная 
христианская душа!», – не могли не насторожити цензора. Зобра-
жуючи станове нерівноправ’я, Куліш вміло використовує і біблійні 
алюзії, які в заданому контексті теж ви́кликали застереження цензо-
ра. Це й передбачив автор, проте, друкуючи свій уривок у поґодін-
ському «москвитянине», відповідні місця не пом’якшив, не вдав-
шись до самоцензури.

Найцікавіше те, що Кулішів «Один день» усе ж з’явився друком у 
повному обсязі, без цензурних купюр. як так сталося, можна поясни-
ти тим, що Никитенко таки дозволив публікацію уривка як цілісного 
художнього твору (не як журнальної публікації), і на підставі цього 
дозволу цензор Зєрнов пропустив текст до друку без змін6. Коректур-

6     Згодом, 1857 року, у такий самий спосіб вийшла друком і Кулішева стаття «Об 
отношении малороссийской словесности к общерусской. Эпилог к “Черной 
раде”»: дозвіл на публікацію статті дав петербурзький цензор Іван лажечніков, а 
з’явилася стаття в московському журналі «Русская беседа», який цензурував Ніко-
лай фон Крузе.



ні аркуші Зєрнов підписав 13 травня, а лист Поґодіна до Плєтньова 
датовано 18 травня, отже, без сумніву, Поґодін на час написання ли-
ста вже мав відповідь цензора, і коли, надсилаючи коректурні аркуші 
Плєтньову, висловився умовно (мовляв, московська цензура «искази-
ла бы их совершенно»), то дещо злукавив. менш вірогідно виглядає 
гіпотеза, що Поґодін зумів сам вплинути на Зєрнова і той змінив дум-
ку, врешті надавши дозвіл без цензурних вилучень.

Журнальні публікації «Черной рады» 1845–1846 років Куліш ви-
користав, коли цензурували роман 1857 року, як покажу далі. Зокрема 
ті місця, які викликали зауваження Зєрнова і які врешті було опублі-
ковано в «москвитянине» без змін, – усі вони так само ввійшли і в 
текст роману, що з’явився на шпальтах «Русской беседы». Виняток 
становить фраза «чувство ненависти к панам». Вона згодом також 
привернула увагу цензора, який зробив зауваження, і в остаточному 
тексті роману її уточнено: «чувство ненависти к козацким панам». 
Окрім того, наступне речення, яке в журнальній публікації Зєрнов не 
позначив, – «Бруховецкого называли вторым Хмельницким, который 
еще раз дарует народу вольность, отнятую у него, как говорили они, 
панством», – згодом на вимогу іншого цензора було перероблено так: 
«Бруховецкого называли вторым Хмельницким, который еще раз вос-
стал против притеснителей и дарует народу вольность». Так воно 
увійшло до остаточного тексту (докладніше див. с. 166).
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3. Цензурна історія роману в 1850-х роках

1855 рік приніс Кулішеві надію. Після смерти Ніколая i імпера-
торський престол посів Алєксандр ii – у Росії розпочалася нова доба, 
реформаторська, вінцем якої була ліквідація кріпосного права та за-
провадження місцевого самоврядування (земства). Уже з перших про-
мов і вчинків нового імператора війнуло небаченим доти в Росії духом 
лібералізму, який став поширюватися на панівні верстви суспільства 
й інституції. «<…> перед нами была просыпавшаяся Россия, – пише 
про цю добу Алєксандр Ґерцен. – Камень от ее могилы был отвален и 
свезен в Петропавловскую крепость. Новое время сказалось во всем – 
в правительстве, в литературе, в обществе, в народе»1.

дух нового часу Куліш відчував з особливим трепетом. Прибув-
ши до москви в час, коли відбулася зміна самодержців, письменник 
поринув у атмосферу загального піднесення, зумовленого цією по-
дією. Кулішів настрій, що віддзеркалював і суспільні сподівання, – 
передусім слов’янофільського середовища, з яким письменник тоді 
пов’язував свою діяльність, – напрочуд виразно передають його того-
часні листи. Перший зі збережених до наших днів, датований 10 бе-
резня й адресований до миколи д. Білозерського, розпочинається та-
ким панегиріком, який у цілому відображає тональність тодішнього 
Кулішевого епістолярію:

Радуйтесь, радуйтесь, Николай данилович: о новом Государе 
рассказывают чудеса. Петербург и москва от него в восторге. 
[ПЗТ, 2:241]

У цих листах із москви письменник фокусує увагу на зміні цен-
зурних умов, їх лібералізації, що створювало різкий контраст з об-
ставинами попередньої доби так званого «похмурого семиліття» 
ніколаєвської реакції. Одним із перших випадків, який Кулішеві сиґ-
налізував набагато ширші, ніж було раніше, рамки цензурної дозво-
лености і правив йому за індикатор пом’ягшення цензури, стало без-
проблемне проходження через це відомство повісті міхаїла Авдєєва 

1  А. И. Герцен, «Vii лет», Собрание сочинений: В 30 т., т. 18 (москва, 1959), 239.
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«Порядочный человек» (її опубліковано в березневому числі «Отече-
ственных записок» за 1855 рік). У листі до дружини від 15 березня 
Куліш переповідає дивовижну історію про те, як цю повість три роки 
не наважувалися подати до цензури, а тепер її дозволили без жодних 
вилучень:

слышно, что цензура очень, очень смягчилась, хотя и не получила 
еще новых предписаний. Она находится под влиянием всеобщего 
чувства уверенности в благодушии Государя, и вот тому доказа-
тельство. Фрейганг пропустил Краевскому повесть Авдеева, кото-
рую тот года три не смел представить в цензуру, и пропустил, не 
зачеркнувши ни одного слова. Краевский изумился. «Вы, верно, не 
читали?» – «Нет, читал, если подписываю». – «да как же Вы ничего 
не вымарали?» – «Зачем же? теперь лица у всех веселые, так и цен-
зуре сделалось веселее». [ПЗТ, 2:243]

Певна річ, усі ті події Куліш екстраполював на свої літературні 
обставини. досі він і гадки не мав подати до цензури «Чорну раду», 
передбачаючи наслідки. Тепер з’явилася надія на публікацію, тож 
одразу після повернення до Петербурґа письменник знову засів за ро-
ман. 2 квітня Куліш повідомляє миколу д. Білозерського про свою 
працю над текстом «Чорної ради», спрямовану, зокрема, на його ви-
чищення задля цензури:

Чтоб дать работу Вашему воображению и чувствам, скажу, что 
«Черная рада» скоро выйдет из портфели своего автора и пойдет 
странствовать по палатам и дворцам, пока или отвергнут ее как 
злотворное произведение (ведь на свете бездна самых диких заблу-
ждений!), или скажут: полно автору слоняться по свету Перебен-
дею; принять его хоть в дворники. <...> Теперь я [далі закреслено: 
перечищаю «Черную раду»] брею и стригу своего Романа, чтоб 
можно было ему проскользнуть мимо швейцара без задержки; а 
там – внутри палат – люди помягче. сказано: не так паны, як пане-
нята. [ПЗТ, 2:257]

Цілком очевидно, що тут ідеться про російську версію роману, 
яку автор уже поправив був після публічних читань в Абрамцеві у 
грудні минулого року. Та й навряд чи Куліш наважився би тоді мірку-
вати про те, щоб опублікувати український текст – опублікувати рані-
ше, ніж російський.

Реалії життя, втім, скориґували творчі плани Куліша – спалах 
ейфорії, якою він заразився у москві, у столиці змінився на твере-
зу оцінку цензурної політики: її формували не тільки загальний сус-
пільний клімат, під впливом якого окремі цензори могли пропускати 
до друку розкутіші, ніж було раніше, тексти, а й інерція попередньої 
доби, наявність різних цензурних відомчих інструкцій, які вельми об-
межували свободу цензорів у прийнятті рішень. Чимало таких роз-
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поряджень, які доповнювали цензурний статут 1828 року, видав так 
званий бутурлінський «Комітет 2 квітня 1848 року», створений для 
жорсткого нагляду над цензурним відомством. Та й сам Комітет фор-
мально ще існував – його було зліквідовано тільки у грудні 1855-го. 
Тож у літературних колах ніхто не був певен щодо меж цензурної до-
зволености, – і ця невизначеність розтягнулася на багато років. Через 
це дедалі вагомішою ставала роль окремих цензорів, що виділялися 
з-поміж своїх колеґ ліберальними поглядами та мали більшу відваж-
ність схвалювати ті чи ті тексти до друку на власний страх і ризик.

Проблеми, які накопичилися в цензурному відомстві й гальмува-
ли інтелектуальний поступ суспільства, промовисто окреслив у що-
денниковому записі Олександр Никитенко (12 лютого 1857 року):

Князь Вяземский, которому теперь поручено главное наблюдение 
за цензурой, просил меня заняться проектом об ее устройстве, ибо 
великий хаос в ней. я повторил ему то же, что сто раз говорил и 
ему, и министру, именно, что тут нужно прежде всего сделать три 
вещи: a) дать инструкции цензорам [щоб змінімалізувати суб’єк-
тивний чинник. – О. Ф.]; b) освободить цензуру от разных пред-
писаний, особенно накопившихся с 1848 года, которые по их край-
ней нерациональности и жестокости не могут быть исполняемы, а 
между тем висят над цензорами как дамоклов меч; c) уничтожить 
правило, обязующее цензоров сноситься с каждым ведомством, 
которого касается литературное произведение по своему роду или 
содержанию2.

Князь Пьотр Вязємський – поет і критик, друг Пушкіна – з літа 
1855 року був товаришем міністра народної освіти, і як член Голов-
ного управління цензури (з початку 1857 року) брав участь в обгово-
ренні положень, спрямованих на лібералізацію цензури. З ним у літе-
ратурному світі пов’язували надії на зміни, і він «своею старушечьею 
неподвижностью» згодом викликав у Куліша велике розчарування 
(див. с. 221). Куліш не раз потім зустрінеться з Вязємським у справі 
проходження через найвищу цензурну інстанцію текстів, які виклика-
ли застереження цензорів, – супровідних статтей до псевдоуніверсалу 
Остряниці, призначених для другого тому «Записок о Южной Руси», 
статті «Об отношении малороссийской словесности к общерусской», 
а також Гоголевих творів, які Куліш готував до друку.

Проте це було пізніше – через півтора-два роки, а навесні 
1855 року Куліш наразі пильно стежив за цензурною ситуацією і пе-
реймався різними чутками про майбутні зміни. З одного боку, ста-
новище видавалося обнадійливим: цензура справді зм’якла, про що 
письменник сповіщає міхаїла Поґодіна листом від 6 квітня:

2 А. В. Никитенко, Дневник в трех томах, подгот. текста, вступ. стат. и прим. 
И. я. Айзенштока, т. 1 ([ленинград], 1955), 457.
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Цензура в Петербурге очень смягчилась, но ожидают даже офи-
циального смягчения оной. литераторы оживают как мухи и жуж-
жат о новых надоеданьях публике. [ПЗТ, 2:259]

З іншого боку, як видно з листа, існувала двозначність, адже 
«официального смягчения оной» іще не було. Чутки і додавали Ку-
лішеві оптимізму, і стримували його ініціятиви. Уже були повністю 
завершені «Записки о жизни Николая Васильевича Гоголя» у двох 
томах, проте він не квапився подати їх на цензурний розгляд. «с 
представлением “Записок” в цензуру советуют обождать, потому 
что есть надежда на смягчение ее устава», – писав він Білозерсько-
му в цитованому вже листі від 2 квітня, у якому сповіщав про свою 
працю над «Чорною радою». Поголос про офіційне пом’якшення 
цензури ширився в літературних колах, і Куліш не раз озвучує його 
в листах – і раніше, і пізніше. У московському листі від 18 березня 
до дружини він повідомляє, що «Конста целый день прошатался 
по москве» і, повернувшись пізно ввечері, привіз непевну інфор-
мацію «о трех комитетах – для переделки устава о цензуре» [ПЗТ, 
2:247]. Через п’ять місяців, у розпал літа – 1 серпня – він ділить-
ся аналогічною звісткою з миколою м. Білозерським: «Говорят, 
цензура немножко смягчилась, и к осени ожидают нового устава» 
[ПЗТ, 2:275].

Та не лише цензурна невизначеність стримувала працю над ро-
маном, і не тільки побоювання через те, що Куліша було позбавлено 
права загальної цензури і його твори належало розглядати спершу 
в iii відділі, а вже тоді в цензурному комітеті. Гіпертимний спалах 
(«скажу, что “Черная рада” скоро выйдет из портфели своего автора 
и пойдет странствовать по палатам и дворцам»), який вихлюпнувся 
у працю над текстом із надією на його публікацію («Теперь я брею 
и стригу своего Романа, чтоб можно было ему проскользнуть мимо 
швейцара без задержки»), притлумився ще одною реальністю, і на 
неї письменник теж зважав. На той час він мав обмежені можливості 
друкуватися в провідних петербурзьких і московських журналах. З 
одними («современник») він різко розійшовся, до кола інших («Оте-
чественные записки») не належав, треті («москвитянин») не платили 
гонорарів. А опублікувати роман одразу окремим виданням теж не 
було змоги. сумніви й вагання Куліша, по-перше, з приводу цензури, 
а по-друге, суто практичного характеру – де друкуватися, злучалися 
для нього в єдину проблему, і це добре видно з його листа до сєрґея 
Аксакова від 24 травня:

Пока цензура будет похожа на нынешнюю, пока в журналах будет 
господствовать монополия (а ведь заметьте, что и смирнова нахо-
дит вредным издавание многих журналов) и пр. и пр., до тех пор 
я – неграмотный хуторянин, хлебороб, чабан и что угодно, только 
не литератор, т. е. не печататель своих сочинений. [ПЗТ, 2:272]
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Ця заява, на перший погляд, дещо голослівна, у своїй суті щодо 
можливостей видання «Чорної ради» (російської версії – про публікацію 
української, повторюся, тоді ще не йшлося), була цілком резонною. Од-
нак ця заява не була позбавлена і прикмет декларативности: саме тоді 
Куліш активно працює над укладанням «Записок о Южной Руси», і пра-
ця поглинає всі його творчі сили. Властиво, чи не найінтенсивніший її 
період припав на літо – початок осені 1855 року, а вже в листопаді він 
мав викінчений корпус текстів першого тому. Без сумніву, Куліш не мав 
наміру покласти його до шухляди.

У середині жовтня, прибувши до Києва і винайнявши мешкання, 
письменник забрав дружину з мотронівки й оселився тут до кінця 
зими (у 20-х числах лютого він був уже в москві по дорозі до Петер-
бурґа). Після катастрофи 1847-го то була його перша поїздка до Києва 
зі сталим чотиримісячним побутом у місті, сповнена нових сильних 
вражень. У творчій біографії Куліша ця поїздка мала особливе зна-
чення. як рік тому у москві, коли він занурився в нову атмосферу 
надії та сподівань, пов’язаних зі зміною імператора, так і тепер у Ки-
єві він відчув нові віяння, які його наснажували. Київ зустрів Куліша 
шумуванням патріотичної думки, патріотичної, проте не в загально-
російському контексті, а національно зорієнтованої, проукраїнської. 
«Нынешняя зима в Киеве отличается от предшествовавших съездом 
хороших людей и движением мысли», – писав він миколі д. Білозер-
ському 31 січня 1856 року, вже поживши тут кілька місяців. Патріо-
тизмом пройнялися і поміщицькі кола, й університетське середови-
ще, і чоловіки, і – що для Куліша особливо важило, було індикатором 
якісних змін у суспільстві, – жінки. Одним із зовнішніх виявів цього 
«шумування» був потяг убратися в національні строї.

В москве многие дамы отвергли немецкий костюм и оделись 
по-русски. В Киеве тоже хотят сбросить его, но не иначе, как для 
малороссийского. Кто будет первою – интересно знать. Галаган 
сильно декламирует в пользу национальности, –

так Куліш відтворив київську суспільно-національну атмосферу в 
листі від 30 листопада до цього ж адресата [ПЗТ, 2:310]. І ще один 
лист – до с. Аксакова від 13 березня (уже з Петербурга), у якому про 
патріотичне костюмування йдеться як сучасну моду на українське:

Пишет ко мне жена, что в Киеве был у кого-то bale costumé, на котором 
18 девиц было в малороссийских нарядах. Пани моя ссудила киевских 
красавиц старинными серьгами, ожерельями и крестами, и оне затмили 
полек и великороссиянок. Всех проще была одета, но всех блистатель-
нее была девица Капнист. Паны наши с удивлением открыли в себе спо-
собность приходить в восторг от национальной красоты. [ПЗТ, 2:341]

Кулішеве оточення в Києві – родини Тарновських, з якими він 
тоді близько зійшовся (і як наслідок – голова родини, Василь Васильо-
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вич, невдовзі профінансував видання «Записок о Южной Руси»), Ґа-
лаґани, які займали активну україноцентричну позицію, де Бальмени 
(сергій Петрович, художник-аматор, відомий своїм вільнодумством, 
він же створив ілюстратації до «Орисі»), Ґрабовські (Куліш відновив 
свої давні по-особливому дружні стосунки з польським письменни-
ком і критиком міхалом). Тут він іще більше здружився з художником 
львом Жемчужніковим, поновив взаємини з михайлом Юзефовичем 
(на якого спирався у практичних розрахунках), миколою Ріґельма-
ном, Олексою сенчилою-стефановським, спілкувався з київською 
професурою – дмитром Журавським, Платоном Павловим та інши-
ми, заохочував до фольклористичної та археографічної праці родича 
миколу м. Білозерського, який мешкав у тому ж будинку, що й Куліш, 
запізнався з майбутнім розпорядником своєї друкарні Каменецьким, 
познайомився із графом Алєксандром Толстим, який згодом дуже до-
поміг у справі цензурного схвалення «Чорної ради». Куліша в Києві 
прийняли надзвичайно тепло, а його «Записки о Южной Руси» – за-
кроєні широко, як своєрідна народна енциклопедія, – навіть ентузіяс-
тично. Ось як Куліш оповідає в листі до с. Аксакова від 19 листопада 
про враження, яке викликала в земляків його праця:

Первая книжка «Этнографических записок о Южной Руси» при-
нята в Киеве земляками с неожиданным восторгом: из опасения, 
чтоб рукопись как-нибудь не погибла, ее бросились наперерыв 
списывать, и поэтому одному она до сих пор не у Вас. [ПЗТ, 2:302]

Наводжу такий докладний опис Кулішевого життя в Києві, може, 
докладніший, аніж того потребує висвітлення такої спеціяльної теми, 
як цензурна історія роману, щоб дати уявлення: київський період пев-
ною мірою був переломним у творчій біографії Куліша – тут пись-
менник скориґував усю свою подальшу працю, і зокрема над «Чор-
ною радою». Є своя рація у твердженні Віктора Петрова, який писав 
про наступний за київським період Кулішевого життя: «Подорож до 
москви й Петербургу в лютому року 1856-го треба вважати за пе-
реломну в біографії Куліша»3. Однак правильніше буде вважати, що 
етапний відлік розпочинається від часу перебування Куліша в Києві, 
а не кількома місяцями пізніше4. Властиво, основу бурхливої праці 
Куліша в Петербурзі навесні 1856 року було закладено в Києві: саме 
тут він завершив перший том і підготував другий том «Записок о Юж-
ной Руси», а також знайшов для них фінансування. Петров, який де-
тально проаналізував київський період, не знав Кулішевих листів до 

3  Петров, 167.
4  Євген Нахлік цілком слушно зауважує: «Тодішнє перебування Куліша в Києві було 

знаменним: воно означало його рішуче повернення до україністичних студій, що 
стало можливим завдяки загальним сподіванням на послаблення жандармських і 
цензурних утисків, очікуване від нового царя Олександра ii» (Нахлік, 1:100).
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с. Аксакова – чи не найвагомішого для досягнення повноти аналізу 
матеріялу. Наприклад, тональність програмового листа – від 1 січня 
1856 року (див. с. 71), у якому взято високий реґістр національних 
проблем, актуалізованих побаченим і почутим у Києві, – цілком потра-
пляє у тональність Кулішевої статті «Об отношении малороссийской 
словесности к общерусской». Найімовірніше, що й саму статтю було 
задумано в Києві – у кожному разі, тут Куліша наснажили патріотичні 
хвилі, надали йому творчого імпульсу, тож, повернувшись до Петер-
бурґа, вже в березні він її написав. І написав саме як передмову до 
українського роману. Тут, у Києві, Куліш вирішив опублікувати укра-
їнський роман раніше, ніж російський, і проголосив цей намір як про-
грамову, концептуальну засаду.

до заслання, як уже йшлося, український роман таки мав вийти 
друком раніше, ніж російський, але тоді були зовсім інші реалії в жит-
ті Куліша, і було б помилкою вважати, що намір першим видати укра-
їнський роман сягає ще 1840-х років. У 1840-х письменник просував 
публікацію українського роману з огляду на можливості, і першість 
на шляху до друку український текст отримав радше випадково. У се-
редині 1850-х років, навпаки, – можливості видати російський роман 
були набагато сприятливіші, проте Куліш свідомо ними нехтує, щоб 
надати пріоритетности українському романові. Відтоді письменник 
стало називає його «ориґіналом», а російську версію – «перекладом», 
цілком очевидно прагнучи піднести статус українського тексту, виви-
щити його над російським (із Кулішевого листа до Аксакова: «уверяю 
Вас, что на русском языке “Черная рада” есть вещь из меди, а на ма-
лороссийском – из золота» – див. с. 71), а водночас – і піднести статус 
української літератури, надавши їй прикмету ориґінальности.

Рішення не друкувати російський роман, допоки не буде опублі-
ковано український, – це дуже важливе і принципове рішення варте 
того, щоб належно його оцінити і з огляду на тодішні обставини Кулі-
ша, і з перспективи сьогодення. Наприкінці 1855 року в письменника 
з’явилася можливість опублікувати російську версію роману – втра-
тив актуальність один із чинників, що стримував це бажання: «пока 
в журналах будет господствовать монополия». В новому році в мо-
скві мали з’явитися відразу два нові часописи: «Русский вестник» під 
редакцією міхаїла Каткова і «Русская беседа» під орудою Алєксєя 
Кошельова. З обома Куліш співпрацював як автор – спочатку з «Рус-
ской беседой», пізніше з «Русским вестником», і до обох видань мав 
тоді велику прихильність. дуже продуктивною була його співпраця 
з «Русской беседой» – журналом, що постав у близькому на той час 
для письменника середовищі слов’янофілів, у середовищі Аксако-
вих (із якими – насамперед із сєрґеєм-батьком та Константіном-си-
ном – він здружився через працю над Гоголевою біографією), братів 
Кірєєвських, Алєксєя Хомякова. Проте широкі плани українознавчих 
студій, які Куліш плекав, зокрема праця над «Записками о Южной 



134

Руси», настільки його захопили, що він, аби не розпорошувати свої 
сили, на пропозицію заанґажуватися в «Русской беседе» без вагання 
відповідає незгодою – в уже не раз цитованому тут листі до Аксакова 
від 1 січня: «В журнале могла бы заставить меня теперь участвовать 
только крайняя необходимость, подобная той, которая погоняет мужа 
от жены и отца от детей, чтобы расточать чужим людям свои попе-
чения. А так как этой необходимости, слава Богу, покамест нет, то я, 
принося Вам благодарность за заботу обо мне, отказываюсь от всяко-
го прикосновения к “Русской беседе”, хотя появление ее радует меня, 
как воскресение мертвых» (див. с. 71). Щоб компенсувати відмову, 
він обіцяє опублікувати в журналі російську «Чорну раду». Втім, за-
пропонувавши роман, письменник одразу схаменувся і взяв свої сло-
ва назад: мовляв, надрукує російський твір, але тільки після того, як 
видасть український.

Це своєрідна «гра», в кінцевому підсумку якої мала бути таки пу-
блікація, а наразі автор, знаючи про сильний вплив Аксакова на жур-
нал, лише вабить перспективою, рекламує свій твір, творить publicity.

Перебуваючи в Києві восени 1855-го – взимку 1856 року, Куліш 
не випускає з уваги цензурну ситуацію в країні. до проблеми видання 
роману, яка повсякчас тяжіла над письменником, додалася ще одна – із 
цензурним проходженням першого тому «Записок о Южной Руси». Про-
те, на відміну від «Чорної ради» (де потужно звучала соціяльна тема – 
протиставлення панів і сіроми, а тому цензурний розгляд роману обіцяв 
бути непростим), «Записки» Куліш передав до цензури, щойно завершив. 
26 листопада 1855 року він надіслав Аксакову рукопис із проханням:

с этой почтой послан, на имя Шевырева, для передачи Вам, первый 
том «Этнографических записок о Южной Руси». Подлинник у меня 
выпросили киевляне, жалея, что он погибнет в цензурном складе 
рукописей; и потому Вам достанется читать не так четкую руку, о 
чем я думаю не без горя. Но в самом деле жаль отдать в цензурный 
архив мой прекрасный экземпляр, в котором, вероятно, многое бу-
дет зачеркнуто. Вы видите, что я уже говорю смело о цензуре. мы 
получили добрые вести о кн. Вяземском. Но этого мало для меня. 
я решаюсь просить Вас вмешаться в это дело и расположить князя 
в пользу «Этнографических записок». Пускай даже кое-что и вы-
черкнут – хотя очень жаль! [ПЗТ, 2:306]

Проблема з тим, як означити в «Записках» авторство, не була для 
Куліша перешкодою: як і інші опубліковані тоді праці, він гадав випу-
стити книжку під псевдонімом «Николай м*». Водночас письменник 
не сподівався легкого дозволу для цього видання, і навіть припускав, 
що «многое будет зачеркнуто»5. Через тиждень після відправлення 

5  Побоювання щодо цензурного пропуску першого тому «Записок о Южной Руси» 
Куліш висловив у листі до миколи макарова від 11 вересня 1855 року: «То горе, 
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рукопису Аксакову він знову висловив сумнів, тепер уже в листі до 
михайла максимовича (від 5 грудня):

Николай м. отправил в цензуру первый том своих «Этнографиче-
ских записок о Южной Руси», но плохо надеется на пропуск. [ПЗТ, 
2:314]

Проте Кулішеві надзвичайно поталанило. Аксаков-батько, який 
колись і сам був московським цензором, допоміг йому розв’язати про-
блему з цензуруванням «Записок о жизни Николая Васильевича Го-
голя». Рукопис погодився розглянути Ніколай фон Крузе. На нього ж 
таки покладався Куліш, подаючи на розгляд московського цензурного 
комітету «Записки о Южной Руси», і він же невдовзі став постійним 
цензором журналу «Русская беседа», де було надруковано російську 
«Черную раду».

Аксаков мав на фон Крузе немалий вплив, і саме через Аксакова 
Куліш контактував із ним як із цензором. Наприклад, коли йшлося про 
цензурне схвалення першого тому «Записок о Южной Руси», пись-
менник повідомив В. Тарновського (старшого) листом від 7 берез-
ня 1856 року: «На днях я должен получить их от Аксакова, который 
имеет на цензора большое влияние» [ПЗТ, 2:340].

На тлі загальної невизначености цензурного становища в Росії, 
коли саме життя де-факто скасовувало застарілі приписи, а нових 
розпоряджень іще не було, у прийнятті того чи того рішення істотно 
зросла роль особи цензора. Фон Крузе був серед знаних своїми про-
ґресивними поглядами. Авторитетний дослідник цензурного законо-
давства у Росії, публіцист і юрист, професор Петербурзького універ-
ситету Константін Арсєньєв так схарактеризував цю добу суспільних 
реформ у Росії:

К этому времени относится явление, небывалое ни прежде, ни 
позже: широкая популярность некоторых цензоров (в особенно-
сти Бекетова и Крузе), скоро сходивших с официальной сцены, но 
оставлявших по себе добрую память, до сих пор соединенную с 
их именами. Границы между дозволенным и недозволенным ста-
новились все менее и менее определенными по мере того, как ус-
ложнялись задачи внутреннего управления и ставились на очередь 
преобразования первостепенной важности6.

Безперечно, Куліш добре розумів, що саме від особистости цензо-
ра – його позиції, здатности реаґувати на виклики часу, приймати смі-

что в ней половина (предания, записанные слово в слово, и думы) – на малорос-
сийском языке, а в этой половине много гайдамачества или религиозных верова-
ний народа. Надобно быть цензору очень умным человеком, чтоб пропустить ее» 
(ПЗТ, 2:284).

6 К. К. Арсеньев, Законодательство о печати (с.-Петербург: Типо-литография 
Ф. Вайсберга и П. Гершунина, 1903), 6.
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ливі рішення і брати на себе відповідальність – залежить доля роману: 
чи буде його покреслено червоним олівцем, чи, навпаки, пропущено з 
мінімальним втручанням. Тому письменник так «тримався» фон Крузе 
і волів, – про це йтиметься далі, – щоб саме він розглядав українську 
«Чорну раду». «О Крузе! твое имя малороссия поставит наряду с име-
нем Гуттенберга!» – так промовисто емоційно висловив Куліш своє 
захоплення цензором у листі до с. Аксакова від 3 травня 1856 року7.

15 січня фон Крузе майже без застережень дозволив до друку 
«Записки о жизни Николая Васильевича Гоголя». «В “Записках о 
жизни Гоголя” цензор не зачеркнул почти ни слова», – сповістив Ку-
ліш В. Тарновського (старшого) в листі від 7 березня [ПЗТ, 2:340]. 
Наприкінці лютого фон Крузе пообіцяв пропустити «Записки о Юж-
ной Руси», і письменник квапиться повідомити того самого адреса-
та (26 лютого): «да возвеселится сердце Ваше, мой бесценный друг 
Василий Васильевич: “Этнографические записки” пропущены» [ПЗТ, 
2:334]. Радість була дещо передчасною: формальний дозвіл отримано 
лише через місяць, 21 березня8, – втім, також без зауважень цензора.

досягнувши таких несподіваних для себе успіхів, Куліш істотно 
наблизився і до вирішення питання з цензуруванням «Чорної ради». 
Він уже приготувався передати український роман на цензурний роз-
гляд: «Теперь-то самое время для печатания “Черной рады”, которое, 
пожалуй, опять изменится» [ПЗТ, 2:340]. Зупиняла письменника лише 
та обставина, що він не мав права загальної цензури, яке йому міг 
повернути тільки iii відділ, і то після санкції імператора. Але ця пе-
решкода видавалася вже ось-ось перейденою. «если мне дадут право 
общей цензуры, то я не уеду отсюда, не напечатавши “Черной рады” 
по-малороссийски», – заявив Куліш у цитованому вже листі від 7 бе-
резня до В. Тарновського.

Поза іншим треба наголосити, що на цей час – березень 1856 року – 
рукопис роману, найімовірніше, вже був цілком готовий до подання в 
цензурний комітет. У наступному листі з Петербурґа до В. Тарнов-
ського, від 27 березня, автор кориґує свої плани, пересуваючи час 
можливої публікації роману на осінь. Основна причина, яку він тут 
висловлює, – це вже навіть не отримання права загальної цензури 
(зняття цензурного обмеження він сприймав уже як формальність), 
а та, що цензор фон Крузе через зайнятість може прочитати роман 
лише за якийсь час:

Хотя я и писал, что, не напечатавши «Черной рады», не уеду с севе-
ра, но если бы и разрушились все препятствия к печати, то цензор 

7  «Письма П. А. Кулиша к с. Т. Аксакову», сообщ. В. И. Шенрок, Русская старина 
120, № 12 (1904): 698.

8  див. Кулішів лист до Василя Тарновського (старшого) від 7 березня 1856 року із 
с.-Петербурга: «А ведь “Этнографич<еские> записки” до сих пор не подписаны 
цензором, хотя он говорил и говорит, что пропускает их» (ПЗТ, 2:340).
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Крузе, единственный человек, которому можно вверить это сочине-
ние, так завален работами, что только в течение двух месяцев мог 
бы прочитать «Черную раду». Притом же мне жаль Александры 
михайловны, которая скучает в Киеве [до Петербурґа Куліш поїхав 
сам. – О. Ф.]. я буду к 23 апреля, а «Черной раде» не будет поздно 
выдти и осенью. [ПЗТ, 2:351]

Куліш, отже, зміркував, що «Чорну раду» він передасть на роз-
гляд фон Крузе, скориставшись впливом Аксакова на цензора, а заки 
той читатиме її, з письменника уже знімуть заборону друкуватися на 
загальних підставах. Зайнятість фон Крузе спонукала Куліша не по-
спішати. А вже через тиждень ситуація змінилася кардинально. Пись-
менник отримав право загальної цензури. Щойно довідавшись про 
це, 5 квітня він написав Аксакову листа, де сформулював два основні 
прохання: 1) повернути рукопис російського роману, який зберігався в 
Аксакова, для доопрацювання і 2) передати до цензури рукопис укра-
їнського роману, який найближчим часом йому перешле (див. с. 82). 
Через день, 7 квітня, Куліш надіслав Аксакову і сам рукопис роману з 
таким супровідним листом:

В большой тюк вложена рукопись «Черная рада» (в подлиннике) 
для передачи цензору. Убедительнейше прошу сделать по этому 
последнему пункту все возможное. А перевода «Черной рады» 
для переделки от Вас ожидаю. если предисловие найдете дель-
ным, то прошу Вас приложить, т. е. пришить, к подлиннику «Чер-
ной рады» для цензора9.

Передмова, про яку тут ідеться, – це стаття «Об отношении мало-
российской словесности к общерусской», її Куліш раніше був перес-
лав Аксакову, щоб почути його думку (див. с. 221).

За день перед тим, 6 квітня, письменник поінформував Василя 
Тарновського (старшого) про відіслання рукопису роману вже як про 
доконаний факт: «сегодня же посылаю в москву “Черную раду” и 
надеюсь, что Аксаковы упросят цензора бросить для нее все»10. Ак-
саков, своєю чергою, не забарився передати рукопис цензорові, і 
27 квітня Куліш подякував приятелеві:

Известие Ваше, что цензор взял подлинник «Черной рады», было 
для меня праздником. Через несколько времени осведомьтесь, меж-
ду прочим, читается ли ему это сочинение. Пускай он только по-
падет с старым Шрамом между запорожцев, а потом уж не нужно 
будет подталкивать его к чтению11.

  9 Гудзій, «Невидані листи П. О. Куліша до Аксакових», 79.
10 «Письма Кулиша к В. В. Тарновскому. 1855–1858», [сообщ.] А. л[азаревский], 

Киевская старина 61, № 4 (1898): 82.
11 Гудзій, «Невидані листи П. О. Куліша до Аксакових», 82.



138

Керуючись інформацією, отриманою від Аксакова, через декілька 
днів, 2 травня, Куліш сповіщає Тарновського (старшого):

Цензор Крузе узяв уже на цугундер «Чорну раду», – немовби нашо-
му теляті да вовка піймати!12

В усіх Кулішевих листах дотепер ішлося про фон Крузе як по-
тенційного цензора «Чорної ради». Але, очевидно, йому щось зава-
дило прочитати роман, і рукопис перейшов до іншого цензора – Івана 
Бєзсомикіна. Про це маємо єдине свідчення – в Кулішевому листі до 
Аксакова від 3 травня:

да снидет огненный язык на главу цензора Бессомыкина и озарит 
ее познанием того, что говорится в «Черной раде»! Но позвольте 
спросить Вас: в какой степени перо его может для меня быть па-
губно?13

Бєзсомикін у молоді роки допомагав у журналістській праці Ні-
колаю Полєвому, і приблизно в той самий час, коли до нього потра-
пив роман Куліша, розглядав і зібрання Гоголевих творів, що його 
підготували стєпан Шевирьов і микола Трушковський. Випуск пер-
ших чотирьох томів «сочинений Гоголя» (вони повторювали видання 
1842 року) він дозволив 2 червня, а невдовзі – 26 липня – санкціо-
нував і видання другого тому «мертвых душ», а також «Авторскую 
исповедь» (вийшли під назвою «сочинения Николая Васильевича Го-
голя, найденные после его смерти. Похождения Чичикова, или мер-
твые души. Поэма Н. В. Гоголя. Том второй (5 глав)»). Бєзсомикін, як 
свідчив його колеґа по цензурному комітету Нікіта Ґіляров-Платонов, 
належав до «старої ґвардії» і мав психічні розлади внаслідок іпохон-
дрії, набутої під час багатолітньої праці цензором14.

Через півтора місяця – 20 червня – Куліш знову запитує Аксакова 
про свій роман, пов’язуючи із цим твором своє майбутнє як письменника:

А между тем прошу Вас – наведите справки о чтении «Чорной 
рады»: подвигается ли оно? Хоть и стыдно признаваться в мало-

12 «Письма Кулиша к В. В. Тарновскому», Киевская старина 63, № 12, 355.
13 «Письма П. А. Кулиша к с. Т. Аксакову», 698.
14 Ґіляров-Платонов, характеризуючи Бєзсомикіна, згадує, що той, побоюючись наг-

лої смерти, завжди носив у кишені записку: «сей труп принадлежит статскому 
советнику такому-то, жительствующему там-то», – «Цензурная обязанность и 
страхи, с нею соединенные, развили до такой болезненности мнительность стари-
ка, что он боялся умереть на улице, быть поднятым и отправленным в полицейский 
дом, а не то в анатомический театр»; див.: H. П. Гиляров-Платонов, Из пережито-
го: Автобиографические воспоминания, изд. подгот. А. П. дмитриев, И. Г. Птуш-
кина, л. В. дмитриева, литературные памятники (санкт-Петербург: Наука, 2019), 
192, 459. Про цю рису цензора те саме пише 27 січня 1858 року й Іван Аксаков до 
графині Антоніни Блудової, додаючи, що не зміг би видати жодного числа газети, 
якби Безсомикін був її цензором (ВР ІРлІ, р. ІІІ, оп. 2, од. зб. 1006, арк. 1–1 зв.; цим 
джерелом завдячую Андрєю дмітрієву, якому висловлюю щиру вдячність).
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душии, но я должен сказать, что мои настоящие и будущие работы 
много зависят от того, каково примет цензура «Черную раду»15.

Однак Бєзсомикін чомусь теж відмовився розглянути «Чорну 
раду» – можливо, через незнання української мови, адже все життя 
цензора – судячи зі скупих біографічних відомостей16 – було пов’я-
зане з Росією. Так чи так, але протягом наступних двох місяців ру-
копис залишався в нього без руху, а тому автор забрав у нього текст і 
домовився про розгляд роману з фон Крузе. 25 липня з москви Куліш 
повідомляє дружину:

«Черную раду» Крузе возьмет от другого цензора и прочтет сам к 
сентябрю непременно. я в нем нашел очень любезного и располо-
женного к себе человека17.

Із цього листа бачимо, що раніше письменник ніколи не зустрічав-
ся з фон Крузе, і лише тепер вони нарешті познайомилися особисто, 
а водночас Куліш домовився про розгляд рукопису. Проте і ця домов-
леність, як згодом виявилося, була безрезультатна: цензор зволікав, 
відомостей від нього не було. «А про “Чорну раду” і досі нічого не 
знаю, бо ніколи було за лінощами написать у москву про неї», – по-
інформував Куліш дружину в листі від 11 вересня з Олександрівки18.

Наприкінці вересня Куліш знову побував у москві, повертаючись 
до Петербурґа, і знову зустрівся з фон Крузе, а також іще з якимось цен-
зором – мабуть, із Ґіляровим-Платоновим. Наслідки були вкрай невтіш-
ні. Невизначеність цензурної ситуації у країні, де надто живою була 
традиція ніколаєвської епохи, депресивно діяла на московських цензо-
рів – вони не наважувалися беззастережно пропустити такий непевний 
текст, як «Чорна рада», і такого одіозного автора, як Куліш. Ось як пись-
менник сам оповідає про свої враження від розмов із тамтешніми цен-
зорами (лист до В. Тарновського-старшого від 28 вересня з москви):

Цензора наши находятся в осадном положении: их бомбандируют 
столоначальники и разные чиновники министерства погашения та-
лантов, от имени министра и его достойного товарища. Те челове-
ческие мысли, которые Вы читаете иногда в «Русском вестнике», 
суть смелые вылазки осажденных. Но они едва держатся на своих 
местах. Поэтому и «Черная рада» до сих пор не пропущена: фон 
Крузе не смеет пропустить ее. Надобно дождаться перемены не-
скольких лиц, пугающих правительство малороссиею; тогда толь-

15 РдАлм, ф. 10, оп. 1, спр. 56, арк. 50.
16 див.: О. Ю. Абакумов и др., Н. Г. Патрушева, руководитель авторского коллектива, 

Цензоры Российской империи. Конец XVIII – начало ХХ века: Биобиблиографиче-
ский справочник (санкт-Петербург: Российская национальная библиотека, 2013), 
97–98.

17 ІР НБУВ, ф. i, од. зб. 28765.
18 ibid., од. зб. 28777.
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ко «Черная рада» может быть напечатана безопасно для цензора 
и для автора. много прекрасных вещей теперь не пропускается; 
два цензора, у которых я был, в совершенном унынии: боятся, чтоб 
дела не пришли в старый порядок. Прошлое царствование обра-
зовало такую массу бесчувственных формалистов, что усилия из 
скольких разумных деятелей производят едва заметное влияние на 
дела правления19.

«Впрочем, посмотрим, кто сильнее: цензура или дух человечес-
кий», – так завершує Куліш роздуми в цьому листі20.

Крім фон Крузе і Бєзсомикіна, на той час цензорами в москві 
були згаданий уже освічений і ерудований Ґіляров-Платонов, який 
стояв на рівні з викликами часу, та Васілій Флєров, який мав недобру 
славу цензора-обскуранта21. Обидва – питомі росіяни – достатнього 
знання живої української мови, якою написано роман, не мали, і вони 
не взяли би твір на прочитання22. секретарем цензурного комітету був 
українець Петро Капніст, майбутній письменник і публіцист. Незаба-
ром, 14 листопада, Ґіляров-Платонов дозволив Кулішеві «Повесть о 
Борисе Годунове и димитрии самозванце»23, а наступного року щіль-
но співпрацював з ним як цензор Гоголевих творів, які той підготував. 
Влітку Куліш познайомився також із Капністом24.

Цензурну ситуацію в Росії і те, як вона відбивалася на діяльно-
сті московського цензурного комітету, добре характеризує випадок, 
який стався в той самий час, коли «Чорну раду» розглядав москов-
ський цензор. Це була подія, репрезентативна для середовища, з 
яким тісно контактував Куліш і в якому, без сумніву, про неї знали й 
обговорювали її.

19 «Письма Кулиша к В. В. Тарновскому», Киевская старина 61, № 4, 121.
20 ibid., 122.
21 Ґіляров-Платонов характеризує Флєрова як такого, що викреслював «“вольный 

дух” в поваренных книгах»; див.: Гиляров-Платонов, Из пережитого, 192, 459.
22 У листі до Ґілярова-Платонова від 25 листопада 1856 року, надсилаючи йому про-

повіді Гречулевича, Куліш зауважив: «Будучи незнакомы с малороссийским язы-
ком, Вы, конечно, не станете их читать; но прошу Вас дать им место в Вашей новой 
библиотеке» (ВР РНБ, ф. 847, од. зб. 646, арк. 1, копія). Вочевидь, Куліш мав під-
стави так написати – у нього була якась розмова щодо знання цензором української 
мови, і можливо, навіть у зв’язку із пропозицією прочитати «Чорну раду». Щиро 
дякую Андрєю дмітрієву за тексти недрукованих листів Куліша до Ґілярова-Пла-
тонова (збереглися в копіях), які використано в цьому дослідженні; вибіркову 
публікацію цієї кореспонденції див.: Н. Шаховской, «Памяти П. А. Кулиша», Рус-
ское обозрение 45, № 3 (1897): 192–227.

23 У листі до К. Аксакова від 22 жовтня 1856 року Куліш писав: «Гилярову я послал 
“Повесть о Борисе Годунове и димитрии самозванце”, для детей старшего возрас-
та». РдАлм, ф. 10, оп. 1, спр. 104, арк. 14.

24 У листі до дружини від 29 липня 1856 року з Тули (повертаючись із москви) Куліш 
писав: «секретарем моск<овского> цензурного комитета – землячок Капнист. Это 
мне очень на руку: можно к нему адресоваться с разными мелочами, которые он 
готов с великою охотою обделывать». ВР ІРлІ, ф. 3, оп. 20, № 49.
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Пізньої весни редактор «Русской беседы» дав на розгляд фон 
Крузе три статті Івана Аксакова («Об общественной жизни в губерн-
ских городах», «О замечательном ремесленном устройстве в неко-
торых селениях ярославской губернии», «Ответ крестьян помещику 
о работе на фабриках»), які мали піти в найближчий номер журналу. 
свого часу – на початку березня 1853 року – ці статті було забо-
ронено разом із другим томом «московского сборника», де їх мали 
вмістити. Внаслідок заборони видання за слов’янофілами встанови-
ли таємний поліційний нагляд, а їхні твори не дозволяли друкувати 
без дозволу Головного управління цензури. Збірник був підготував 
Іван Аксаков, і перший том, який вийшов теж за його редакції, він 
одразу подарував Кулішеві [див. ПЗТ, 2:47]. Отримавши ці статті Ак-
сакова, фон Крузе не наважився їх дозволити без санкції Головного 
управління і 1 червня звернувся з відповідним поданням25. Офіційна 
відповідь від Головного управління, за підписом міністра освіти Ав-
раама Норова, надійшла 24 липня (Куліш саме перебував у москві): 
названі три статті «к печатанию не допускать»26. А за якийсь час, 
19 листопада, московський цензурний комітет отримав від міністер-
ства народної освіти «внушение» з рекомендацією фон Крузе «быть 
осмотрительным» – він таки пропустив одну поезію І. Аксакова, яку 
під назвою «На борьбу с неправдою и развратом» було заборонено 
в «московском сборнике» і яку автор переназвав для «Русской бе-
седы», щоб замаскувати цей факт27.

досі всі свої сподівання на цензурний пропуск «Чорної ради» 
Куліш пов’язував із московським цензурним комітетом, передусім із 
фон Крузе, досвід співпраці з яким наразі був успішний. Проте життя, 
як бачимо, продиктувало нову реальність. Прибувши до Петербурґа 
на початку жовтня (не пізніше 3 числа28), Куліш заходився шукати ін-
ших ходів, щоб «Чорну раду» дозволили до друку. 9 жовтня він пише 
максимовичу: «Пропуск “Черной рады” также отсрочен; но надежда 
не потеряна»29.

На цьому етапі, очевидно, Кулішеві вже не йшлося про фон Крузе 
як про цензора роману: письменник вирішує забрати в нього рукопис, 
оскільки – і це була одна з головних причин – фон Крузе взяв на роз-
гляд другий том «Записок о Южной Руси» і несподівано для автора-
упо рядника прискіпливо поставився до тексту. «К сожалению, не все 
пропустила цензура, что для него было приготовлено», – писав Куліш 

25 ЦІАм, ф. 31, оп. 5, спр. 370, арк. 43.
26 ibid., спр. 371, арк. 52–53 зв. Наукове видання другого тому «московского сборни-

ка» здійснено уже в наш час: Московский сборник, изд. подготовил В. Н. Греков, 
литературные памятники (с.-Петербург: Наука, 2014), 285–648.

27 ibid., спр. 374, арк. 6–7 зв.
28 Цим днем датовано Кулішевого листа до с. Аксакова з Петербурґа; див. РдАлм, 

ф. 10, оп. 1, спр. 56, арк. 58.
29 ibid., ф. 314, оп. 1, спр. 30, арк. 57–57 зв.
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про цензурні проблеми із другим томом «Записок» у щойно цитова-
ному листі до максимовича від 9 жовтня. Крім того, як випадково Ку-
ліш довідався, фон Крузе навіть не читав роману, а свої висновки про 
твір базував на судженнях секретаря цензурного комітету Капніста, і, 
звичайно ж, після цього Куліш не міг не забрати роман від цензора. 
«скажу Вам по секрету, – писав Куліш до К. Аксакова 22 жовтня, – 
что Крузе не читал сам “Чорной рады” и основался на мнении секре-
таря Цензурного комитета, который немного смыслит дела. я узнал 
об этом случайно»30.

Різні чутки про майбутнє послаблення цензури, яке нібито ініці-
ював сам імператор, водночас і обнадіювали, і втомлювали невиразні-
стю, – впровадження ліберальних ідей впиралося в інертність та про-
тидію чиновників, сформованих у дусі ніколаєвської епохи. У тому 
ж листі до К. Аксакова від 22 жовтня Куліш скаржиться, як загальна 
ситуація відбивається на цензуруванні його роману:

Говорят, Государь настаивает, чтобы цензура была ослаблена «до 
последней возможности», но министр боится понимать его так, 
как понял бы всякой благородный человек. Обещают пропустить 
и «Чорную раду», но я уже теперь не смею предаваться надежде31.

А через два дні, 24 жовтня, він пише до В. Тарновського (стар-
шого):

О «Черной раде» идет дело с главным правлением цензуры. Очень 
обнадеживают. Земляки, прочитавши ее, пришли в неописанный 
восторг, т. е. те земляки, которые прикосновенны к сему правле-
нию; а предисловие повторяют тирадами наизусть32.

Тлумачення цих слів не є таким однозначним, як видається на пер-
ший погляд. Адже роман офіційно не передавали до Головного управ-
ління цензури, принаймі відомостей про це немає. Радше Куліш, відмо-
вившись від цензурного розгляду в москві, почав шукати можливості 
отримати дозвіл у Петербурзі і вийшов на кола урядників Головного 
управління цензури. Ще один висновок можна зробити з цього пові-
домлення. На той час письменник уже забрав рукопис у фон Крузе і дав 
його на прочитання комусь із членів Головного управління або осіб, 
які мали вплив на це відомство. можливо, тоді ж Кулішеві порадили й 
конкретного цензора Петербурзького цензурного комітету.

Понад півроку минуло відтоді, як Куліш надіслав Аксакову укра-
їнський роман. І зрештою, втративши надію на успішне завершення 
справи в московському цензурному комітеті, він передає рукопис до 
рук петербурзького цензора, – знаного російського письменника Іва-

30 ibid., ф. 10, оп. 1, спр. 104, арк. 14 зв.
31 ibid.
32 «Письма Кулиша к В. В. Тарновскому», Киевская старина 61, № 4, 124.
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на лажечнікова. Про це Куліш повідомив Надію Тарновську листом 
від 16 листопада як про подію, яка вже тривала якийсь час – десь від 
жовтня і до середини листопада:

«Чорная рада» все еще у лажечникова. Невозможно пересказать, 
сколько возни тут было мне из-за нее. Наконец лажечников дал мне 
слово разжевать малороссийский язык своими старыми зубами и 
взять на себя ответственность в существовании такого подозри-
тельного сочинения, и вот я – сижу на холме ожидания и курю ка-
льян терпения33.

Варто зазначити, що лажечніков працював цензором від 23 трав-
ня 1856 року34, і посприяв йому в цьому давній Кулішів приятель, 
його покровитель у Петербурзі в 1845–1846 роках, ректор університе-
ту Пьотр Плєтньов. 12 листопада 1855 року Плєтньов написав князеві 
Пєтру Вязємському рекомендаційний лист, щоб лажечнікова взяли на 
роботу в Петербурзький цензурний комітет у зв’язку з очікуваною ва-
кансією35. Чи Плєтньов також спричинився і до того, щоб Кулішів ро-
ман опинився в руках цього цензора? дуже сумнівно. Плєтньов на той 
час мешкав за кордоном і ледве чи зміг би долучитися до Кулішевої 
ініціятиви змінити цензора36. Однак не підлягає сумніву, що спілку-
вання Куліша з лажечніковим відбувалося під знаком дружньої прияз-
ні українського письменника та колишнього редактора-видавця «со-
временника», де було надруковано значну частину «Черной рады». 
Властиво, ця публікація – про це ще писатиму – відіграла свою роль у 
цензурному схваленні всього твору.

Забігши наперед, скажу, що рукопис роману в лажечнікова дов-
го не пролежав – із місяць, може, трохи більше: цензурний дозвіл на 
видання «Чорної ради» Куліш отримав 25 листопада. Проте цей доз-
віл дався Кулішеві вкрай непросто. спершу письменникові довелося 
пережити, без перебільшення, справжній шок. Річ у тім, що десь у 
середині листопада лажечніков раптово передав рукопис давньому 
особистому ворогові Куліша, теж петербурзькому цензорові, універ-
ситетському професорові й академіку Імператорської Академії наук 
Ізмаїлу срезневському37. своє рішення лажечніков мотивував тим, 
що він не знає української мови (і це твердження, як побачимо далі, 

33 ЧІм, Інв. № Ал  
504

4/10117 − .
34 див.: Абакумов и др., Патрушева, Цензоры Российской империи, 225.
35 див.: Сочинения и переписка П. А. Плетнева, т. 3, издал я. К. Грот (с.-Петербург, 

1885), 425.
36 див.: лев Перетц, «листування П. А. Куліша з П. П. [!] Плетневим (1843–1861)», 

ІР НБУВ, ф. x, од. зб. 17926.
37 Пам’ятаймо, що 16 листопада Куліш написав Тарновській (див. вище) про те, що 

рукопис роману «все еще» перебуває у лажечнікова. Отже, лажечніков передав 
рукопис срезневському не раніше 16-го числа (втім, Куліш міг і не відразу довіда-
тися, що роман опинився у срезневського) і не пізніше 18-го (див. далі).
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таки було правдою). Проте головна причина, мабуть, полягала в тому, 
що лажечніков просто сполошився: у цензурному відомстві на той 
час стався великий скандал через появу книжки Ніколая Нєкрасова 
«стихотворения», яка своїм вільнодумством (вірш «Поэт и гражда-
нин» та інші) дуже роздратувала владні кола. У листопадовому чис-
лі «современника» Ніколай Чернишевський надрукував рецензію на 
збірку, де повністю навів поезії «Поэт и гражданин», «Отрывки из 
путевых записок графа Гаранского» и «Забытая деревня»38, і це заго-
стрило ситуацію.

дізнавшись, що роман опинився у срезневського, Куліш одразу 
почав уживати енергійних заходів, щоб рукопис від нього забрали. 
18 листопада він написав розпачливого листа с. Аксакову, де благав 
по допомогу. Оскільки цього листа ще не було друковано, наведу його 
в максимальній повноті:

«Чорная рада» чуть-чуть не была подписана лажечниковым; вдруг 
стихотворения Некрасова произвели бурю в цензуре, от которой 
и я страдаю. лажечников струсил и передал мою рукопись, под 
предлогом незнания малороссийского языка, личному моему вра-
гу и отъявленному негодяю срезневскому. Теперь я хлопочу, чтоб 
вырвать ее от срезневского, который или будет держать ее у себя 
целый год, или изуродует, или представит злоумышленным сочине-
нием: он способен на все. Прошу Вас помочь мне. Пишите к кня-
зю Вяземскому, к лажечникову, с которым Вы, кажется, знакомы, и 
еще к кому-нибудь (как будто не зная, в чем дело), чтобы обратили 
внимание на «Чорную раду» как на сочинение полезное для рус-
ской филологии, которая сама не знает своих сокровищ; да скажите 
также, что писателя с таким дружелюбным направлением надобно 
поощрять к дальнейшим трудам, а не ожесточать. Вы можете при-
бавить, что «Чорная рада» написана десять лет тому назад, что она 
во все это время была совершенствуема автором по народным пре-
даниям и этнографическим данным, которые он собирал по всей 
малороссии, что он много раз читал ее в разных местах, что она 
ходит по малороссии в рукописи и что запрещение сказать ею сло-
во правды и любви поведет к самым вредным для правительства 
толкам, противоположным той цели, которую имеет в виду автор. 
Пишите, что хотите, только поднимите шум. Прошу и Константи-
на сергеевича написать к князю дмитрию Оболенскому, с которым 
я познакомился у А. П. Толстого. я с своей стороны не только не 

38   На цю тему існує велика література (праці міхаїла лємке, Владіслава 
Євґеньєва-максімова, Ніколая Бєльчікова, Вєри Нєчаєвої), стислий огляд якої, а 
також нові матеріяли див.: А. M. Гаркави, «Некрасов и цензура», Некрасовский 
сборник, вып. 2 (москва; ленинград: Изд-во Академии наук сссР, 1956), 445–457; 
А. M. Гаркави, Н. А. Некрасов в борьбе с царской цензурой (Калининград: Книжное 
изд-во, 1966). Кулішеву реакцію на опублікування віршів Нєкрасова та переполох 
у цензурному відомстві, що виник у зв’язку з цим виданням, див. далі.
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обескуражен расстройством дела, напротив, оно побудило всю мою 
энергию, и я стану толкать во всякую дверь до тех пор, пока она 
отворится. дело того стоит. Это чует душа моя. я знаю, какие силы 
вызовет в малороссии издание «Чорной рады»! сужу по «Запис-
кам о Южной Руси», которые стариков обращают в юношей. Но 
довольно. Пишите, ради Бога, пишите!39

лист має приписку, яка показує зволікання фон Крузе із цензур-
ним пропуском «Записок»: «Упросите фон Крузе прислать мне хоть 
что-нибудь из моих тетрадей для 2 т. “Зап. о Ю. Р.”».

Звичайно, просити про допомогу так, як він просив Аксакова, 
Куліш міг у дуже невеликого кола приятелів, що мали суспільну 
вагу. Невідомо, до кого ще Куліш звернувся з аналогічним прохан-
ням, однак, без сумніву, він задіяв усі свої впливові знайомства, щоб 
забрати рукопис у срезневського. Письменник також надіслав Акса-
кову точну копію цього листа з позначкою вгорі: «дупликат» (єдина 
відмінність – у копії немає кінцевої приписки)40. Найімовірніше, два 
тотожні листи пішли на різні адреси: в Абрамцево, де Аксаков по-
стійно мешкав, і в москву, куди він наїжджав: Куліш не міг гаяти 
час, поки лист шукатиме адресата, якщо той буде відсутній, і пере-
страхувався.

Чи написав комусь Аксаков у справі «Чорної ради» та її автора, – 
відомостей немає. самому Кулішеві він відповів 24 листопада (по-
значка на листі), однак і ця відповідь також невідома, як невідомим є 
Кулішів відпис на неї. Наступний Кулішів лист до Аксакова датовано 
вже 10 грудня, і апелює тут український письменник до його листа від 
1 грудня («Ответ на письмо Ваше от 1 декабря был бы давно уже у Вас 
в руках...»). лист написано вже після отримання цензурного дозво-
лу на роман, і тональність цього документа, зрозуміло, цілком інак-
ша – він не містить жодних нервозних ноток чи отого дещо наївного 
прохання, висловленого у стані, близькому до розпачу, який відлунює 
у попередньому листі. Чи дієвою, наприклад, була б арґументація, 
яку запропонував ужити Куліш: «Вы можете прибавить, что “Чорная 
рада” <...> ходит по малороссии в рукописи и что запрещение ска-
зать ею слово правды и любви поведет к самым вредным для прави-
тельства толкам, противоположным той цели, которую имеет в виду 
автор»? Такі «арґументи» радше могли б насторожити можновладців, 
а не розсіяти їхні сумніви щодо цензурного дозволу роману. Цей над-
звичайної ваги лист від 10 грудня також не було друковано, а тому і 
його процитую ширше:

я не написал к Вам только о срезневском, которого Вы считали 
хорошим человеком. Увы! как много негодяев носят маску людей 

39 РдАлм, ф. 10, оп. 1, спр. 56, арк. 60–61 зв.
40 ibid., арк. 62–63 зв.
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достойных! спросите о нем у Бодянского. срезневский негодяй 
даже в литературе. А что я так положительно говорю о нем, то вот 
Вам факт. В 1843 или 1844 году срезневский первый написал ко 
мне в Киев как к автору «михайла Чарнышенка». до тех пор мы 
были совершенно незнакомы. между нами завязалась переписка, 
и когда я служил в Петербурге, мы условились с ним письменно 
издать общими силами народные малороссийские песни. я послал 
ему свой сборник; он прислал мне свой. Когда мне нужно было 
ехать за границу, по назначению Академии наук, я возвратил ему 
его рукопись и просил возвратить мою. Он прислал, но удержал все 
песни, которых в его сборнике не было, под предлогом, что не ус-
пел списать их. Очутясь, через год после этого, в Туле, я несколько 
раз просил его возвратить мне эти песни; но письма мои оставались 
без ответа. я требовал песен через Общество истории и древностей 
российских, дав право Бодянскому напечатать их в «Чтениях»; но 
и Общество не вырвало у него из рук похищенной добычи. Тогда 
я просил брата моей жены быть у него и требовать песен. срез-
невский имел наглость отвечать так: «Это песни не его, а Косто-
марова». А надобно Вам знать, что Костомаров предоставил мне 
в безотчетное распоряжение свой сборник. Песни, им собранные, 
были переписаны моей рукою; и сверх того много дум и историче-
ских песен записано было мною самим. К этому он присовокупил: 
«Видно, Кулиш кончил литературное свое поприще или начинает 
другое; но я не советовал бы ему наживать врагов». его ободряло 
то, что я находился в ссылке, и он думал этой угрозою зажать мне 
рот. Но я написал к нему: «до сих пор я думал, что по крайней мере 
между профессорами университета и академиками нет подлецов; 
но Вы своим поступком доказали, что подлец – везде подлец!» Он 
эту пилюлю проглотил, а песен все-таки не возвратил.

если б у срезневского была хоть искра благородства, он отклонил 
бы от себя чтения «Чорной рады», сказавши, что у него с автором были 
неприятности. Он мог бы даже назвать меня человеком запальчивым 
или как ему угодно и выдти чистым из этого казуса. Но, вместо того, 
он пользуется случаем выместить свою злобу на моем сочинении и бе-
рет к себе рукопись. Тут уж я был поставлен в необходимость расска-
зать лажечникову, Толстому и другим лицам, принимавшим участие в 
моих хлопотах, все то, что написано в этом письме. От срезневского 
отобрали рукопись, и он вдруг очутился в грязи. Теперь он рассевает 
в литературных кружках слух, что я поступил с ним как-то нехорошо; 
но это только вызывает знающих дело рассказывать факт, убедитель-
ный для каждого. Так негодяи сами себя карают!41

Отже, Куліш детально оповідає Аксакову про свої стосунки зі 
срезневським, прояснюючи всю складність і безвихідність ситуа-

41 ibid., арк. 64–66 зв.
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ції для себе, якби срезневський справді став цензором твору42. для 
того, щоб рукопис знову повернули лажечнікову, Куліш максимально 
розголошує свої взаємини з петербурзьким академіком-цензором, пе-
ревівши їх у площину «конфлікту інтересів», а водночас усіляко де-
монструє свою благонадійність. Осіб, від яких залежав вислід усієї 
справи, письменник прагне переконати, що срезневський, повівшись 
із ним як негідник, тепер має щодо нього упередження і тому не змо-
же об’єктивно оцінити роман як цензор, а зводититиме з автором осо-
бисті порахунки.

Щойно довідавшись, що рукопис роману передано срезневсько-
му, Куліш розгортає бурхливу діяльність. Письменник мобілізує всі 
свої сили, піднімає усі зв’язки у високому світі, щоб тільки рукопис 
від нього забрали («я <...> не только не обескуражен расстройством 
дела, напротив, оно побудило всю мою энергию, и я стану толкать 
во всякую дверь до тех пор, пока она отворится»). Він зустрічається 
з цензорами Петербурзького цензурного комітету, із князем Пєтром 
Вязємським, князем дмітрієм Оболєнським, куратором Петербурзь-
кої шкільної округи князем Ґріґорієм  Щербатовим (тодішній голова 
Петербурзького цензурного комітету), обер-прокурором священного 
синоду графом Алєксандром Толстим. Це тільки ті імена, про які ми 
знаємо. 20 листопада Куліш поінформував В. Тарновського (старшо-
го) про те, як він вирішує проблему. Не вдаючись у деталі (що рукопис 
опинився у срезневського), Куліш поставив її у контекст збурень у 
цензурному відомстві, а по суті, підніс до ранґу готовности російсько-
го суспільства сприймати нові віяння:

Что день, то новые события с «Черною радою». Последние две не-
дели я почти каждый день бывал у кого-нибудь из цензоров и цен-
зурных чиновников или у сильных земли, каковы князь Вяземский, 
князь Щербатов, граф Толстой, князь Оболенский, то с визитом, то 
с запискою, то с просьбою, то с жалобою, то с косвенным внуше-
нием; а тут разразилась в цензурном мире одна и другая буря, и все 
это как будто для того, чтоб не дать явиться на свет моему бедно-
му произведению. Восстал против провинциальных очерков сал-
тыкова граф Панин и был уничтожен решением Государя: «читал 
с удовольствием». Восстал против стихотворений Некрасова князь 
долгорукий и чуть не низверг «современника» и цензора Бекетова с 
высоты их величия. В эту бурю я должен был без устали направлять 
свой парус, сообразно с дующими в него ветрами. Наконец в пользу 
«Чорной рады» образовалась сильная партия и решилась пасть или 
победить. Чуть-ли не дойдет дело и до высокого порога [тобто до 
Головного управління цензури]; но кажется – без того обойдется43.

42 Про Кулішеві стосунки зі срезневським див. ПЗТ, 1:389–390 і passim.
43 «Письма Кулиша к В. В. Тарновскому», Киевская старина 61, № 4, 124–125.
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Того самого дня, 20 листопада («ливня»), про затримку з цензур-
ним дозволом Куліш написав Григорію Ґалаґану, дотепно вживши 
відому алюзію з недрукованої на той час Шевченкової поеми «сон»:

«Чорної ради» не пропущено ще й досі, однак не втеряв я надії, 
бо й між великими панами не без добрих людей. На біду плюгавиї 
вірші плюгавого Некрасова розсердили князя довгорукого, а той 
давай тушковати министра, а министр цензорів, а цензори нас, а 
нам уже й нікого44.

Найживішу участь у всій цій справі взяв граф Алєксандр Тол-
стой, про якого Куліш дуже прихильно писав у листі до миколи 
м. Білозерського від 21 листопада:

«Чорна рада» і досі ходить по митарствам, да вже цупко взялись за 
її графи й князі (тілько не земляки), то вже тепер хутко пропустять. 
добрий чоловік вийшов із того Толстого, що не схотів я в Києві 
поїхать до його на обід; така щира душа, що хоть у кошовиї! І з Вя-
земським я познакомивсь: годяща й се людина, тілько далеко куцо-
му до зайця. То, скажу Вам, така душа, що раю не запоганить. <...> 
Цензура иноді крутиться, не одвикне басувати по-старому. Хто ж 
її дражнить, а моя «Чорна рада» на собі те переносить45.

Толстой, за Кулішем, виступив ґарантом перед тими, від кого за-
лежало питання цензурного дозволу, – мовляв, «Чорна рада» є ціл-
ком благонадійним твором, і це остаточно вирішило справу:

Всего больше обязан я обер-прокурору св. синода за «Черную 
раду». Он не усумнился поручиться своею репутациею за чистоту 
моих намерений46.

Відносно спокійний тон Кулішевих листів 20 і 21 листопада, у 
яких висловлюється сподівання на успішне завершення справи («в 
пользу “Чорной рады” образовалась сильная партия и решилась 
пасть или победить», роман «не пропущено й досі, однак не вте-
ряв я надії», «вже тепер хутко пропустять»), опосередковано свід-
чить про те, що рукопис знову опинився у лажечнікова. 25 листопа-
да Куліш написав Бодянському:

Разів по п’ять на тиждень їжджу з поклонами, щоб дозволили 
«Чорну раду» на світ появити, і чого вже з нею не було? Була вона 
і в злодіяка срезневського в руках, да насилу вирятовав. Тепер 

44 ІР НБУВ, ф. iii, № 11339. У тексті публікації [«Частная переписка Г. П. Галагана. 
3. Письма П. А. Кулиша (1856–1858 г.г.)», Киевская старина 66, № 9 (1899): 342] 
деякі неточності; окрім того, лист тут хибно датовано «липня» замість «ливня». 
Також див. Нахлік, 1:120.

45 ІР НБУВ, ф. i, од. зб. 29066.
46 «Письма Кулиша к В. В. Тарновскому», Киевская старина, № 4, 126. лист від 

26 листопада.
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уже певне обіщають пропустить, да ще Бог знає: казав пан – кожух 
дам, да й панське слово тепле!47

Ці слова Куліша сприймаються вже як підсумок останніх десяти 
днів, пов’язаних із цензурним пропуском роману – пишучи їх, автор 
іще не знав, що того ж дня лажечніков уже санкціонував роман до 
друку. Про це Куліш довідався наступного дня й одразу ж написав 
Тарновському:

да не смущается сердце Ваше: «Черная рада» пропущена, и в то 
время, когда Вы будете читать эти строки, станки якобсона будут 
действовать со всевозможною для них поспешностью. <...> Цензо-
ром моим был лажечников, что для меня очень приятно. Русский 
романист подал руку малороссийскому48.

менш ніж за тиждень розпочато друк роману, задля якого Куліш 
зупинив набір другого тому «Записок о Южной Руси» (див. с. 82‒83).

лажечніков дозволив роман, а з передмовою (яка згодом отрима-
ла назву «Об отношении малороссийской словести к общерусской. 
Эпилог к “Черной раде”») виникла затримка. Цензор не наважився 
її пропустити і скерував на розгляд Головного управління цензури. 
лише через півроку, 17 червня, статтю було дозволено, проте Куліш 
не став чекати, а заходився розповсюджувати книгу без неї (докладні-
ше див. розділ iii.6).

дозвіл на видання української «Чорної ради» відкрив шлях для 
цензурного пропуску російського «перекладу». Проходження через 
цензуру російського тексту, по суті, зводилося до простої формально-
сти, до автоматичного візування цензором. У грудні Куліш умовився 
з редактором «Русской беседы» Алєксєєм Кошельовим, що публіка-
ція російського роману в журналі розпочнеться у другій книжці за 
1857 рік і завершиться у третій. Цензурні дозволи цих випусків було 
дано відповідно 24 травня і 4 вересня. Окреме видання роману, на-

47 «Письма П. А. Кулиша к О. м. Бодянскому», сообщ. А. Титов, Киевская старина 
60, № 2 (1898): 308.

Із цим Кулішевим свідченням, що роман опинився у срезневського, коментато-
ри академічного видання «Чорної ради» 1931 року хибно пов’язали позначку 
автора в рукопису А – «Не обращайте внимания на поправки карандашем. Это 
поправляв дурень, воображающий себя великим эстетиком» та супровідну познач-
ку данила мордовця – «дурнем Куліш обозвал И. И. срезневского!! его пометки 
карандашом находятся в этой тетради», див.: Пантелеймон Куліш, Твори, за ред. 
Ол. дорошкевича, т. 3, Чорна рада: Хроніка 1663 року (Харків; Київ: література і 
мистецтво, 1931), 422–423. Насправді ці факти між собою не можуть бути пов’яза-
ні, бо позначки датуються 1846 роком, а рукопис потрапив до срезневського як 
цензора щойно 1856 року. А головне, що в Кулішевому автографі взагалі немає 
позначок срезневського (див. с. 234‒235).

48 «Письма Кулиша к В. В. Тарновскому», Киевская старина, № 4, 125. Того самого 
дня, 26 листопада, Куліш також написав листи Григорію Ґалаґану та миколі м. 
Білозерському (див. с. 86).



томість, було санкціоновано дещо раніше, ніж журнальної публікації 
другої подачі, а саме – 23 серпня. За три роки Куліш здійснив переви-
дання російського роману в першому томі своїх «Повестей» (цензур-
ний дозвіл цього тому – 25 березня 1860 року).

Така в цілому цензурна історія «Чорної ради» – українського та 
російського романів, історія «зовнішня», яку можна зреконструюва-
ти головно на підставі епістолярних джерел. Ці джерела дають змогу 
встановити, як обидва твори проходили через цензурні рогатки, але не 
дають ніякого матеріялу для того, щоб дослідити самі тексти, з’ясу-
вавши, як цензура вплинула на них. На щастя, зберігся рукопис Е, який 
правив за набірний для «Русской беседы» і який розглянув цензор. 
Аналіз цього рукопису дає не тільки очікуваний результат – можна 
встановити, як змінювався російський текст під тиском цензури, а й 
зовсім несподіваний – як вплинула цензура на український текст. Ви-
являється, що цензурний розгляд українського роману безпосередньо 
пов’язаний із цим рукописом, і навіть більшою мірою, ніж розгляд 
російського роману. як це стало можливим, з’ясуємо в наступному 
підрозділі.
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4. Цензурні втручання в текст роману 
(за матеріялами цензурного рукопису)

Рукопис Е, що зберігся в архіві редактора «Русской беседы» Алєк-
сандра Кошельова, не містить традиційного цензорського розчерку з 
підписом: «Печатать позволяется» і т. д. Отже, цензор журналу Ні-
колай фон Крузе візував не цей рукопис, а коректурні гранки, нині 
не відомі. Під цим оглядом по-особливому звучить репліка Куліша 
в березневому листі до Константіна Аксакова за 1856 рік: перед пу-
блікацією письменник «не щадил бы ее [рукопись], зная, что цензор 
будет подписывать корректурные листы» (див. с. 262). Попри те, що у 
манускрипті немає візи цензора, у ньому трапляються різні його по-
значки червоним олівцем (закреслення окремих слів, підкреслення, 
відкреслення на берегах, іноді – написи «NB»), а також супровідні 
позначки автора, зроблені для цензора.

Уже при побіжному перегляді рукопису впадає у вічі, що пере-
важна більшість цензорських позначок стосується другої половини 
твору – розділів 9–18 остаточної редакції, які в первісному тексті 
становили частину 3. Тут у чотири рази більше зауважень, ніж у 
попередньому тексті. Властиво, для Куліша така прискіплива ува-
га до цієї частини була прогнозованою: апотеозом романної дії у 
ній є «чорна рада», яка вивела на авансцену «сірому», що підняла 
голову супроти «панів». Ще в середині 1840-х років письменник 
висловив побоювання стосовно цензурного розгляду цієї частини 
(див. с. 119‒120).

На цензорські зауваги Куліш реаґував двояко: подекуди змінював 
у тексті сумнівні формулювання, усуваючи небажаний для цензури 
підтекст, а подекуди залишав як було, у цьому разі або прояснюючи 
сенс залишеної без змін фрази на берегах рукопису (таких випадків 
усього три), або, здебільшого, не даючи ніяких письмових пояснень – 
можливо, обмежившись усними. Жодних закреслень якихось фраґ-
ментів із наступним їх вилученням у рукопису немає.

З погляду текстуальної історії цікавішими є випадки, коли текст 
було змінено. Одразу скажу, що тут не йдеться про його погіршення чи 
поліпшення. Назагал вплив цензури часто псував твір, вихолощував із 
нього крамольні для чинного ладу вислови і думки, але не завжди він 
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мав деструктивний характер1. Коли йшлося про заміну одних слів, що 
мають пряме значення, на інші, які належать до одного синонімічного 
ряду або в заданому контексті є його «евфемічними» відповідниками, 
або зміну одних формулювань із неоднозначним, на думку цензури, 
потрактуванням на формулювання нейтральніші, то провести межу 
між поліпшенням і погіршенням тексту практично неможливо – слід 
говорити лише про створення нового варіянту, еквівалентного попе-
редньому. Текст роману саме в друкованому вигляді увійшов в укра-
їнську літературу, став явищем літературного процесу. Тому в новому 
науково-критичному виданні «Чорної ради» недоцільно повертати 
текст до попередніх варіянтів, що існували перед тим, як цензор звер-
нув на них увагу. Це, так би мовити, загальне правило, яке, втім, має 
винятки. В українській «Чорній раді» постає декілька складніших 
текстологічних проблем, які не можна однозначно потрактувати і, 
відповідно, вибрати для них розв’язок у науково-критичному виданні 
роману. Зокрема, в одному випадку, де Куліш зробив виправлення на 
догоду цензурі або з міркувань самоцензури, все-таки, на мою думку, 
треба повернутися до попереднього варіянту. Про це йтиметься далі.

У рукопис Е, наданий для цензурного розгляду, автор в одному 
місці вклеїв витинку із журнальної публікації (із «современника»). 
Це був спосіб полегшити цензурне схвалення відповідного уривка. 
На берегах двох аркушів, на яких вклеєно витинку, Куліш зробив два 
тотожні написи: «для цензора: “современник” 1846». Ось текст, яко-
го стосувалася Кулішева позначка – подаю з урахуванням виправлень 
автора без зазначення попередніх варіянтів:

[старинные портреты и надгробия] отчасти истреблены пожаром 
в начале прошлого столетия, а отчасти уничтожены рукою невеже-
ства, которое для всякого рода памятников страшнее огня и желе-
за. Грустно было Хмельницкому видеть «красоту церквей Божиих 
опустошенну и на землю поверженну» иноплеменниками и отступ-
никами; не менее грустно и нам видеть, как мало уцелело в наших 
храмах из того, что миновала или пощадила даже рука монгола и 
католика.

Шрам в этом отношении был счастливее нас. В одном месте он 
читал, что такой-то «симеон лыко, муж твердый в вѣрѣ, испытан-
ный в храбрости, почил по многих дѣлах, достойных героя»; в дру-
гом знаменитый князь как бы из гроба говорил ему: «многою сіял 
я знатностію, властію и доблестію; а когда взят с позорища сей жи-
зни, то с убогим Иром сравнялся, и за свои широкія владѣнія седмь 
ступеней земли получил; не дивуйся таковой отмѣнѣ, читателю: и 

1 для прикладу, зауваження цензора Нікіти Ґілярова-Платонова, який розглядав 
видання Гоголевих творів за редакції Куліша, позитивно вплинули на їх підготу-
вання (див. с. 224).
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тебѣ тож достанется; узнаешь на себѣ, что не равны рождаемся, 
равны умираем!» далее, пышный вельможа умолял читателя – про-
ходя мимо, «молвить о нем благое слово: Боже, милостив буди к 
душѣ раба твоего»<?>*.

Вид этих надгробий, на которых арматура и знаки достоинств 
перемешаны были с костями, сложенными накрест под мертвою го-
ловою, и чтение этих надписей, говорящих разом о величии и нич-
тожестве человеческом, навели на душу полковника Шрама печаль-
ное раздумье, и он, подобно внуку Ольгерда, сказал, вздохнувши:

– сколько-то гробов! а все эти люди жили на сем свете и 
все отошли к Богу! скоро и мы пойдем туда, где отцы и братия 
наши<?>**.

Вслед за таким размышлением он достал из-за пазухи золотой 
чекан, добытый на войне, и повесил его на окладе Богоматери. Че-
ревань и прочие богомольцы также сделали приношения храму до-
рогими вещами, или деньгами. [е, 8:58 зв. – 59 зв.]

Вочевидь, Куліш перестерігався, щоб цензор не звернув увагу на 
це місце: минуле України тут возвеличено і героїзовано, автор наго-
лошує, що нащадки не зуміли зберегти своїх святинь. Журнальна пу-
блікація знадобилася письменникові, щоб надати текстові додаткової 
леґітимности, і текст пройшов без зауважень. Загально річ беручи, пу-
блікації роману в журналах «современник» та «москвитянин» спра-
вили враження на цензора, так що автор, замість виправити сумнівне 
для цензури місце, не раз залишав текст без змін (про це далі).

*
Пишучи про цензора, в руках якого побував рукопис, я досі ще 

не назвав його імені. Це питання, на перший погляд, не повинно бути 
проблематичним – хто є той цензор, який, розглянувши рукопис, спо-

  * Несколько надписей бывших на надгробиях в Великой церкви Печерской сохранил 
для нас (в польском переводе) Кальнофойский в своей «Тератургиме». <...> Кроме 
Олельковичей, здесь были погребены князья Ольгердовичи – Владимир и лев 
[насправді Іван. – О. Ф.] скиргайло, Черторыйские, Вишневецкие, Корецкие, сан-
гушки, Полубенские и другие. При многих надписях находились еще стихи, сочи-
ненные в честь покойнику. К сожалению, они также уцелели лишь в переводе 
Кальнофойского, на польском языке. – Прим. Куліша.

** Внук Ольгерда, князь Андрей Владимирович, в завещании своем, написанном 
1446 году, говорит: «Пріѣздил есмь в Кіев с своею женою и с своими дѣтками, и 
были есмо в дому Пречистыя, и поклонилися есми пречистому образу ея и припо-
добным отцем Антонію и Ѳеодосію, и прочим преподобным и Богоносным отцем 
Печерским, и благословилися есми от отца нашего архимандрита Николы и у всѣх 
святых старцев, и поклонихомся отца своего гробу, князя Владимира Ольгердови-
ча, и дядь своих гробам и всѣх святых старцов гробам в Печерѣ, и размыслих на 
своем сердци: “колико-то гробов, а вси тіи жили на сем свѣтѣ, а пошли вси к Богу, 
и помыслих есмь по малѣ и нам тамо поити, гдѣ отцы и братцы и братія наша”» и 
пр. – Прим. Куліша.
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нукав автора внести у роман деякі зміни, але здебільшого поставив-
ся до тексту поблажливо. По-перше, це рукопис російської «Чорної 
ради», а для публікації її цензурував, як уже йшлося, фон Крузе. (Але 
невже для журнальної публікації фон Крузе читав роман у рукопису, 
а потім окремо санкціонував його у гранках?) І по-друге, – про це я 
теж уже писав, – оскільки дозвіл на публікацію українського тексту 
дано першим, то цензурний дозвіл російського роману (що його ав-
тор кваліфікував як «переклад») зводився до простої формальности, а 
отже, мінімальна кількість позначок цензора у рукопису цим і могла 
зумовлюватися. Насправді питання є складнішим і цікавішим.

як з’ясовується, зміни, зроблені внаслідок зауважень цензора 
в рукопису Е, Куліш вніс не тільки в російський, а й в український 
текст. Ці зміни є цілком очевидними, якщо зіставити друковані тек-
сти обох версій роману і порівняти їх із цензорськими зауваженнями 
в рукопису Е. Але обмежитися тільки цими джерелами не слід. ми 
маємо змогу встановити, як тексти російської та української версій 
функціонували в різних автографах і як вони врешті змінилися на 
етапі цензурного проходження обох творів. Іноді послідовність змін 
якогось фраґмента тексту можна простежити від самого початку його 
створення і аж до останніх правок, а часом одна з ланок ланцюжка у 
вигляді взаємопов’язаних між собою автографів губиться (котрийсь 
рукопис не зберігся).

Отже, як могло статися, що цензорські зауваження до російсько-
го тексту, дозвіл на публікацію якого дано пізніше, ніж українсько-
го, спричинили зміни і в українському тексті, який натоді було не 
тільки санкціоновано, а вже навіть і надруковано? Всі відомі нам 
джерела однозначно свідчать, що Куліш опрацював український 
текст раніше, ніж російський, і питання цензурного розгляду укра-
їнського роману, а не російського, було першочерговим упродовж 
усього 1856 року. У квітні 1856 року автор тільки взяв у Аксакова 
рукопис російського роману, щоб іще попрацювати з ним, а рукопис 
українського вже переслав цьому ж кореспондентові, щоби подати 
на цензурний розгляд.

Треба відразу відкинути думку, нібито позначки в рукопису ро-
сійської «Чорної ради» походять від стороннього читача, а не від цен-
зора. Всіх їх зроблено в характерній цензорській манері тільки черво-
ним олівцем (будь-який інший читач, а не цензор, не використовував 
би такий олівець, передбачаючи, що рукопис буде розглядати цензор, 
який уживатиме саме червоний колір), і стосуються вони тільки сум-
нівних у цензурному плані місць, а не художніх особливостей тексту. 
Також видається малоймовірним, що різні цензори – Іван лажечніков 
і фон Крузе – звернули увагу на однакові місця різних текстів.

Одинокий можливий висновок, який можна зробити з того фак-
ту, що цензурні позначки в російському тексті відбилися на україн-
ський текст, це – для цензурного розгляду українського роману Ку-
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ліш надав лажечнікову і рукопис російського роману, який цензор 
читав і в якому зробив свої зауваги. Найвірогідніше пояснення: Ку-
ліш узаємно позиціонував обидва тексти як «ориґінал» і «переклад» 
(про що лажечніков добре знав), і щоб уможливити або полегшити 
працю цензора, який не знав української мови або знав її не досить 
добре (пор. Кулішеве визнання: «лажечников <...> передал мою ру-
копись, под предлогом незнания малороссийского языка» – с. 144), 
автор надав йому обидва тексти. Куліш зреаґував на позначки цензо-
ра (не всі) та вніс правки в український текст, а водночас, зрозуміло, 
і в російський.

Рукопис українського роману, який проходив цензуру і в якому 
лажечніков зробив цензорський розчерк, не зберігся, тому доводиться 
лише гадати, чи зробив цензор додатково ще якісь зауваження, окрім 
тих, що містяться в рукопису Е, а чи, може, таких зауважень більше не 
було. Порівняння всіх відомих текстів російського роману з усіма тек-
стами його українського відповідника дають змогу виявити, що були 
ще зміни у дражливих для цензури місцях (детальніше про це пишу 
далі). Однак чи зроблено їх під впливом цензора, чи вони є виявом 
самоцензури – це питання наразі залишається відкритим.

Розгляньмо, отже, які були зауваження цензора і як Куліш на них 
відреаґував. Поряд із російським текстом, де містяться цензорські по-
значки, наводжу також і відповідний український текст, якого вони та-
кож стосуються. Ті слова або фраґменти тексту, до яких цензор зробив 
свої позначки, виділяю півжирним шрифтом.

Зауваження цензора, на які автор відреаґував змінами в тексті
1. стислий опис історичних подій, що передували «чорній раді», 

та біограма Шрама у першому розділі спершу мали іншу редакцію 
тексту, і в ній було таке висловлювання (цитую без урахування ниж-
нього шару правок):

Три сына его, рожденные до войны, росли под шум тревоги и 
один за другим являлись в поле. двое из них пали в битвах, но стар-
ший, Петро, пережил все опасности и был неразлучным товарищем 
отца в походах.

По смерти Хмельницкого, когда, малороссии по-видимому не-
чего было больше делать для своего освобождения, Шрам оставил 
военное поприще, принял на себя священнический сан и после вое-
нных бурь и общественной деятельности полюбил тишину домаш-
ней жизни. [е, 8:9]

Властиво, фразу «малороссии по-видимому нечего было боль-
ше делать для своего освобождения» Куліш вписав замість варіянта, 
який тут-таки закреслив: «задача присоединения малороссии к род-
ственному ей государству была, казалось, решена». дописана фраза 
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викликала в цензора зауваження: останні два слова – «своего осво-
бождения» – він підкреслив червоним олівцем і навіть поставив знак 
запитання – один такий серед усіх цензорських позначок у рукопису.

Реакція цензора спонукала автора поглянути по-новому на весь цей 
уривок – прагнучи наблизитися до художньо виразнішого українського 
тексту, Куліш повністю перекреслив усю сторінку разом із наведеним 
висловлюванням і написав цілком нову редакцію, відому з публікації:

Но вот миновали, как короткие святки, десять лет Хмельниччины. 
Уже и сыновья Шрамовы подросли и служили при отце в походах 
чурами*. двое из них легло в битве под смоленском; остался толь-
ко Петро. еще и по смерти Хмельницкого не раз ходил Шрам на 
ляхов и татар; но потом, чувствуя упадок сил, сложил с себя «пол-
ковничий уряд», принял пострижение в священники и прилепился 
всею душою к церкви. «Теперь уж Украина, – думал он, – ляхов от-
благодарила, недоляшков прогнала вон, унию уничтожила, жидов 
передушила. Пускай теперь живет умом громадским**». [е, 8:7 зв.; 
ЧРр, 9–10]

Ця редакція повністю відповідала українському тексту. Автор 
створив його ще 1846 року, з незначними змінами текст перейшов в 
усі рукописи [Б, 8; В, 7 зв. – 8; Г, 11 зв. – 12] і так був опублікований:

От же минули, мов короткі свята, десять рік Хмельнищини. Вже 
й сини Шрамови підросли і допомагали батькові у походах. двоє 
полягло під смоленським; оставсь тілько Петро. Іще таки й послі 
Хмельницького не раз дзвонив старий Шрам шаблею; далі, почуваю-
чись, що вже не служить сила, зложив з себе полковництво, постриг-
сь у пóпи да й почав служити Богові. сина посилав до військового 
обозу, а сам знав одну церкву. «Вже, – думав, – Україна ляхáм за себе 
оддячила, недоляшків вигнала, унію стерла, жидовý передушила. Те-
пер нехай, – каже, – живе громадським розумом» [ЧРу, 14].

як бачимо, російський текст автор переробив, узявши за осно-
ву український прототекст, який, відповідно, в цьому місці не зазнав 
цензурних змін. 

  * Оруженосцами. Чуры были самые близки поверенные не только у простых козаков, 
но и у старшин. служить чурою значило учиться не одному военному ремеслу, но 
и верности. От своих чур козаки ничего не скрывали. – Прим. Куліша.

**  Громада – общество. Громадское начало было развито некогда очень сильно в 
малороссии. В каждом селе были еще в царствование елизаветы Петровны изби-
рательные власти под именем громадских мужей, которые пользовались великим 
уважением в народе. старинная дума говорит:

«Того не знали ні чури козацькії
              Ні мужі громадськиї,
              Що пан Хмельницький...

                                       У городі Чигирині задумав вже й загадав». – Прим. Куліша.
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В українському тексті, проте, є одна цензурна правка, на яку рані-
ше звернув увагу Віктор Петров2. В усіх рукописах – «панів вигнала», 
а в публікації – «недоляшків вигнала». Що ця правка є типова, поба-
чимо далі. Російський текст у рукопису Е, створений по-новому, вже 
відразу містив оту зміну: «недоляшков прогнала вон».

2. Цензор зреаґував у доволі категоричий спосіб – закресливши 
(а не підкресливши, як це він переважно робив) слово «царь» у ціл-
ком невинному контексті, де Шрам у зв’язку із пиятикою загадав Че-
реваневі загадку про божка на трьох ногах (розділ 3). Підкорившись 
вимозі цензора, Куліш це слово, а також і слово «царица» в усій сцені 
послідовно замінив на «король» і «краля». А для більшої переконли-
вости, що тут немає якогось підтексту, письменник на берегах зробив 
позначку простим олівцем: «Напечатано в “современнике” 1845».

– Ну, брат михайло, – сказал, подкуражась немного, Шрам, – за-
гадаю я тебе загадку про твоего божка – отгадай. «стоит божок на 
трех ножках. Король говорит: утіха моя; краля говорит: погибель 
моя».

– Ну, бгатику, хоть убей, ничего не второпаю! Как ты сказал? 
«Король на трех ножках, а краля говорит...»

– Не король, а божок на трех ножках.
– А, пек же його матери, як мудро! Ну вот, вот, кажется, разга-

даешь, да нет!.. «Король говорит: утіха моя». Это б то, когда чело-
век напьется, то уже тогда кричит: «Я король!» а жинка, испугав-
шись: «Ох погибель же моя! де ж міні тепер діться!»

– Как раз! – сказал Шрам, – видно, та жінка на твою не похожа: 
твоя не струсила б тебя, хоть бы ты был и королем!

– еще не отгадал? – спрашивал с удивлением Черевань. – А ну 
ж ты сам!

– мне-то не диво, а вот если б ты показал свою премудрость.
– моя премудрость, бгатіку, – сказал Черевань, – знает только 

налить да выпить, а там себе умствуйте, как хотите: на то вы попы, 
на то вы мужи совета, на то вы головы народные.

– Не мешает, однако ж, и не-попам, и не-мужам совета знать, – 
сказал Шрам, – что король означает здесь тело, а краля – душу. 
Тело наслаждается, когда человек предается пьянству, а душа поги-
бает. [е, 8:29–29 зв.; ЧРр, 32–33]

Таку саму заміну слів «цар» і «цариця» на «король» і «краля» ав-
тор послідовно провів і в українському тексті. В усіх відомих авто-
графах роману, зокрема й у хронологічно останньому зі збережених 
рукопису Г [34 зв. – 35], тут скрізь ужито слова «цар» і «цариця», тоді 
як у друку – «король» і «краля»:

2 Петров, 427, 442.
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– Ну, бгате михайло, – каже, повеселівши трохи од того трунку, 
Шрам, – загадаю ж я тобі про твого божка загадку: Стоїть божок 
на трох ніжках; король каже: «Потіха моя!», краля каже: «По-
гибель моя!».

– Ну, бгатику, – каже Черевань, – хоч убий, не второпаю. дак як, 
як? Король на трох ніжках, а краля каже: «Погибель моя»?

– Не король, а божок на трох ніжках, як от і твій. Король каже: 
«Потіха моя!», краля каже: «Погибель моя!»

– А, пек же його матері, як мудро!.. Король каже: «Потіха моя!..» 
себто, бач, як чоловік уп’ється, то вже тоді кричить: «я король!» А 
жінка: «Ох, погибель же моя! де ж мині тепер діться?»

– якраз так! тілько, братіку, твоя жінка не злякалась би тебе, 
хоть би ти й королем ізробивсь.

– Іще не одгадав! – каже Черевань. – Ану ж, ти сам!
– мині не диво, а от якби ти показав свою премудрость!
– моя премудрость, бгатіку, – сказав Черевань, – знає тілько на-

лить та випить; а там собі міжзкуйте як хотя. На те ви пóпи, на те 
ви мýжи совіта, на те ви народні голови.

– Не вадило б і не попам, – одвітує Шрам, – не вадило б і не му-
жам совіта знати, що король тут – тіло, а краля – так се душа. Тіло 
потішається, як чоловік зап’є, а душа погибає; от і все. [ЧРу, 43–44]

Заміна слів «цар» і «цариця» на «король» і «краля» зумовлювалася 
цензурною вказівкою, але водночас вона співвідносилася із правкою в 
одній із ранніх редакцій тексту, де тоді мала творчий характер. Пишучи 
про лесю, яка вирушала в подорож до Києва, автор так описує дівчину:

Що ж уже змовити про дочку її царицю? Усе круг неї наче тількі 
для того й є, щоб вона здавалась іще краща. Правдиво мов цариця 
сиділа вона біля матери, і всяке, хто б не зустрівся, то аж стане та 
аж оторопіє неначе. [В, 34]

Позначене слово автор тут закреслив, створивши прийнятніший 
варіянт «краля». Згодом увесь цей фраґмент письменник вилучив уза-
галі.

3. Наступний приклад демонструє, як автор диференційовано 
поставився до тексту і по-різному зреаґував на однотипні зауважен-
ня цензора. У розділі 9 описано сварку, яка зчинилася, коли Шрам із 
товариством наближалися до Ніжина, і ридван випадково наїхав на 
п’яного косаря, що простягнувся на дорозі:

– Кармазины! – кричали буйные голоса. – Опять расплодились 
вы, вельможные недоляшки! да нам не новость скашивать такой 
бурьян в Украине.

И косари страшно размахивали косами над головами женщин, 
между тем как один из них прибежал с топором, чтоб изрубить в 
рыдване колеса.
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– Прочь, иродивы души! – вскрикнул Шрам громовым голосом.
Увидев перед собой священника, косари немного смутились и 

отступили.
– Что это? – говорил Шрам. – Или вы турки, или татаре, что на-

падаете на подорожних? Християнская ли у вас душа, или уже вы и 
веру, и Бога забыли?

– Нет, панотче, – отозвался один косарь, – не забудет добрый 
человек християнской веры довеку; но как же терпеть, когда паны 
давят людей по дорогам?

– Но еще, слава Богу, у нас руки не в кандалах! – отозвалось 
уже несколько голосов, – еще не позволим глумиться над собою! 
довольно уже и того, что один свиту золотом да сребром вышивает, 
а у другого нет и сермяги; один своих полей да сенокосов глазом не 
обнимет, а мы вот с половины косим. А из-под лядского ига выби-
вались все разом!

– Так, так! вижу, вижу! – говорил сам к себе Шрам. – Повсюду 
пробралась беда из Запорожья!

– Из Запорожья! – подхватили косари. – Какое из Запорожья! 
Это все наши городовые творят, а в Запорожьи все равны, нет 
ни панов, ни мужиков3, ни богатых, ни бедных. [е, 9:6–6 зв.; 
ЧРр, 118–119]

У рукопису в перших двох випадках замість «кармазины» і «вель-
можные недоляшки» було «паны» і «вельможное панство», і цензор 
ці слова відкреслив на берегах. Так само цензор позначив і наступну 
фразу, що містила слово «паны», а останню, крім того, навіть посилив 
позначкою «NB».

У публікації, проте, автор поправив текст вибірково, залишив-
ши незміненою фразу «но как же терпеть, когда паны давят людей 
по дорогам?», а також, попри наголошення позначкою «NB», і фразу 
«в Запорожьи все равны, нет ни панов, ни мужиков, ни богатых, ни 
бедных». до слова, цензор лише двічі зробив таку позначку – тут і 
ще раз (див. далі), і в обох випадках письменник відповідне місце в 
російському тексті не поправляв.

Утім, цензорські позначки, як уже мовилося, стосувалися не ро-
сійського тексту, а українського, який у цитованому фраґменті був 
еквівалентний російському. І тому український текст зазнав сильні-
шої корекції, хоча теж не суцільної, а вибіркової.

– Кармазини! – гукали п’яні косарі. – Ізнов розплодилась вель-
можна шляхта поміж миром! да нам не вперше викошувати сей 
бур’ян по Вкраїні!

3  У публікації 1860 року слова «ни мужиков» пропущені (П, 182). З огляду на наяв-
ність їх у першодруку, відповідно і в українському романі, а також через змістовну 
потребу (ці слова увиразнюють парне протиставлення), цей пропуск можна вважа-
ти технічною помилкою.
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да й точаться до ридвана, махаючи косами. А один преться з 
сокирою, щоб притьмом колеса рубати.

– Геть, іродови души! – крикне на їх Шрам.
Побачивши перед собою попа, усі зараз трохи й зупинились.
– Що се? – каже Шрам. – Чи ви турки, чи татаре, що нападаєте 

на подорожніх! Чи в вас християнська душа, чи вже і Бога й віру 
забули?

– Ні, панотче, – обізвавсь один, – не забуде чоловік християн-
ської віри довіку! Та як же стерпіти, коли притьмом давлять карма-
зини людей по дорогах?

– да ще, слава богу, в нас руки не в кайданах! – озвалось уже 
двоє чи троє, – ще не попустимо глумитись над собою! Буде вже 
й того, що один свиту золотом гаптує, а инший, може, й сірячини 
не має; один оком своїх сіножатей не зáйме, а ми ось із половини 
косимо. А вибивались із-під ляхів усі укупі.

– Так! бачу, бачу! – каже сам до себе Шрам, – усюди пробралась 
із Запорожжя халепа!

– Із Запорожжа! – кажуть, – де тобі, панотче, із Запорожжа? Це 
все наши городові коять, а на Запорожжі усяк рівен. Нема там ні 
панів, ні мужиків, ні багатих, ні вбогих. [ЧРу, 192–193]

В автографах у перших трьох випадках замість «кармазини» і 
«вельможна шляхта» було «пани» і «вельможне панство» [Б, 88 зв.; 
В, 99]. Останню фразу («на Запорожжі усяк рівен. Нема там ні панів, 
ні мужиків, ні багатих, ні вбогих»), однак, автор і тут залишив незмін-
ною. Це доводить, що письменник зважав на потребу, яку диктував 
художній текст, і це почуття не раз переважало побоювання, що твір 
зазнає цензурної обструкції.

як буде видно з наступного прикладу, не тільки цей уривок, а й 
усе закінчення розділу 9 привернуло увагу цензора, а відтак і Куліше-
ві правки тут були сильніші, ніж деінде.

4. У великому фраґменті тексту (розділ 9), де мовиться про соці-
яльні причини «чорної ради», цензор позначив три уривки. два пер-
ші, найбільші за обсягом, він відкреслив на берегах. Тут ідеться про 
станову нерівність суспільства, яка вилилася в народне заворушення, 
а також про те, як козацька верхівка роздавала своїм старшинам зем-
лі разом із людьми, що там мешкали. до першого уривка автор дав 
пояснення «с летописи» (як і всі інші Кулішеві написи, звернені до 
цензора, цей напис зроблено простим олівцем; потім його було стерто 
гумкою, і тепер він ледве відчитується). У рукопису Е та, відповідно, 
у публікації обидва ці уривки не зазнали змін.

Інакше було із третім уривком. Авторський текст спершу був та-
кий: «Так-то дети, так-то, братцы, это панство расплодилось». На 
вимогу цензора письменник змушений був цей текст переробити, од-
нак до остаточного варіянту прийшов не відразу. Закресливши «это 
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панство» і виправивши словоформу «расплодилось», він створив 
новий варіянт: «Так-то дети, так-то, братцы, расплодилась шляхта 
наново между козаками». Потім зробив інверсію слів «шляхта» і «на-
ново», але, подумавши, знову переставив їх місцями. Відтак повні-
стю закреслив увесь цей варіянт і, взоруючись на український текст, 
створив новий, який і став остаточний: «Так-то дети, так-то, братцы, 
эти богачи, эти дуки из [далі думав написати “нашего же бра<та>”, 
проте закреслив] таких же, как и мы, серомах, расплодились». Ось 
увесь цей фраґмент повністю після внесених змін:

– Когда освободили, с помощью Божиею, от ляхов малороссию, – 
говорил речник, – то вся земля по обе стороны днепра стала ко-
закам общею. Вот и расписали все земли по полкам; одни села к 
одному, а другие к другому полку приписали, и каждое село в своем 
полковом городе должно было судиться. Ну, а в полках осягли и по-
занимали козаки земли под сотни, а в сотнях под города, местечки, 
села и деревни, а в городах, местечках, селах и деревнях под свои 
дворы, огороды, сады, хутора, левады и пастовники. Казалось бы, 
и хорошо, да то беда, что старинные козаки не захотели делить-
ся по-ровну с войсковою чернью. «Какие, – говорят, – они козаки? 
Их отцы и деды никогда не знали козачества! сделаем перепись, 
и кто козак, тот будет иметь козацкую вольность, а кто пахатный 
крестьянин, тот пускай свое дело знает». Закипел было не малый 
бунт: чернь не хотела отказаться от своего козачества. На силу 
сам покойный Хмельницкий кое-как утихомирил. И вот, кто 
был побогаче, кто мог выезжать в войско на добром коне и с 
добрым оружием, тот остался козаком и вписан в козацкий 
реестр; а кто ходил пешком, те остались в мужичестве, сидели 
на ранговых*, на магистратских, на монастырских землях, или 
жили подсоседками у богатых козаков, а иные остались козацкими 
подпомощниками, что двадцать и тридцать человек одного козака 
в поход снаряжали. Бедняки подсоседки хотели б и сами козацкой 
вольности попробовать, да не сила! Как старшины козацкие распо-
рядились, так и осталось до сей поры. Давай наш брат и подать от 
дыма, давай и подводы, ступай и плотины чинить по дорогам; 
а козак ничего этого не знает. Придет, бывало, полковник или 
войсковой старшина к гетману: «Благослови, пане гетмане, за-
нять займанщину», да и займет, сколько обнимет глазом степей, 
лесов, сенокосов, рыбных озер, и уже это его родовая земля, уже 
там подсоседок хоть живи, хоть убирайся к другому пану, коли 
не любо. Также и сотник, или осаул, или хорунжий полковой при-
дет к полковнику: «Благослови, батьку, занять займанщи́ну». – «За-
йми, сколько в день конем объедешь». А сотники козакам по всей 

* Так назывались земли, которыми пользовались, на поместном праве, козацкие стар-
шины. – Прим. Куліша.
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сотне займанщи́ну раздавали. Оборет плугом, обнесет колками или 
рвом окопает, да уже наш брат туда и не суйся; и где он на болоте 
вколотит сваю, там наш брат мельницы не строй, сам он или его 
дети построят*. Так-то дети, так-то, братцы, эти богачи, эти дуки 
из таких же, как и мы, серомах, расплодились. В Хмельниччину 
редко который родовой панок удержался в Украине да пристал к ко-
закам, а теперь их не пересчитаешь! После войны иные повылазили 
из Польши и выпросили у гетмана предковские земли, но это кто-
кто, а то все паны из козачества вышли. Уже иной и позабыл того, с 
чьим отцем когда-то вместе шли на войну. Тот в бедности остался, 
а ему фортуна послужила, выскочил в старшины, в значные козаки, 
занял займанщи́ну, осадил слободы подсоседками и теперь карма-
зиновый жупан носит, а мы сермяги молча латаем. Так-то, братцы, 
так-то, дети! [е, 9:8–8 зв.; ЧРр, 121–123]

Український текст у рукопису В не в усьому відповідає російсько-
му в рукопису Е, а отже, історія змін тут інша. У другому уривку позна-
чену цензором фразу «уже там подсоседок хоть живи, хоть убирайся 
к другому пану, коли не любо», яка так і залишилася в друковано-
му тексті, в українському автографі перекладено так: «уже там під-
сусідок, хоч живи, хоч до другого пана, коли не любо, вбирайсь» 
[В, 103–103 зв.]. У друку слово «пана», проте, автор тут змінив на 
«державці». Третій уривок російського рукописного тексту «Так-то 
дети, так-то, братцы, это панство расплодилось» в українському тек-
сті теж мав симетричний варіянт і, отже, зазнав редаґування згідно із 
цензорською вказівкою. В українському автографі, як і в російському, 
було: «Отак-то, братці, отак-то, діти, теє панство з голоти розплоди-
лось!» [В, 103 зв.], і в перебігу опрацювання вислів «теє панство» 
автор замінив на нейтральніший, запозичений із фольклору, – «тії ба-
гатирі, тії дуки-срібляники».

В українському тексті деякі фрази, проте, були додатково нюан-
совані словом «пан», яке в російському тексті симетричного відповід-
ника не мало, і в російському романі цензор цих місць не позначив. 
Проте автор в українському творі відповідні місця все-таки змінив – 
або за вказівкою цензора, що містилася в невідомому для нас цензур-
ному рукопису, або з міркувань самоцензури, про що я писатиму далі. 
Наприклад, фраза в російському романі «освободили, с помощью 
Божиею, от ляхов малороссию» в українському автографі є інакшою: 
«слобонили, каже, з Божою поміччу од панів та ляхів Україну» [В, 
102 зв.]. У друку це місце було виправлене так: «слобонили наші з 

* Точное понятие о займанщи́нах, кроме народных воспоминаний, получил я из руко-
писи, которой давно уже нигде не встречаю, а она стоила бы обнародования. 
составил ее в начале xViii столетия какой-то Чуйкевич и дал ей такое заглавие: 
«Эксцерпт из прав малороссийских, в прекращение горькой в судах волокиты». – 
Прим. Куліша.
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Божою поміччу од ляхів Україну». Інша фраза в російському тексті, 
частково позначеному цензором: «сидели на ранговых, на магистрат-
ских, на монастырских землях, или жили подсоседками у богатых 
козаков» в українському теж містила уточнення: «осіли на рангόвих, 
або на магистратських та на чернечих ґрунтах, або у панів та в коза-
ків підсусідками» [В, 103]. У друку, проте, слово «панів» виправлено 
на «шляхти».

Цікавий ще ось такий випадок. Після речення, яке позначив цен-
зор: «Так-то дети, так-то, братцы, это панство расплодилось» і яке 
автор у друку змінив: «Так-то дети, так-то, братцы, эти богачи, эти 
дуки из таких же, как и мы, серомах, расплодились» – ішов текст, 
який теж містив дражливе для цензора слово «пан»: «В Хмельниччи-
ну редко который родовой панок удержался в Украине да пристал к 
козакам, а теперь их не пересчитаешь! После войны иные повылазили 
из Польши и выпросили у гетмана предковские земли, но это кто-кто, 
а то все паны из козачества вышли» [е, 9:8 зв.]. Цензор, однак, це 
місце переочив, ніяк не позначивши, і воно так було опубліковане. В 
українському рукопису В [103 зв.] цей текст має повний відповідник: 
«У Хмельнищину рідко який панок зачепивсь на Вкраїні, приставши 
у козацтво, а тепер їх не перелічиш! деякі повилазили знов із Полщі 
та повипрошували в гетьмáна батьківщину або материзну, а білш па-
нів з козацтва таки начинилось». Проте, готуючи український роман 
до друку, автор слова «панок» і «панів» змінив відповідно на «шлях-
тич» та «сього вельможества». Внаслідок цих змін, отже, постав та-
кий текст, відомий із публікації:

– як слобонили наши з Божою поміччу од ляхів Україну, дак 
тоді по обидва боки дніпра уся земля стала козакам спільня і обща. 
От і давай ділить по полках Україну: одни села до одногó полку, а 
другі до другого тягнуть, і у полковому городі судову справу собі 
мають. Ну, а в полках осягли козаки й позаймали землі під сотні, 
а в сотнях під городи́ да під села; а там уже під свої двори, хутори 
да левади. От би, здавалось, і добре, та горе, що старожитні козаки, 
що з предку-віку козаками бували, військовій черні позавиділи, не 
схотіли ділитись рівно. «які вони, – кажуть, – козаки? Їх батьки та 
діди зроду козацтва не знали. Зробимо перепись, і хто козак, той 
вольность козацькую матиме, а хто пахатний хрестянин, той нехай 
свого діла гледи́ть!» Зчинилась була буча не мала: поспільство 
свого козацтва рішатись не хотіло; що ледві покійник Хмель-
ницький утихомирив. І ото, которі багаті, що на доброму коні 
збройно до обозу могли виїжджати, тиї зостались козаками і до 
леєстру козацького записані; котрі ж ходили піхóм, дак зоста-
лись у поспільстві (опріч міщан, що по городáх торги і комо-
ри крамниї мали), осіли на рангóвих або на магистратських та 
на чернечих ґрунтах, або у шляхти та в козаків підсусідками, а 
инші зостались козацькими підпомошниками, що двадцять, трид-
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цять чоловік одного козака споряжають. Ці б то, може, й собі, як от 
і ми, козацької вольности пошукали, коли ж несила! як старшина 
з гетьмáном розпорядила, так і зосталось. Давай посполитий до 
скарбу і подачку од диму, давай і підводу, і греблі по шляхах 
гати, а козак, бач, нічого того й не знає. Приде, було, полковник 
або військовий старшина до гетьмáна: «Благослови, пане геть-
мáне, зайняти займанщи́ну!» – та й зáйме, скількі оком закине, 
степу, гаїв, сіножатей, рибних озір, і вже це його родова земля, 
уже там підсусідок хоч живи, хоч до другого державці, коли не 
любо, вбирайся. Знов приде сотник, чи осаул, чи там який хорун-
жий полковий до полковника: «Благослови, батьку, зайняти займан-
щи́ну!» – «Займи, синку, скількі конем за день об’їдеш». А сотники 
козакам займанщини по всій сотні роздавали. Оборе плугом, об-
несе копцями, ровом обкопає або огряничить кляками, та вже й не 
суньсь туди наш брат; де заб’є на болоті палю, там уже ти млина 
не будуй: сам він або його діти збудують. Отак-то, братці, отак-
то, діти, тиї багатирі, тиї дуки-срібляники з голоти розплоди-
лись! У Хмельнищину рідко який шляхтич зачепивсь на Вкраїні, 
при ставши у козацтво, а тепер їх не перелічиш! деякі повилазили 
знов із Польщі та повипрошували в гетьмáна бáтьківщину або ма-
теризну; а більш сього вельможества із козацтва таки начинилось. 
І вже инший і забув, із чиїм батьком разом до війська у сіром’язці 
йшов. Той же зоставсь ув убозстві, а йому фортуна на війні послу-
жила, у старшину, у знáчне козацтво ускочив, а далі займанщи́ну 
заняв, свиту гаптує, а ми сімряги мовчки латаємо. Отак-то, братці! 
отак-то, діти! [ЧРу, 197–200]

Цей приклад під цензурним оглядом є вельми симптоматичний. 
Цензор зреаґував на слово «пан» у російському рукопису, й автор 
поправив український та російський тексти. Однак правки не були 
тотожні. В українському романі письменник змінив і такі місця, які 
цензор не позначив у російському романі. І навпаки: поправивши 
український текст, автор частково зберіг безцензурні формулюван-
ня в російському. Це доводить, що підхід до кожного з різномовних 
текстів був індивідуальний, адже самі тексти місцями не збігалися 
(не були відповідні). Подальші приклади це спостереження потвер-
джують.

Водночас зміни або поліпшували текст, або були еквівалентні, а 
часом призводили до його меншої виразности (про це ще йтиме мова). 
Наприклад, вислів «У Хмельнищину рідко який панок зачепивсь на 
Вкраїні, приставши у козацтво, а тепер їх не перелічиш!», де слово 
«панок» у друку замінене на «шляхтич», у новій редакції «програ-
вав» супроти попереднього варіянту, позаяк не тільки кориґувалося 
значення вислову, а і його стиль: занижено-просторічне «панок» кри-
ло в собі зневажливо-глумливий відтінок, натомість «шляхтич» було 
нейтральнішим.
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5. У діялозі головних героїв – Петра і Кирила Тура, – автор ужив 
таку фразу: «Черный народ собирается под Нежином, как саранча: го-
ворят, в Нежине на панов великий урожай...» (розділ 11). Цензор 
звернув на неї увагу, підкресливши останні чотири слова, після чого 
письменник їх змінив. Відтак текст набув такого остаточного вигляду:

– Говори ясно! – возразил смеясь запорожец. – Какой теперь чорт 
скажет тебе что-нибудь ясно, когда со всех сторон наступают тучи! 
Прояснится вам разве тогда, когда ударит гром и засверкает мо-
лния! А уже до этого не далеко. Говорил мне побратим, что уже 
наши братчики над Остром, в Романовского Кýте и кош заложили. 
сегодня сам Иван мартынович прибудет с стариками, а к завтреш-
нему дню едва ли и бояре царские не подоспеют. Черный народ 
собирается под Нежином, как саранча: говорят, в Нежине великий 
урожай на кармазины... [е, 9:19; ЧРр, 143]

Аналогічну зміну письменник зробив і в українському тексті. За-
кінчення Кирилової відповіді містило в автографі таку саму фразу: 
«Кажуть, у Ніжені під раду великий урожай на панів...» [В, 119], і 
зреаґувавши на зауваження цензора, Куліш її теж поправив аналогіч-
ним чином:

– Кажи йому ясно! – засміявшись, мовив запорожець. – який тепер 
чорт скаже тобі що-небудь ясно, коли звідусюди нахмарило? Вияс-
ниться вам хиба тоді, як заторохтить грім та заблискáє блискавиця. 
А вже до сього не далеко. Казав побратим, що вже над Остром, у 
Романовського Кýті, наши і кош заложили. сьогодні, трівай, чи й 
сам Іван мартинович не прибуде з отаманнєм; а к завтрому ік ран-
ку, щоб і бояре царськи́ї не над’їхали. Чорний люд збірається під 
Ніжень, як сарана. Кажуть, у Ніжені під раду великий урожай на 
кармазини... [ЧРу, 238–239]

6. Описуючи загальний настрій у козацькому таборі, що розта-
шувався в Романовського Куті (розділ 12), автор кілька разів прямо 
згадав «панів», і це насторожило цензора. Він попідкреслював ці ви-
слови: «Это были поселяне, привлеченные <...> обещанием предать 
им на разграбление Нежин, наполненный, по случаю наступающей 
рады, панами»; «<...> и в веселых, и в печальных кружках всех про-
никало одно господствующее чувство, – чувство ненависти к панам. 
Бруховецкого называли вторым Хмельницким, который еще раз да-
рует народу вольность, отнятую у него, как говорили, панством». У 
першому випадку Куліш на зауваження цензора ніяк не відреаґував, і 
це місце ввійшло до основного тексту без змін. Проте у двох інших 
випадках письменник мусив зробити зміни. В першому з них він, за-
кресливши слово «панам», написав був «городовым старшинам», 
але закреслив і виправлення, відтак поновив раніший варіянт і допи-
сав уточнення: «козацким панам». У другому випадку автор, закрес-
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ливши все закінчення «отнятую у него, как говорили, панством», 
вписав такий новостворений варіянт: «восстал против притесните-
лей и», після чого текст набув завершеного вигляду:

еще издали Петро услышал глухой гул множества голосов, по-
добный ярмарочному шуму. Подошед ближе, он в самом деле уви-
дел там род ярмарки. В Романовского Куте теснилось множество 
народу, одетого по большей части весьма бедно. Это были поселя-
не, привлеченные под Нежин щедростью Бруховецкого и обеща-
нием предать им на разграбление Нежин, наполненный, по случаю 
наступающей рады, панами. Каждый вооружен был косою или то-
пором; и это возбуждало в Петре предчувствие чего-то ужасного.

<...>
Общему восторгу помогали кобзари, которые, расхаживая про-

меж народом, напевали и играли на кобзах разные песни. Петро, 
углубясь в толпу и стараясь добраться до средины этого сборища, 
встречал самые противоположные зрелища. В одном месте соби-
рался смеющийся кружок вокруг танцующих удальцов; в другом 
старики с поникшими головами обступали слепого певца, который, 
в своей рапсодии, припоминал им времена тяжкого ига польского 
и подвиги освободителя Украины, Богдана Хмельницкого. Неко-
торые, в избытке чувств, взволнованных больше напитками, неже-
ли песнею, горько рыдали; но в веселых и в смутных4 кружках всех 
проникало одно господствующее чувство, – чувство ненависти к 
козацким панам. Бруховецкого называли вторым Хмельницким, 
который еще раз восстал против притеснителей и дарует наро-
ду вольность. [е, 9:23–23 зв.; ЧРр, 150–151]

В українському тексті, на відміну від російського, в усіх трьох 
випадках Куліш змінив слово «пан» на синонім або взагалі вилучив 
його. Зауважмо, російський текст у виділених цензором місцях не ціл-
ком відповідав українському. У першому випадку в автографі було: 
«і все то була сільська чернь, мужики, що позіходились рабовати па-
нів у Ніжені» [В, 125], і тут Куліш вилучив слово «панів», змінив-
ши вислів на: «позіходились грабовати Ніжень», що не зовсім точно 
передавало думку: «грабовати Ніжень» і «рабовати панів у Ніжені» 
мало різні змістові відтінки. У другому позначеному цензором випад-
ку український текст взагалі не мав відповідника, де, натомість, була 
фраза, відсутня в російському: «Богдан збирав козацтво поміж людом 
та ставав супроти панства». слово «панства» автор врешті змінив на 
«дук і шляхти». І у третьому випадку автограф містив такий текст: 
«Бруховецького величали другим Хмельницьким, що ще раз стає су-
проти панства і дарує мирові волю» [В, 126]. І тут теж Куліш зробив 
відповідну зміну.

4 Це слово в публікації виправлено на «печальных».
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Порівнявши варіянти українського тексту з російським, отже, 
спостерігаємо залежність першого від другого: цензор позначив ро-
сійський текст, і автор змінив український, а заразом і російський. 
Після Кулішевих правок український текст набув завершеного вигля-
ду, відомого з публікації:

Іще оддалеки́ зачув Петро глухий галас, мов на ярмарку. Підій-
шов ближче – аж справді тут неначе ярмарок. Назбіралось люду 
незчисленна сила, і все то була сільська чернь, мужики, що позихо-
дились грабовати Ніжень, як приобіщав їм Бруховецький. Обідра-
ні кругом, у чорних сорочкáх: мабуть, самі бурлаки да гольтяпаки, 
що, не маючи жадного притулку, служили тілько по броваря́х, по 
винницях да ще по лазнях грубниками. У иншого сокира за поясом, 
у того коса на плечі, а другий притяг із колякою. Аж сумно стало 
Петрові, як розобрав, що то воно єсть отся купа голоти.

<...>
А тут кобзарі швендяють поміж людьми, іграють на кобзах, 

на бандурах да співають усяких пісень. Пробіраючись проміж 
купами, надививсь Петро усячини. Отсе тут буде юрба, що знай 
танцюють та сміються. Побравшись у боки, вибивають під бан-
дуру гопака веселиї злидні; а колó їх, повитягувавши шиї, сто-
ять кругом да дивляться, чудуючись, наче на вертеп абощо. А 
там стоять, збившись у купу, понурі голови. Потупивши очі, по-
хилившись на киї абó на косовища, старі гольтяпаки слухають 
кобзаря. Іграє він їм, сидячи посеред, підобгавши ноги, як ляхи́ 
Україну пліндровали або як батько Богдан збірав козацтво поміж 
людом да ставав супротив дук і шляхти. Інші, підпивши вже 
добре, прегірко плакали, слухаючи пісню; тілько і між веселими, 
і між смутними купами одна ходила з серця до серця думка: Бру-
ховецького величали други́м Хмельницьким, що іще раз стає 
за Вкраїну супротив її ворогів і дарує мирові волю. [ЧРу, 257, 
259–260]

Звернімо увагу, що в останньому випадку заміна слова «панства» 
на «ворогів» змінює зміст речення і робить його дещо безсенсовим. 
Адже йшлося про Брюховецького і про «чорну раду», де «ворогів» 
як таких не було, а було козацьке панство, про що автор наголошу-
вав у попередньому варіянті тексту. З іншого боку, новостворений 
варіянт – слово «ворогів» – асоціятивно пов’язувався з діяльністю 
згаданого тут Хмельницького, який підняв Україну на війну з Поль-
щею, і в такому контексті заміна слова «панство» на «вороги» могло 
бути і доречним. менш вдалою, на мій погляд, супроти попередньо-
го варіянту була заміна в російському тексті: «который еще раз да-
рует народу вольность, отнятую у него, как говорили, панством» на 
«который еще раз восстал против притеснителей и дарует народу 
вольность», де слово «притеснитель» само по собі менш виразне, 
ніж «панство».
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7. слово «пани», як тільки воно з’являлося у гострому контек-
сті, цензор вимічав майже завжди. У наступному великому фраґ-
менті (промова Брюховецького та вигуки юрби) він теж зауважив 
нецензурне, на його думку, вживання цього слова. Перший і другий 
із виділених нижче висловлювань, які підреслив цензор, автор зали-
шив без змін. А в третьому та четвертому випадках, де було написа-
но: «Паны скоро выдерут у нас и душу из тела» та «как ваши паны, 
стану с вас драть последнюю шкуру», слово «пани» змінив відпо-
відно на «Проклятые кармазины» та «полковники да сотники».

– детки мои! Господь с вами и с вашим гетманством! – говорил 
Бруховецкий. – У нас гетман ли, отаман, или так себе человек, все 
равный товарищ, все равная християнская душа! Это только ваша 
городовая старшина завела так, что коли не пан, то и не человек. 
Не о гетманстве наш брат запорожец думает, а о том, как бы вас 
облегчить в вашей тяжкой доле. сердце у нас болит, глядя на вашу 
нищету и убожество. При батьке Богдане текли по Украине ме-
довые реки, народ одевался пышно и красно, как мак в огороде; а 
теперь достались вы, бедняги, в руки таким панам да гетманам, что 
ободрали вас до сорочки! Над вами, мои детки, во истину сбылись 
святые словеса: «Не богатые ли притесняют вас, и не они ли влекут 
вас на судилища? не они ли бесславят ваше доброе имя? называют 
вас хамами и рабами неключимыми!»

– ей Богу, так! ей Богу, так! – кричали со всех сторон голоса. – 
Проклятые кармазины скоро выдерут у нас и душу из тела. Кто б 
и пожалел о нас в несчастной нашей доле, если б не Иван марты-
нович!

<...>
– Господь с вами мои детки, – говорил, смиренно пожимая пле-

чами, Бруховецкий. – Вы думаете, я так, как ваши полковники да 
сотники, стану с вас драть последнюю шкуру, лишь бы у меня на 
ногах скрипели сапьянцы? Не доведи меня, Господи, до этого! Вез-
ли когда-то за мною в сечь жупаны и сапьянцы возами, везли золо-
то и серебро мешками; я все сбыл с рук, все роздал, лишь бы моим 
деткам хорошо было! [е, 9:25–25 зв.; ЧРр, 153–154]

Вислів, який автор означив як «святые словеса», – «Не богатые ли 
притесняют вас, и не они ли влекут вас на судилища? не они ли бес-
славят ваше доброе имя? называют вас хамами и рабами неключимы-
ми!», – привернув увагу цензора (Ніколая Зєрнова) вже при першій 
публікації уривка в «москвитянине» 1846 року (див. с. 123). Однак 
цього разу новий цензор (лажечніков) позначив лише останнє речен-
ня – «называют вас хамами и рабами неключимыми!». Властиво, воно 
не має нічого спільного із цілою цитатою, яку взято із соборного по-
слання апостола якова (2:6,7). можливо, саме на невідповідність ци-
тати і вказав лажечніков.
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Перед тим, як виправити російський текст (зреаґувавши на цен-
зорські зауваження) або ж, навпаки, залишити його таким, який він 
був, автор спершу опрацював український текст, і зміни тут зроблено 
аналогічні. Позначені цензором у російському тексті місця в україн-
ському віддзеркалювалися повною симетрією. Автограф українсько-
го тексту – рукопис В [128–129] – містить ті самі формулювання, які 
насторожили цензора. У перших двох випадках автор теж залишив їх, 
як було, а в третьому і четвертому слово «пани» змінив відповідно на 
«проклятиї кармазини» та «нашийники». Цю корекцію письмен-
ник зробив не в рукопису В (редаґування якого, нагадаю, завершено 
1855 року), а десь незадовго перед публікацією твору. Ось цей фраґ-
мент в остаточній редакції:

– дітки мої! Господь з вами і з вашим гетьманством! У нас у 
січі чи гетьмáн, чи отаман, чи так собі чоловік – усе рівний то-
вариш, усе християнська душа. То тількі ваша городова старшина 
завела так, що коли не пан, то й не чоловік. Не про гетьманство 
наш брат запорожець думає: думає він про те, як би та як допомог-
ти вам у вашій тяжкій долі! серце моє болить, дивлячи́сь на ваше 
убозство. За батька Хмельницького текли по Вкраїні медовиї річки, 
люд убіравсь пишно та красно, як мак у городі; а тепер достались 
ви таким старшинáм та гетьманам, що скоро й шкуру з вас іздеруть. 
Над вами, мої дітки, воістину справди́лись святиї словеса: «Хиба не 
багатиї вас утискають? Хиба не вони тягнуть вас на суди? Хиба не 
вони зневажають ваше добре імя, узиваючи вас хамами та раба-
ми неключимими?»

– Їй-богу, так! Їй-богу, так! – репетує кругом сірома, – прокля-
тиї кармазини швидко видеруть у нас душу з тіла, не то що! Коли 
б не ти, батьку гетьмане, заступивсь за нас при лихій годині, дак хто 
б нас і пожалував!

<...>
– Господь з вами, мої дітки, Господь з вами! – каже, здвигаючи 

плечима і одступаючи нáбік, ниций Іванець. – Ви, може, думаєте, 
що я, так як ваші нашийники, стану драти з вас шкуру, аби б тількі 
в мене на ногах рипали сап’янці? Не доведи мене до сього, Госпо-
ди! Везли колись за мною в січ жупани й сап’янці возами, везли 
золото і сріблó мешками, а я все збув із рук, аби моїм діткам було 
добре! [ЧРу, 264–267]

Перш ніж цей текст пішов до друку, письменник зробив іще одну 
зміну. Відповідник у рукопису Е цензор не позначив, і в російській 
публікації збереглася безцензурна форма. Знову-таки, можливо, на 
це місце цензор вказав у невідомому нині українському рукопису 
або ж автор вніс корекцію із власної ініціятиви, вживши самоцен-
зуру. В рукопису й у друку російського роману, отже, йдеться: «те-
перь достались вы, бедняги, в руки таким панам да гетманам, что 
ободрали вас до сорочки», в українському автографі – еквівалентне 



170

формулювання: «тепер достались ви таким панам та гетьманам, що 
скоро й шкуру з вас іздеруть» [В, 128 зв.], а в публікації Куліш, за-
мість слова «панам», як ми щойно побачили, вжив «старшинам». 
Ця заміна, либонь, зробила український текст менш виразним, адже 
висловлювання «старшинам і гетьманам» містило в собі тавтоло-
гічне твердження: в одному ряді йшла тільки козацька верхівка, і 
зрозуміло, що, пишучи «гетьмани» у множинній формі, автор мав 
на увазі також і «старшин», передовсім генеральну старшину. Фор-
мулювання «пани та гетьмани», натомість, було нюансованим, але, 
щонайголовніше, воно апелювало до пісенного фольклору, яким на-
сичено увесь твір. І саме воно є типовим для роману. «Будуть із’їж-
джатись з усього світу пани й гетьмани, дивоватимуться красі твоєї 
доні, дароватимуть їй срібло-злото», «суджений буде ясен красою 
між усіма панами і гетьманами», «стали з’їжджатись у Київ пани да 
гетьмани», «усіх панів і гетьманів затемняв він красою», – аж чоти-
ри рази у короткому – на тридесят рядків фраґменті – вживає цей 
вислів Череваниха, оповідаючи Петрові свій «сон» про нареченого 
для лесі. Опублікувавши повторно російський роман 1860 року в зі-
бранні своїх творів, Куліш зробив у тексті деякі правки, проте цього 
місця не чіпав. стрижневою стилістичною та змістовою фіґурою в 
романі – в українській та російській версіях – є таки «пани та геть-
мани», а не «старшини та гетьмани». Беручи ці міркування до уваги, 
а також з огляду на безсумнівне цензурне втручання у текст, можна 
поставити питання про доцільність у майбутньому критичному ви-
данні внести відповідну текстуальну корективу.

8. У російському тексті цензор зробив зауваження, підкреслив-
ши окремі слова (їх позначаю півжирним шрифтом) у діялозі сот-
ника Гордія Костомари з полковим осавулом матвієм Гвинтовкою 
(розділ 14):

– Что ж там за беда у вас творится? – сказал хладнокровно Гвин-
товка.

– мещане пируют с козаками...
– Ну, бгат, – вмешался Черевань, – дай Бог и повек такой беды!
– да постой, добродею! отчего и как пируют? дрался на пое-

динке сын пана домонтовича с сыном нашего войта и убил войтека 
наповал.

– Ну, и аминь ему! – сказал Гвинтовка.
– Аминь! нет, не скоро еще скажут аминь этому делу... Вот по-

слушай-ка. мещане выкотили на улицу бочки с пивом, с медом, с 
водкою, делают поминки по войтеку на весь крещеный мир, а ко-
заки столпились, как пчелы вокруг патоки, и зашумели так, что 
страшно и слушать: пьют да бранят, на чем свет стоит, панство и 
всю городовую старшину.

– Ну, пусть себе бранят.



171

– Пусть бранят! А это как тебе покажется, что все знатные 
люди, что съехались на раду, боятся выткнуть нос за ворота? Ко-
заки толпами бродят по городу да буянят, как бугаи в стаде; иные 
порываются грабить панские дворы. [е, 9: 41 зв.; ЧРр, 180]

Поза увагою цензора, однак, залишився вислів: «пьют да бранят, 
на чем свет стоит, панство и всю городовую старшину», і слово «пан-
ство», на відміну від того, як це зроблено в аналогічних випадках, тут 
не виділено.

На тексті російського роману ці позначки цензора врешті ніяк не 
відбилися: у публікації письменник тут не вніс жодних змін. Однак 
вони позначилися на українському тексті, який автор змушений був 
відкориґувати. У друку цей фраґмент набув такого вигляду:

– яке ж там у вас лихо? – питає повагом Гвинтовка.
– мішане, – каже, – гуляють з козаками.
– Ну, бгатіку, – озвавсь Черевань, – дай, Боже, і повік такого 

лиха!
– да підожди, добродію, – каже Костомара, – через що й як гу-

ляють? Бивсь на шабля́х молодий домонтóвиченко з війтенком, да 
домонтóвиченко війтенка й одолів.

– Ну, так і аминь йому дурню! – каже Гвинтовка.
– Аминь? ні, ще сьомý ділу не скоро скажуть аминь. Ось слухай-

те лиш. міщане повикочували на улицю бочки́ з пивами, з медом, з 
горілкою, роблять війтенкові поминки на ввесь хрищений мир; так 
козацтво поскуплювалось, як бжоли до патоки, да загуло так, що аж 
слухати сумно. П’ють да лають усю городову старшину.

– Ну так що ж? нехай собі лають, – каже Гвинтовка.
– Оттак!.. а се як тобі здасться, що всі знáчні люде, що понаїж-

джали на раду в Ніжень, бояться носа за ворота виткнути? Коза-
ки блукають купами по місту да буяють, як тиї бугаї в череді, – хо-
чуть двори ламати да грабовати старшину. [ЧРу, 321–322]

Звернувшись до рукописів Б і В, бачимо, що український текст 
містив формулювання, схоже на те, яке в російській версії позначив 
цензор: «хочуть двори ламати да грабовати панство» [Б, 129; В, 152], 
і автор на завершальному етапі його зредаґував, уживши слово «стар-
шину». Щодо того місця, яке не привернуло уваги цензора, – «пьют 
да бранят, на чем свет стоит, панство и всю городовую старшину», – в 
українському тексті в обох згаданих рукописах воно мало такий відпо-
відник (із незначним різночитанням): «П’ють та лають панство та усю 
городову старшину», але в публікації «панство та» було вилучено, і, без 
сумніву, теж на етапі цензурного розгляду українського роману.

Цензорські позначки в рукопису Е, отже, спонукали Куліша пе-
реглянути весь цитований фраґмент української «Чорної ради» і вне-
сти корективи, – і там, де цензор щось зауважив, і там, де він промов-
чав (або ж позначив це місце в невідомому нині автографі).
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Випадок із цією зміною українського тексту схожий до описаного 
в попередньому пункті: цензор позначає або не позначає російський 
текст, який у друку залишається незміненим, а автор усе ж виправляє 
український текст задля публікації (зокрема, перестраховуючись або 
ж виконуючи вказівку цензора в невідомому автографі).

Керуючись аналогією, можна було б думати, що коли в попе-
редньому випадку в критичному виданні роману можна поновити 
формулювання «панам та гетьманам» замість «старшинам та гетьма-
нам», то і в цьому випадку належить зробити відповідну зміну. Про-
те це був би надто формальний підхід. Зробивши виправлення («ла-
ють усю городову старшину» замість «лають панство і всю городову 
старшину»; «хочуть двори ламати да грабовати старшину» замість 
«хочуть двори ламати да грабовати панство»), Куліш створив нові се-
мантичні варіянти, до яких треба поставитися з належною увагою і в 
новому критичному виданні зберегти.

Зауваження цензора, на які автор не відреаґував
Це доволі велика за кількістю цензорських зауважень група, 

і вона майже співмірна з тою, де автор поправив текст. У кількох 
місцях письменник послався на попередні журнальні публікації, 
що мало задовольнити цензора, або в якийсь інший спосіб мотиву-
вав своє небажання змінювати текст. Проте в переважній більшості 
випадків цензорські позначки залишилися без відповіді. Втім, той 
факт, що Куліш ніяк на них не відреаґував і не вніс у текст змін, не 
давши при тому пояснень на берегах рукопису, зовсім не означає, що 
Куліш повністю проіґнорував зауваження. Цілком певно, що автор 
мав якісь розмови з цензором і зумів переконати його зберегти пер-
вісні варіянти тексту. Найістотніший «арґумент», який на цензора 
подіяв переконливо, – за Куліша поручився обер-прокурор священ-
ного синоду граф Алєксандр Толстой («Он не усумнился поручить-
ся своею репутациею за чистоту моих намерений» – див. с. 148). 
Відтак жодного наслідку для російського та українського текстів не 
мали такі позначки цензора:

1. У вислові «Олухи вы царя небесного» цензор підкреслив пер-
ше слово, а на берегах додатково позначив «NB». Не бажаючи нічого 
змінювати, Куліш тут-таки на берегах пояснив, пославшись на жур-
нальну публікацію цього уривка: «Поговорка: было так печатано в “со-
врем<еннике>” 1845». Так цей уривок і було надруковано (розділ 8):

– Подлый человек! – вскричал Петро, – так-то заплатил ты за 
угощение?

– За угощение! вот великое дело! – отвечал Кирило Тур. – У 
нас в сечи приезжай, кто хочешь, воткни ратище в землю, а сам 
садись, ешь и пей, хоть тресни – никто тебе ложкою очей пороть не 
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станет. А эти городовые кабаны только потому все считают своим, 
что прежде других забрались в огород. Олухи вы царя небеснаго! 
Подумали бы вы сперва, кто тот огород засадил всякою всячиною 
на потребу человека? [е, 8:78 зв.; ЧРр, 104]

Проте український текст, який ішов до цензури, тут істотно відріз-
няється від російського – від слова «олухи» і до кінця цитати в україн-
ському романі немає жодного відповідника до російського тексту:

– Іродова душа! – крикне йому Петро. – Так-то оддячив ти пану 
гетьмáну за гостину!

– За гостину? – каже. – От велике диво! У нас у сі́чі приїжджай 
хто хоч, устроми ратище в землю, а сам сідай, їж і пий хоч тріс-
ни – ніхто тобі ложкою очей не поротиме. А сі городові кабани усе 
мають за власне, що перші забрались у баштан! [ЧРу, 161]

можна подумати, що в українському тексті автор, на вимогу цен-
зора, зняв цей дражливий вислів, а водночас і закреслив наступне ре-
чення, що разом із ним складало змістову єдність. Однак насправді 
весь цей фраґмент відредаґовано ще на засланні. Первісно він теж 
містив аналогічне завершення:

Ой, олухи ви царя небесного! Подумали би перше, хто той баштан 
засадив на потребу чоловікові! [Б, 78 зв.]

Закресливши цей фраґмент, Куліш уже без нього переписав зре-
даґований текст у рукопис В [87–87 зв.]. Ймовірно, письменник тут 
удався до самоцензури і, передбачивши, що цензор зверне увагу на це 
місце (врешті так і сталося), сам його викреслив. У російській публі-
кації, цензурованій формально, Куліш дозволив собі залишити увесь 
цей текст без змін.

2. Наступний уривок (із розділу 12), який привернув увагу цензо-
ра, також був надрукований – у «москвитянине» за 1846 рік («Один 
день из жизни запорожца Кирила Тура»). Цензор журналу Зєрнов тоді 
теж звернув увагу на це місце, яке перекреслив (у друку, проте, воно 
було збережене – див. с. 123):

– А що, вражий сын! – сказал подошедши батько Пугач, – вкусны 
кии запорожские? я думаю, плечи теперь болят, как у того чорта, 
что возил монаха в Иерусалим! На, вражий сын, приложи вот эти 
листья, то завтра все как рукою снимет. Били и нас замолоду кое за 
что, так знаем мы лекарство от такого лиха. [е, 9:29; ЧРр, 160–161]

Український текст симетричний до російського:
– А що, дияволів сину! – каже, підходючи, батько Пугач, – смачні 
киї кошовиї? може, тепер плечи болять так, як у тогó чорта, що во-
зив ченця в Єрусалим? На, вражий сину, приложи оце листє, так 
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завтра мов рукою зніме. Бито й нас де за що замолоду, так знаємо 
ми ліки од сьогó лиха. [ЧРу, 281]

як в іншому місці автор покликався на публікацію в «современ-
нике» (див. пункт 1), так і тут він, вочевидь, звернувся до видання в 
«москвитянине», аби переконати лажечнікова, що підкреслений ви-
слів не становить небезпеки для духовної цензури.

Треба сказати, що образ переможеного чорта, який повіз монаха 
до Єрусалима, – це популярний образ фольклору та житійної літе-
ратури, що своїми джерелами сягає візантійської письменности. Про 
цей образ ідеться в «житії» Іоана Новгородського, що ввійшов зокре-
ма до «Четьїв-мінеїв».

3. Насторожило цензора слово «привиллегии», яке він підкреслив 
у такому контексті (розділ 13):

– Разводите бойцов! – кричат одни.
– Как же нам разводить, когда не согласились, на чем драться. 

Пускай решит панотец. – скажи панотче, – обратились мещане к 
Шраму, – каким оружием лучше узнать суд Божий? Вот брат ста-
новится за сестру, а жених за себя и за все мещанство. Кто одолеет, 
того и право. если падет жених, так и быть – пускай кармазины ра-
дуются, а если наш будет верх, тогда давай нам невесту, хоть трес-
ни. Не защитят пана домонтовича ни привиллегии, ни высокие 
ворота! [е, 9:33; ЧРр, 168]

Український текст:

– Розводте бойців! – кричять инші.
– як же їх розводить, коли не згодились, чи на пистолях, чи на 

шаблях? Нехай розсудить панотéць. скажи нам, будь ласко, па-
нотче, – обернулись до Шрама, – як лучче дознати суда Божого, 
чи пистолями, чи шаблями? От брат стає за сестру, а жених за себе 
і за все міщанство. Коли жених поляже, нехай потішаться карма-
зини; як же поляже кармазин, тоді дочку нам подавай, хоч лусни! 
не сховаєшся од нас ні за високими ворітьми, ні за привелеями! 
[ЧРу, 298]

Попри зауваження текст в обох версіях роману залишився незмі-
неним.

4. У наступному фраґменті (розділ 13) цензор знову підкреслив 
слово «панство», яке йшло в парі з такими оцінковим означенням, як 
«несчастное», та ще й в конотаційному зв’язку із «чванство и господ-
ство», яке «гнет и губит Украину». Проте Куліш ризикнув, і Шрамові 
роздуми-вболівання про нещасливу долю України залишилися у дру-
ку без змін. мовить Шрам, йому відповідає сомко:



175

– дай Бог! А что ты скажешь о черни, которая сбирается в полки 
под Нежином, так как в начале Хмельниччины?

– Ничего не скажу, кроме того, что мне больше их жаль, нежели 
досадно, больше досадно, нежели страшно. Пока у меня в стану 
будут пушки и козаки, я ничего не опасаюсь. Ты думаешь, может 
быть, что меня привели в уныние миргородцы, Полтавцы да Зень-
ковцы? Нет, они меня только огорчили. Не то для меня урон, что 
три полка от меня отпали, а то урон, что честь и правда попраны!

«О, голова ты моя золотая! – подумал Шрам. – если бы все так, 
как ты, держались чести да правды! а то на кого ни взглянешь, у 
всякого первая забота об этом несчастном панстве, об этом чван-
стве и господстве, которое гнетет и губит Украину!» [е, 9:35–35 зв.; 
ЧРр, 172]

В опублікованій українській версії проте, немає таких прямих ви-
словлювань, які насторожили цензора в російській:

«О, голово ти моя золота! – подумав Шрам. – Коли б то так усі, як 
ти, держались честі да правди! А то на кого не зглянеш – усяке, мов 
звірюка, про свою тілько шкуру да про свій берліг дбає!» [ЧРу, 306]

Постає питання, чи український роман теж містив аналогічне 
до російського тексту формулювання, і чи воно існувало ще на етапі 
цензурного проходження, коли автор урешті його згладив, зреаґу-
вавши на позначку лажечнікова у рукопису Е? Щоб з’ясувати це, 
слід звернутися до автографів – до рукописів Б і В. Тут бачимо іс-
тотну відмінність українського тексту від процитованого російсько-
го, а саме – в українському немає патріотичного пуанту, наявного в 
російському: «которое гнет и губит Украину!». Український текст, 
що його Куліш створив іще 1846 року і лише дещо поправив на за-
сланні, був такий:

«Ой, голово ти моя золота! – подумав Шрам, – коли б то так усі, як 
ти, держались честі да правди! а то на кого не глянеш – усякому на 
умі тількі те нещасливе панство!» [Б, 124]

Порівнявши первісний текст із остаточним, бачимо, що публіка-
ція містить описовий зворот: «усяке, мов звірюка, про свою тілько 
шкуру да про свій берліг дбає!», натомість раніше тут було сказано 
прямо: «усякому на умі тількі те нещасливе панство!». І російський 
текст до фрази «у всякого первая забота об этом несчастном панстве» 
включно майже дослівно відповідав первісному українському. Нову 
редакцію Куліш створив у середині 1850-х років, і цю зміну відобра-
жено в рукопису В [144 зв.], де замість старого формулювання («уся-
кому на умі» і т. д.) автор вписав нове («усяке, мов звірюка» і т. д.), 
яке й увійшло в публікацію. Чи вдався тут письменник до самоцен-
зури? Однозначно сказати складно, – радше він знайшов інші слова 
образної мови, щоб передати думку про несите панство, і водночас ця 
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правка мала б задовольнити цензора. Авторське чуття, як бачимо, не 
схибило: цензор таки був зреаґував на увесь цей пасаж.

Варто також сказати, що словосполука «нещасливе панство», яку 
Куліш усунув, у цілому була притаманна для тексту і відлунювалася 
в ньому різними конотаціями. Одна з ранніх редакцій роману мала 
назву «Нещаслива старосвіщина», і в самому тексті форма «нещасли-
ва» має розмаїте семантичне поєднання: «нещасливий Берестецький 
рік», «нещаслива княгиня», «нещаслива невіста», «нещасливе кохан-
ня», «нещаслива година» тощо. двічі в остаточному тексті трапляється 
і «нещасне панство да гетьманство». Заміна цієї словосполуки, отже, 
врізноманітнила текст, надала йому більшої образности, варіятивности.

Оскільки український текст, який потрапив на розгляд до лажеч-
нікова, у цьому місці не був симетричний до російського, то й цен-
зорову позначку автор оминув увагою. А позаяк цензурне схвалення 
російської «Чорної ради» після того, як вийшла українська, як я вже 
не раз писав, зводилося до простої формальности, то й відповідне міс-
це увійшло до основного тексту незміненим.

5. Ще один фраґмент тексту з національно загостреною патріо-
тичною риторикою, яка, однак, не привернула уваги цензора (і ця об-
ставина для того часу є показовою – українофільство ще не становило 
загрози для царизму). Цензор, натомість, відзначив інше висловлю-
вання – про те, як цареві важко управляти народом (розділ 13). Куліш 
і в цьому випадку при публікації не вніс жодних виправлень, які ско-
риґували би текст, зробивши його прийнятнішим для цензури:

«Бедная козацкая голова! – подумал Шрам. – Так-то всегда обхо-
дится нам честь и слава. смотрят со стороны люди, завидуют блес-
ку и сиянию, а в сердце никто не заглянет. Как тяжело отцу, когда, 
не дай Боже, удастся разбойник-сын; так тяжело гетману, который 
день и ночь о своей гетманщине размышляет, день и ночь не дает 
себе покою, лишь бы как-нибудь эту несчастную Украину устроить 
по-людски; а тут у него под боком шипят змеи, – прежде всего са-
мого себя береги! Тяжело, тяжело управлять народом! не зави-
дую я ни одному царю во всем свете». [е, 9:37 зв.; ЧРр, 175–176]

Аналогічно до попереднього випадку (див. пункт 4), український 
текст, який готувався до друку, тут також не зазнав редаґування з огляду 
на те, що позначене цензором місце в ньому було відсутнє. Відповідно, 
російський текст теж було опубліковано без цензурних змін. Автографи 
засвідчують, що останніх двох речень (від слів «Тяжело, тяжело...») в 
тексті українського роману не було від початку створення:

«Бідна козацька голово! – подумав сам собі Шрам. – Отак-то всег-
да доводиться нам та честь та слава! Збоку дивляться люде, зави-
дують, що блищить, сяє, а в серце нехто не загляне. як то тяжко 
отцю або матері, як удасться, не дай Боже, лиха та неслухняна 
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дитина, отак же тяжко й гетьманові, що він розумом день і ніч 
мізкує, опочинку не знає, як би та як ту безщасну Вкраїну по-люд-
ські спорядити, а тут під боком гадюки сичать – бережи перш себе 
самого!» [Б, 126]

Згадка про «безщасну Вкраїну», втім, могла викликати в цен-
зора небажану реакцію, і автор вирішив згладити гостроту вислову. 
Уже після заслання Куліш вніс тут правку, створивши новий варі-
янт, який став остаточним: увесь фраґмент від слів «як то тяжко 
отцю або матері» письменник закреслив і замість нього дописав: 
«Тут день і ніч мізкуєш розумом, не знаючи спочинку, а тут під бо-
ком гадюки сичать і на твою душу чигають» [В, 147–147 зв.; ЧРу, 
312]. У цьому випадку вже набагато певніше можна говорити про 
те, що письменник вдався до самоцензури, мабуть, спогадавши, за 
що його було покарано під час кирило-методіївського процесу (за 
«чрезмерную любовь к родине»).

6. Не залишився поза увагою цензора діялог сіромах, які зібра-
лися на «чорну раду», щоб поживитися (розділ 14). Позначене місце 
цензор так само відкреслив на берегах, та ще й додатково виділив під-
кресленням слова «паны» і «наше будет»:

– Ну уж, брат, – говорил иной, – теперь с пустыми карманами к 
жинкам не воротимся!

А другой отвечал, смеясь от радости:
– Заработаем больше, чем на косовице! Видишь, в каких 

паны кармазинах! все это наше будет.
– да и возле мещанских лавок руки погреем! Говорили запорож-

цы, что все поровну между народом поделят. [е, 9:45 зв.; ЧРр, 187]

Український текст:
– Ну, вже, брате, – каже інший, – з порожніми кишенями до жі-

нок не вернемось!
А другий, сміючись:
– Заробимо лучче, ніж на косовиці! Бач, у яких пани кар-

мазинах, які тиляги́ під золотом та під сріблом понадівали! Аж 
хрястить! Усе наше буде!

– Та й колό крамних комір руки погріємо! Казали запорожці, що 
все поровну між миром поділять. [ЧРу, 332–333]

Цей текст створено ще 1846 року [Б, 132–132 зв.], він перейшов 
майже без змін через усі етапи редаґування і так був опублікований. 
які арґументи вжив автор, щоб зберегти текст у первісному вигляді, – 
сказати складно. Ймовірно, Куліш тут послався на історичні джерела, 
передусім на літопис самовидця, де йшлося про криваву вакханалію 
після «чорної ради», і лажечніков, як історичний романіст, не став 
наполягати на своєму.
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7. Цензор відкреслив на берегах аркуша і вигуки черні, що ви-
ражали радість із приводу сподіваного звільнення з-під влади панів 
після «чорної ради» та проголошення уявної майнової рівности всіх 
верств (розділ 15):

Когда же провозгласили запорожцы Бруховецкого гетманом, 
толпа тотчас сделалась тише. сперва Гвинтовка отвел своих еди-
номышленников к лагерю, потом отошли туда и другие полки сом-
ковы. Только запорожцы шумели и волновались вокруг гетманско-
го стола, как злые осы вокруг гнезда своего, да поселяне гудели по 
всему полю, как трутни. с полчаса никто из этой сволочи5 не знал, 
что делается перед их глазами в козацком войске. Поклон сотен сом-
ковых Бруховецкому показался им началом сражения, и многие по-
старались заблаговременно обезопасить себя бегством. Только когда 
двинулся Бруховецкий с князем и со всеми московскими и козацки-
ми силами в Нежин, по всему полю раздались восклицания черни:

– Хвала Богу! хвала Богу! нет теперь ни пана, ни мужика, 
нет ни убогих, ни богатых, все заживем теперь6 в довольстве!

– Что ж, братцы? – говорили иные, – пойдемте панским добром 
делиться. Теперь панов полон город. [е, 9:51–51 зв.; ЧРр, 197]

Український текст:
як же ото огласили запорожці Бруховецького гетьманом, то за-

раз і порідшало трохи на раді. Перш, ото Гвинтовка одвів своїх під-
ручників; потім і другі сомківці рушили до табору. Тілько запорож-
ці йграли круг гетьманського столу, як злії оси круг свого гнізда, да 
простий люд-селюки гули по всьому полю, що тії трутні.

З півгодини ще не знали селяне, що між козацтвом робиться. як 
же вже рушив Бруховецький з князем до присяги у місто, тогді по 
всьому полю чернь загукала:

– Хвала богу! хвала богу! наша взяла! Нема тепер ні пана, ні 
мужика, нема ні вбогих, ні багатих! усі поживемó в достатках!

– Що ж, братища? – кажуть инші, – рушаймо панським добром 
ділитись! Повне місто тепер панства. [ЧРу, 352–353]

Так само, як і в попередньому випадку, аналізований текст було 
створено 1846 року, що засвідчує рукопис Б [136 зв. – 137], де він 
міститься без істотних супроти остаточної редакції відмінностей 
(найбільша та, що в позначеному уривку немає слів «наша взяла!», 
які автор дописав десь у середині 1850-х років).

Зауважмо, що інше місце в тексті (у розділі 12) з аналогічним ви-
словлюванням у цензора зауважень не викликало (на це місце свого 
часу був зреаґував цензор «москвитянина» Зєрнов – див. с. 123):

5 У публікації 1860 року: «из этого сброду» (П, 304).
6 У публікації 1857 року цього слова немає.
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– молились мы, братику, добре. Уже Бог все сердца преклонил на 
нашу сторону. «Подвернем теперь мы под корыто» все ваше пан-
ство. Заведем на Украине другой порядок. Не будет у нас ни панов, 
ни мужиков, не будет ни богатых, ни убогих, а все будет общее. 
[е, 9:29 зв.; ЧРр, 162]

Український текст:
– молились, козаче, ми вже Йому добре, – одвітýє батько Пугач, – 
уже Господь усі душі привернув до нашої сторони. Підвернемо 
тепер ми під корито ваших полковників та гетьманів; заведемо на 
Вкраїні інший порядок; не буде в нас ні пана, ні мужика, ні багато-
го, ні вбогого; усе буде в нас обще... [ЧРу, 284–285]

Чи в цьому випадку лажечніков проявив неуважність, яка «зігра-
ла на руку» авторові, чи з якоїсь іншої причини, але текст, що явно 
мав би привернути увагу цензора, пройшов, здавалось би, непомі-
ченим. Проте це не зовсім так. Зіставляючи українську та російську 
версії, бачимо, що фраза «Подвернем теперь мы под корыто ваше 
панство» українською подано в іншій формі: «Підвернемо тепер ми 
під корито ваших полковників та гетьманів». Звернувшись до ав-
тографа, бачимо, що останні слова в рукопису В [137] були: «ваших 
панів та гетьманів». Отже, Куліш цей вислів зредаґував, вдавшись 
до самоцензури, або ж поправив на вимогу цензора, означену в не-
відомому автографі. Випадок тут аналогічний до описаного раніше 
(див. пункт 4) – відмінність у тому, як це формулювання відбилося в 
російському тексті. У першому випадку відповідник був дослівний: 
«панам да гетьманам», у другому – «ваше панство».

Ще одне висловлювання про те, що все майно має буде «обще», 
пізніше таки звернуло на себе увагу цензора (див. далі пункт 9). І на-
впаки – текст в іншому місці, де Брюховецький під час суду над за-
порожцем сенчилом відповів січовим батькам: «Нема вже й тепер ні 
в мещанина, ні в мужика се моє, а се твоє: усе стало обще» [ЧРу, 
377; Б, 180 зв.], лажечніков пропустив без застереження (російською: 
«Уже и теперь нет ни у мещанина, ни у мужика – это мое, а это твое: 
все стало общее» [ЧРр, 209]).

8. Цензор відкреслив сцену розбійницької вакханалії, яку влашту-
вали запорожці після «чорної ради» (розділ 15):

место, где происходила рада, сделалось теперь позорищем безче-
ловечного убийства и грабительства. едет, например, пан в кован-
ной брике и держит обнаженную саблю или ружье наготове; слуги 
его верхом окружают брику; а за ними, то приближаясь, то отдаля-
ясь, то заезжая сбоку, гонятся, на мещанских лошадях без седел за-
порожцы; ни выстрелы, ни сабельные удары не останавливают их; 
один падает, а другой лезет еще с большим остервенением; слуги 
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сперва держатся вокруг своего пана крепко, но когда падет и с их 
стороны два-три человека, бодрость их оставляет, и они рассыпа-
ются врозь; тогда запорожцы останавливают лошадей, рубят 
колеса, опрокидывают повозки, сдирают с панов дорогие кар-
мазины. По полю валялась не одна повозка7 с ранеными конями, 
не одна жена оплакала убитого мужа, не один пан горько оканчивал 
жизнь, истекая кровью. Разломанные сундуки, разбросанные одеж-
ды, кровавые и изорванные, летящий по ветру пух из распоротых 
подушек (в которых запорожцы искали денег) довершали ужасную 
картину». [е, 9:53; ЧРр, 200–201]

Український текст:
Кому ж пощастило улизнути за царину, тиї, як од собак, мусили од 
запорозької голоти одбиватись. Отсе їде знáчний чоловік у кова-
ному возі да й шаблю держить голу або рушницю при плечі. слу-
ги їдуть кінно округ воза. А за ним низовці, охляп на міщанських 
конях, женуться, як шуляки. Хоть стреляй, хоть рубай, лізуть наче 
скажені. Боронить, боронить пана з сем’єю челядь, да як звалять 
одного-другого запорожці з коня, так хто оставсь – урозтіч! А вони, 
окаяннії, коней зупиняють, у колесах спиці рубають, вози пе-
ревертають, панів із кармазину і з саєти обдирають. По полю 
не один віз з покаліченими кіньми валяється, не одна вдова плаче 
по мужові, не один бідаха, конаючи в крові, тужить, що не поліг 
під Берестечком. А там скрізь порозламувані скрині; одежа лежить 
розкидана, крівава, пороздирана; пух із перин, наче сніг, летить по 
вітру: усюди розбишаки шукали грошей, усе пороли, розкидали. 
[ЧРу, 357–358]

Порівнюючи обидва тексти, бачимо, що російська фраза «едет, 
например, в кованной брике пан» українською подана інакше: «Отсе 
їде знáчний чоловік у кованому возі». Проте в рукопису Б (а отже, 
і в тексті середини 1850-х років, який був закінченням рукопису В) 
замість «знáчний чоловік» теж ужито «пан» [138]. Отже, і тут Куліш 
згодом переінакшив вислів, щоб уникнути цього дражливого для цен-
зора слова.

9. Не пройшла повз увагу цензора й розмова запорожців, які гра-
бунками стверджували новий лад – такий собі квазикомуністичний 
«порядок» (розділ 15). Це місце також було відкреслено:

– да что! довольно с тебя того, что у бургомистра Колодея рас-
хватали кубки, сребряные коновки, ковши, что мещане снесли со 
всего города на гетманский бенкет. стал бургомистр их бранить, 
называть ворами, разбойниками, так едва и сам не наложил голо-

7 У публікації 1857 року: «валялся не один кованный воз».
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вою. «Не называй, – говорят, – козака вором! Теперь уже, – гово-
рят, – миновалось это мое, а то твое; все теперь общее; свое 
добро, а не чужое разобрали добрые молодцы со стола». Вот тебе 
и вольность, которою поманил нас Бруховецкий! вот и защита от 
городской старшины! Это ж еще не все. Тут одни у бургомистра 
пируют, а там голота разбрелась по городу да давай в крамных ко-
морах* хозяйничать. Все из комор растаскали. мещане к гетману с 
жалобою, а тот смеется: «Разве ж вы, вражьи дети, – говорит, – не 
знаете, что теперь мы все, как родные братья? все у нас теперь об-
щее». Так-то убрали нас в шоры запорожские братчики. я с своими 
бургомистрами вижу, что беда, собрался да скорее домой, чтоб и у 
нас в Киеве не сделалось все общим. [е, 9:54; ЧРр, 202]

Український текст:
– Та що! Зараз у бурмистра Колодія кубки, коновки срібні, ковші, 
що позносили з усього міста мещане, із стола порозхватували. став 
бурмистер їх докоряти, злодіяками, розбишаками взивати, дак і са-
мого трохи не вбили: «Не взивай козака злодієм! Тепер, – кажуть, – 
минулось: се моє, а се твоє: усе тепер обще! своє добро, а не 
чуже розобрали братчики по кишенях!» Отакії! Ще ж це не все. Тут 
одні в бурмистра бенкетують, а там голота розповзлась по місту 
та давай коло крамних комір поратись. Усе з комір порозволікали. 
Кинулись мещане жалітись до гетьмана, дак той сміється: «Ви ж 
хіба, – каже, – вражі сини, не знаєте, що ми тепер усі як рідні брати? 
усе в нас тепер укупі!..» Так-то підійшли нас оманою січові братчи-
ки! я оце з своїми бурмистрами зібравсь та швидш додому, щоб і в 
Кийові в нас не похазяйствовали низові добродії. [ЧРу, 360]

Цей текст написано 1846 року, дещо поправлено на засланні [Б, 
139], проте пізніше редакційних змін він не зазнав і так, без цензур-
них втручань, був опублікований у російській та українській версіях 
роману.

10. І нарешті, останнє висловлювання, яке позначив цензор, сто-
сувалося слів Кирила Тура про метаморфозу, що відбулася внаслідок 
тотального пограбування багатих після «чорної ради» (розділ 15):

– Кирило! – вскрикнул Петро. – Кирило Тур! слышишь ли?
– Нет, не слышу, – отвечал юродивый запорожец, проезжая 

мимо. – Какой я Тур? Разве ты не видишь, как теперь все переверну-
лось? Кого звали недавно еще приятелем, того зовут теперь врагом; 
богатый стал убогим, а убогий богатым: жупаны превратились в 
сермяги, а сермяги в кармазины; как же ты хочешь, чтоб только Тур 
остался Туром? Зови меня или быком, или козлом, только не Туром. 
[е, 9:54 зв.; ЧРр, 203]

* лавках с товарами. – Прим. Куліша.



Український текст:
– Кирило! – гукнув на його Шраменко. – Кирило Тур! чи чуєш?
А той йому, їдучи:
– Ні, не чую. який я Тур? Хіба не бачиш, як тепер усе на світі 

попереверталось? Кого недавно ще звали приятелем, тепер вели-
чають ворогом; багатий став убогим, убогий багатим; жупани 
перевернулись на семряги, а семряги на кармазини. Увесь світ пе-
релицьовано: як же ти хочеш, щоб тілько Тур зостався Туром? Зови 
мене або бугаєм абощо, тілько не Туром. [ЧРу, 361–362]

Цей текст так само постав року 1846-го, а згодом лише зазнав 
стилістичних правок [див. Б, 137 зв.] і був опублікований без змін.

Втручання цензора в текст українського (і російського) роману, 
як бачимо, не виявилося таким драматичний, як авторові видавало-
ся і в 1840-ві роки, коли він тільки-но завершив роман, і згодом – у 
1855–1856 роках, коли він правив його, щоб передати до цензури. На-
впаки – це втручання було, сказати б, символічним. Тут, по-перше, 
відіграла роль інтеліґентність цензора лажечнікова, який, сам бувши 
автором історичних творів, загалом сприйняв «Чорну раду» як роман 
про минулу епоху, реалії якої не аж так перегукуються із сучасною 
дійсністю. «Русский романист подал руку малороссийскому», – із 
вдячністю відгукнувся про нього Куліш (див. с. 149). По-друге, як уже 
знаємо, з неймовірною енергією письменник задіяв усі доступні йому 
важелі випливу на цензора і, залучивши велике коло осіб із високого 
світу, врешті таки домігся поблажливого розгляду твору. І по-третє, 
Куліш зумів відчути назагал сприятливий для цензурного розгляду 
української та російської «Чорної ради» момент і вчасно подав свій 
твір до цензури. якби це відбулося на кілька років раніше чи на кілька 
років пізніше, – можна не сумніватися, що й результат був би інак-
ший: роман з’явився б у спотвореному вигляді. Втім, існував іще один 
чинник, який істотно вплинув на цензурне схвалення твору: перше 
ніж передати його до цензури, автор «причесав» текст до прийнят-
ного вигляду, який мав би її в цілому задовольнити. якого характеру 
були ці зміни, що мали характер самоцензури, – про це йтиметься в 
наступному розділі.
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5. Питання самоцензури

В самодержавной России цензура начиналась не в кабинете цензо-
ра, а за письменным столом писателя: зная, что его произведение 
подлежит цензуре, писатель нередко удерживался от того, чтобы 
дать волю своему перу. Это и была автоцензура, погубившая нес-
четное число произведений в момент их зачатия, исказившая за-
мысел и исполнение многих изданий. дамоклов меч цензуры висел 
над головой писателя, обуздывая его смелые порывы, препятство-
вал высказать накипевшую горечь, не позволял с должной силой за-
клеймить общественные пороки и социальную несправедливость, 
побуждал прибегать к эзопову языку, к недомолвкам и обинякам. 
даже трудно сказать, что пагубнее было для литературы – эта ли 
домашняя цензура, исподволь проникавшая в кровь и плоть писате-
ля, или официальная цензура правительственных органов1.

Це містке і точне окреслення поняття самоцензури і того, як вона 
відбилася на творчості письменників у царській Росії, безпосередньо 
стосується і Куліша та його праці над «Чорною радою».

Редаґуючи свій роман, Куліш удавався до самоцензури – «причі-
сував» його сам, щоб подолати перешкоди цензури офіційної. Не тоді, 
коли писав його у 1845–1846 роках, а коли опрацьовував, а надто коли 
готував до друку, за нової доби – царювання імператора Алєксандра ii.

Відчувши подих ліберальних реформ, але ще не отримавши пра-
ва загальної цензури, навесні 1855 року Куліш у сподіванні публікації 
заходився редаґувати твір, не криючись із тим, що «згладжує» про-
блемні з огляду на цензуру місця: «Теперь я [далі закреслено: перечи-
щаю «Черную раду»] брею и стригу своего Романа, чтоб можно было 
ему проскользнуть мимо швейцара без задержки; а там – внутри па-
лат – люди помягче. сказано: не так паны, як паненята» (див. с. 128). 
Тут ішлося про російську версію, але, поза сумнівом, таку саму пра-
цю автор провів і над українським текстом – «чтоб можно было ему 
проскользнуть».

1 В. Э. Вацуро, м. И. Гиллельсон, Сквозь «умственные плотины», 2-е изд., доп. 
(москва: Книга, 1986), 155.
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Інший промовистий приклад, як письменник вдавався до са-
моцензури при виданні своїх творів. Наприкінці березня 1856 року 
цензор Ніколай фон Крузе дозволив до друку перший том «Записок 
о Южной Руси». дозволив без жодних зауважень. Аж тут Куліш, готу-
ючи «Записки» до друку, перестраховується і сам, щоб зробити текст 
«комфортнішим», вносить у нього якісь зміни. В листі до Василя 
Тарновського (старшого) від 7 квітня 1856 року автор розкриває цю 
таємницю: «Этнографические Записки пропущены без малейшей по-
марки, так что я сам уж кое-что зачеркнул из благоразумной умерен-
ности и осторожности»2. Про авторське вилучення в уже надрукова-
них примірниках другого тому «Записок о Южной Руси» фольклорної 
перлини – «Пісні про Кирика» – вже йшлося (див. с. 117). І так само 
йшлося про те, що навіть у середині 1840-х років письменник вдавав-
ся до самоцензури, готуючи до видання фольклорні тексти, які згодом 
увійшли до «Записок» (див. с. 107).

Отже, тема самоцензури в «Чорній раді» актуальна, і ця тема не 
нова. Її порушував – чи не вперше – Віктор Петров, а вже в наш час – 
Василь Івашків, які принагідно навели окремі приклади Кулішевої са-
моцензури, однак спеціяльно цю проблематику не розглядали.

*
як уже знаємо з попередніх розділів, проблема цензурного схва-

лення «Чорної ради» постійно хвилювала її автора. Він переймався 
нею і в середині 1840-х років, іще до арешту, і в середині 1850-х років, 
коли редаґував текст, готуючи його до майбутнього цензурного розгля-
ду, і на завершальному етапі, коли, клопочучись про схвалення роману 
до друку, мусив особисто контактувати з цензорами.

Після арешту з наступним ув’язненням і засланням, коли, поз-
бавлений права загальної цензури, Куліш потрапив під пильний наг-
ляд жандармів, він, щоб опублікувати «Чорну раду», змушений був 
її «причісувати», «згладжувати» особливо гострі формулювання, усу-
вати виразно дражливі місця, замінювати окремі слова із двозначним 
змістом на нейтральні тощо. Це, так би мовити, загальні міркування. 
Однак, занурюючись у конкретику, отримуємо несподівані результа-
ти. Зіставивши друковані тексти та рукописи обома мовами, бачимо, 
що далеко не завжди редаґування української та російської версій 
роману відбувалися синхронно. Щось поправивши задля цензури в 
одній із них, автор зберігав незмінним попередній варіянт в іншій. 
Відтак то український, то російський тексти ставали гострішими по-
перемінно, а подеколи гострота однаковою мірою слабшала в обох 
версіях. Звичайно сам процес правлення був диференційований: ав-
тор правив той рукопис, який мав під рукою, і, створивши новий ва-

2 «Письма Кулиша к В. В. Тарновскому. 1855–1858», [сообщ.] А. л[азаревский], Киев-
ская старина 61, № 4 (1898): 119.
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ріянт, не завжди одразу переносив його в іншомовний текст. Часо-
ва дистанція між правками тих самих місць могла становити кілька 
місяців, а то й років, і зрозуміло, що виправлення в різних версіях 
роману за таких обставин не завжди збігалися. Тому, якщо бачимо 
відмінність між друкованими текстами українського та російського 
романів у місцях, які – як гадаємо – зумовлено самоцензурою, то на 
якомусь із етапів ці тексти могли точніше відповідати один одному. 
Останнє зауваження, втім, треба скориґувати, надавши йому деякої 
умовности з огляду на відсутність значної частини рукописів – тих 
джерел тексту, на яких можна базувати висновки, а отже, – далеко не 
завжди є змога простежити процес редаґування текстів, котрихось із 
фраґментів, від початку їх створення до часу публікації. Більшість ав-
тографів та авторизованих списків обох версій роману втрачено (або 
ще не знайдено), а ті, що збереглися донині, – це переважно частини 
тексту (докладніше про це див. розділ iV).

Кулішева праця над текстом у плані самоцензури провадилася 
у двох напрямках: письменник редаґував місця, де було акцентова-
но національну проблематику, і водночас «згладжував» ті, які мали 
загострений соціяльний характер. У ранній редакції роману істотно 
більше відвертих висловлювань автора, ніж у друкованому тексті: у 
мові персонажів або у ліричних відступах, ба навіть у примітках пись-
менник уболіває за долю України, трактує історичні події – як вони 
призвели до національного поневолення, підносить колишню славу 
України, протиставляючи її ситуації, у якій прочитується сьогодення, 
дає своє тлумачення окремих термінів чи понять, які кардинально від-
різняються від прийнятої в російській історіографії традиції. Кулішів 
роман – і національний, і соціяльний. Щоб показати причини «чорної 
ради», її перебіг та наслідки, автор акцентує на соціяльній конфронта-
ції – становому антагонізмі, протиставленні багатих і бідних, панів і 
селянської сіроми, що, природно, в очах цензора проєктувалося на су-
спільні відносини xix століття. Не випадково Куліш висловлював по-
боювання: «я боюсь, чтоб цензура не обрезала третьего тома, где весь-
ма очевидны становятся главные мои идеи» (див. с. 119). Про те, що 
твір концептуальний, що у форматі художнього твору автор намагався 
показати природу тогочасних суспільних взаємин, спроєктувавши її 
на загальнонаціональні проблеми, йшлося в записці, яку письменник 
склав у травні 1846 року для товариша міністра народної освіти, коли 
вирішувалося питання про відрядження за кордон (див. с. 274).

як уже не раз мовилося, Куліша покарано не за участь в Кири-
ло-методіївському братстві, яку він заперечував і яку слідство вреш-
ті-решт не змогло довести, а за «чрезмерную любовь к родине», і 
висновок жандармів базувався передусім на аналізі історичної праці 
«Повесть об украинском народе», поеми «Україна» та її прозового 
відповідника – «Книга о ділах народу українського і славного Війська 
козацького Запорозького», роману «михайло Чарнышенко, или мало-
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россия восемьдесят лет назад». У цих творах, на думку жандармських 
експертів, автор «с восторгом описывал дух прежнего казачества, 
наезды гайдамаков изображал в виде рыцарства, представлял исто-
рию малороссиян едва ли не знаменитее всех историй, славу этого 
народа называл всемирною, приводил песни украинские, в которых 
выражается любовь к вольности, намекая, что этот дух не простыл и 
доселе также в малороссиянах» тощо, а «Повесть», окрім того, «мог-
ла производить тем больший вред, что сочинена для детей старшего 
возраста»3. «Чорна рада» – опубліковані фраґменти – у жандармів іс-
тотних зауважень не викликала, принаймні у слідчих матеріялах жод-
них неґативних висновків щодо цього твору немає. Щоправда, згодом 
Куліш твердив, що про «Чорну раду» був циркуляр, аби її «не позво-
ляли цитировать и подвергать критическому разбору» (див. с. 82), 
однак перевірити це твердження наразі немає можливости, оскіль-
ки відповідних документів не виявлено. Треба наголосити, що якщо 
Куліш заявляв про існування якогось розпорядження по цензурному 
відомству стосовно заборони цитування «Чорної ради», то з погляду 
самоцензури не те важить, чи було таке розпорядження насправді, а 
те, що Куліш вірив в існування цензурних обмежень стосовно роману, 
а отже, у процесі його редаґування намагався усунути ті місця, які 
могли викликати небажане зауваження цензора при майбутньому роз-
гляду цілого твору.

Розгляньмо, отже приклади Кулішевої самоцензури в романі. 
ясна річ, вони не вичерпують усієї проблематики питання, а здебіль-
шого її ілюструють.

1. Підданий обструкції за національні переконання, Куліш, ціл-
ком зрозуміло, поступово вичищав із тексту ті думки, які могли його 
скомпрометувати, або шифрував їх. Звідси постало, як пише Петров, 
твердження, «буцім провідна мета “Чорної ради” полягає в тому, щоб 
довести необхідність сполучення України з москвою», яке виловлене 
ad majorem censurae gloriam. дослідник спостеріг, що тексти ранньої 
редакції та остаточної значно відрізняються, і в ранній редакції «пи-
тання про з’єднання трактується більш ніж вільно, сливе зневажли-
во»4. як приклад Петров навів діялог сомка і Шрама з остаточного 
тексту (цитую дещо ширше):

– <...> Одкрию тобі, панотче, чого отсе я в Кийові. Не сватаннє в 
мене на думці. Повінчаєш ти мене, одогнавши ляхі́в до случи, щоб 
моя жінка була гетьманша на всю гýбу. А тепер перéд війною тре-
ба нам поставить у Кийові твердо ногу, треба понасипать горлахи 
пашнею, припасти доволі пороху і військовóї зброї, да ще споря-

3 КмТ, 2:80–81.
4 Петров, 439.
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дить одно діло. Ось ходімо лиш до архимандрити, до нашого порад-
ника. Гизель, батьку, тепер у нас такий головатий чоловік, як колись 
був могила. Поговоримо з ним де про що з Гадяцьких пунктів. Не 
дурень був Виговський, що написав їх, тілько дурень, що з’якшавсь 
із ляхáми. З ляхáми в козаків вовіки-вічні ладý не буде. Чи гаразд, 
чи не гаразд, а з москалем нам треба укупі жити. се вже так, батьку!

– Ой, синку! – каже Шрам, – рознюхали ми тепер добре бояр да 
воєвод московських!

– се, батьку, як до чоловіка! А москаль нам ріднійший од ляха, і 
не слід нам од його одриватись.

– Бог його знає! – каже здихнувши Шрам. – може, воно так буде 
й лучче.

– Уже ж бак не гірше, батьку! бо тут усі слухають одногó, а там, 
що пан, то й король, і всяке ледащо норовить, як би козака в грязь 
затоптати.

– Не діждуть вони сьогó, невірниї души! – каже Шрам, ухопив-
шись за ус.

– От же, щоб не дождали, батьку, так треба нам з москалем за 
руки держатись. се ж усе одна Русь, боже мій милий! Коли в нас 
заведеться добро, то й москалю буде лучче. Ось нехай лиш Господь 
нам допоможе зложити докупи обидва береги дніпрові, тогді ми 
позаводимо усюди правниї суди, школи, академиї, друкарні, під-
німемо Вкраїну вгору і возвеселим души тих великих кийовських 
ярославів і мономахів5. [ЧРу, 132]

Петров зауважує, що навіть у цій друкованій і підцензурній ре-
дакції Шрамове зітхання і вагання «виразно свідчить, що не за дово-
ди на користь сполучення дбав Куліш»6. На підтвердження цієї тези 
дослідник наводить три варіянти діялогу, що містяться у рукопису В. 
Проаналізуймо їх, зіставивши, зокрема, з російським текстом, що Пе-
тров не зробив, а, крім того, ми маємо змогу простежити, як цей ури-
вок функціонував в інших рукописах українського роману від початку 
його створення.

Російська редакція, опублікована 1846 року в «современнике», 
взагалі не має нічого подібного до цієї розмови, жодної згадки про 
Виговського та Гадяцькі статті. ситуативно (за сюжетом) розмова йде 
відразу після того, як віддалився Кирило Тур, і перед тим, як Шрам 
із сомком пішли до архимандрита Інокентія Ґізеля. У російській ре-

5     своє трактування цього уривка – і зокрема його рукописної модифікації – запропо-
нував Євген Нахлік, який, на відміну від Петрова, у своїх висновках спирався на 
рукопис Б; див.: Є. Нахлік, «Коментар до згадки про “Гадяцькі пункти” в “Чорній 
раді” П. Куліша», Молода нація: Альманах, 2004, № 1 (30), 63–72. Інтерпретацію 
тексту в зіставленні фінальних української та російської версій див.: Giovanna 
Siedina, «A russian and ukrainian Historical Novel: Pantelejmon Kuliš’s “Čorna 
rada”», Studi Slavistici 3 (2006): 135–136.

6     Петров, 440.
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дакції, натомість, Кирило Тур виходить зі світлиці, а відразу за ним – 
і гетьман у супроводі наближеного товариства, які йдуть до Ґізеля. 
Щойно в українській версії роману, написаній навесні того-таки року, 
Куліш створює цей діялог – як перший підсумок розмов у світлиці та 
перед тим, як усі підуть на державну розмову до архимандрита, щоб 
обговорити Гадяцькі статті. Цитую текст з урахуванням синхронних 
(бо це чорновий автограф) правок:

– Тепер, – каже сомко, – пора тобі, панотче, сказать, чого оце я 
приїхав у Київ. Вже ж бак не для сватання! Повінчаюсь я з своєю 
лесею, одперши ляхів до случі: нехай вона в мене буде гетманша 
на всю губу. А тепер от що в мене на думці. Зачинаючи ту войну, 
треба у Києві поставить твердо ногу; треба оглядіть окопи, загото-
вить гамазеї, припасти доволі пороху й військової зброї. Нехай Київ 
буде середина України. Тут, як дасть Бог, буде й стіл гетманський. А 
тим часом ходім до архимандрита, до отця Іннокентія. Він розумна 
велика голова. Поговоримо з ним де про що з Гадяцьких пунктів. Не 
дурень був Виговський, що мізковав про друкарні да про академії, 
тілько дурень, що з’якшався із ляхами. З ляхами в козаків зроду ладу 
не буде. я не так поведу діло. я не побоюсь «дружити з москалем», 
аби «за пазухою в мене камень» був: і москаль нам, і ми москалеві не 
раз у великій пригоді станемо. А за Вкраїну треба приняться інше: 
годі їй іграть без толку, як молоде пиво; пора подумать і про внуків, 
щоб не було так, що діди набрались біди, а унуки набрались муки. 
Ось нехай тілько нам Господь поможе зложить до купи обидва бере-
ги дніпрови, а тоді ми позаводим усюди правниї суди, академії, шко-
ли, друкарні, піднімем Україну вгору і возвеселим душі тих «древніх, 
великих київських» ярославів і мономахів. [А, 31 зв. – 32]

Весна 1846 року – це період програмової праці Куліша на полі 
українознавства, час високої творчої активности, коли він пише не 
тільки українську «Чорну раду», а й «Повесть об украинском на-
роде», а ще – час інтенсивного спілкування з кирило-методіївськими 
братчиками під оглядом майбутніх культурно-освітніх перетворень в 
Україні. І тоді ж він створює цей текст, який так разюче відрізняєть-
ся від російського і адресатом якого є український читач. Наведена 
цитата первісної редакції ішла в ключі ідеології кирило-методіївців 
(про це вже тут мовилося – див. с. 109‒110) – місцями це немовби 
белетризований маніфест українського руху, репрезентантом якого є 
сомко (і Шрам). У цій редакції наразі маємо ще не полемічний дія-
лог зі Шрамом, а тільки монолог гетьмана. Особливо багатозначною 
є згадка про Гадяцький договір, який передбачав політичну та куль-
турну автономію України як повноправного члена Польсько-литов-
сько-Української федеративної держави.

Привертає увагу, що сомко проповідує засаду політики з Росією: 
«я не побоюсь “дружить з москалем”, аби “за пазухою в мене камень” 



189

був», і за цими словами проглядається погляд автора. достоту народ-
не прислів’я: «З москалем дружи, а камінь за пазухою держи»7, і його 
автор взяв у лапки, натякаючи на її фольклорне походження та, мож-
ливо, щоб мотивувати перед цензором. На засланні, редаґуючи руко-
пис Б, письменник спершу закреслює її, однак знову поновлює, і вона 
переходить у рукопис В. У рукопису Б [70], крім низки стилістичних 
правок, Куліш робить іще одну принципову зміну: закреслює вислів 
«Нехай Київ буде середина України». Однак у цілому весь текст збері-
гається, і це опосередковано свідчить, що на засланні письменник не 
прагнув повністю затерти україноцентричну проблематику твору, що 
«ліквідаторські» настрої, які в Куліша з’явилися після арешту та на 
засланні і про які пише Петров, на тексті українського роману якщо й 
позначилися, то порівняно невеликою мірою.

Що стосується російського, то навпаки, – на засланні Куліш у 
цьому місці докорінно виправив первісну друковану редакцію, допи-
савши – йдучи за текстом української версії – оту розмову зі Шрамом 
(цитую нижній шар тексту, створений у Тулі):

– Пора объявить тебе, батько, – сказал тогда сомко паволочскому 
полковнику-попу, – зачем я в Киеве. Не сватовство у меня на уме: 
сватовством надобно только прикрыться кой от каких людей. Обвен-
чаюсь я с своей невестою, покончивши с Тетерею; а теперь нам надо-
бно поставить твердо ногу в Киеве – воевода здешний мне усердству-
ет – надобно осмотреть окопы и заготовить запасы, да еще кое-что 
сладить перед началом такой великой войны. Пойдем-ка к отцу Ин-
нокентию Гизелю; у него разумная и толковая голова. Поговорим с 
ним кое про что из Гадячских пунктов. Не дурак был Выговский, что 
хлопотал о типографиях и академиях; только худо сделал, что сдру-
жился с поляками. с поляками у нас во веки вечные ладу не будет. я 
не так поведу дело. Без москаля нет нам житья на свете: ляхи, турки, 
татаре истребят, перевернут нас кверху дном. Один москаль сбере-
жет нам и имя русское, и веру православную. [д, 58]

Неведений текст ліг в основу надрукованого в «Русской беседе» – 
з урахуваннями тих виправлень, які автор зробив у середині 1850-х 
років у рукопису Д. У публікації далі йде коротка дискусія, яку розпо-
чав Шрам, висловивши сумнів щодо слушности твердження сомка, 
що «без москаля нет нам житья на свете». На репліку Шрама: «Ой, 
сынку! <...> разнюхали мы теперь добре бояр да воевод москов-
ских!» – сомко відповідає, що москаль нам ближчий, ніж лях. Цю 
дискусію автор дописав уже в рукопису Е, знову-таки, взоруючись на 
український текст, а вивершує її програма на майбутнє, яку теж допи-

7 див.: м. Номис, Українські приказки, прислів’я і таке інше. Збірники О. В. Марко-
вича та інших, упоряд., приміт. та вступ. стат. м. м. Пазяка (Київ: либідь, 1993), 
77.
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сано в російському романі безпосередньо перед його публікацією (і 
узгоджено з українським текстом, створеним 1846 року):

Погоди-ка, пускай Господь поможет нам соединить оба берега дне-
пра под одну булаву; тогда заведем везде правные суды, академии, 
типографии, поднимем Украину и возвеселим души великих киев-
ских ярославов и мономахов! [е, 8:69, ЧРр, 87]

В українській версії роману, своєю чергою, репліку Шрама, яка 
перериває сомків монолог і розгортається в коротку дискусію, – все 
це написано в середині 1850-х років, що засвідчує рукопис В, якого 
цитував Петров. Властиво, ті шари правок, що їх навів дослідник, наз-
вавши трьома варіянтами, – це основа, переписана з рукопису Б, та 
мереживо одночасних правок, зроблених у рукопису В, внаслідок яких 
постав новий текст – іще не остаточний, але вже значно ближчий до 
нього. сама ця дискусія, насамперед арґументація сомка, дуже ціка-
ва, і вона ще істотно – не стилістично, а посутньо – відрізняється від 
фінального тексту. Наведу цей уривок так, як він постав після прове-
деного редаґування:

– Тепер, панотче, – каже сомко Шрамові, – пора тобі сказати, 
чого оце я в Київі. Не сватаннє в мене на думці. Повінчаєш ти мене, 
одігнавши ляхі́в до случи, щоб моя жінка була гетьманша на всю 
гýбу. А тепер перед війною треба нам поставить у Київі твердо 
ногу; треба заготовити гамазеї, припасти доволі пороху й військо-
вої зброї, та ще треба спорядить одно діло. Ходімо лиш до архиман-
дрити, до нашого порадника. Ги́зель, батьку, тепер у нас такий голо-
ватий чоловік, як колись був могила. Поговоримо з ним де про що з 
Гадяцьких пунктів. Не дурень був Виговський, що написав їх, тіль-
кі дурень, що з’якшавсь із ляхáми. З ляхáми в козаків вовіки-вішні 
ладу не буде. Чи гаразд, чи не гаразд, а з москалем нам треба укупі 
жити. се вже так! А то ляхи, татарва з турком і всяка погань виж-
дуть свою годину і рознесуть нас на шматки; знівечать Україну так, 
що й не пізнаєш, чи жив тут коли християнський народ.

– ледачий чоловік і москаль, – каже Шрам, – рознюхали ми його 
добре по тих боярах та воєводах.

– ледачий, – каже сомко, – та не такий, як лях або турчин, – він 
мудрує, як би засунуть руку до нас у кишеню, а та ледарь береться 
до горла. Та вже який би він не був, а од його нам не слід одри-
ваться, бо доведеться нам так, як шкурату на огні. Тілько москаль 
і збереже нам християнську віру; тількі за москалем і зостанеться 
Україна, як була, Русью. А щоб він нас не вбрав у шори, не тре-
ба нам на його убезпечаться, а промишлять об собі своїм розумом. 
Ось нехай лишень Господь нам допоможе зложити докупи обидва 
береги дніпрові, тоді ми позаводимо усюди правниї суди, школи, 
академиї, друкарні, піднімемо Вкраїну вгору і возвеселим души тих 
великих київських ярославів і мономахів. [В, 71 зв. – 72 зв.]
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як бачимо, вислів про те, що з москалем треба дружити, але за 
пазухою камінь держати, тут набув «дипломатичної» форми: «щоб 
він [москаль] нас не вбрав у шори, не треба нам на його убезпечать-
ся, а промишлять об собі своїм розумом». Проте згодом письменник 
і цей вислів усунув – сомкова відповідь у фінальному тексті звела-
ся лише до наступного: «се, батьку, як до чоловіка! А москаль нам 
рідніший од ляха, і не слід нам од його одриватись». В остаточному 
тексті Шрамова репліка задля цензури теж більш «дипломатична», 
хоч і доволі смілива як для ще недавно опального письменника: «Ой, 
синку! – каже Шрам. – Рознюхали ми тепер добре бояр да воєвод мос-
ковських!». У рукопису В, натомість, це висловлювання було набагато 
гострішим: «ледачий чоловік і москаль, – каже Шрам, – рознюхали 
ми його добре по тих боярах та воєводах», і що важливо, із ним част-
ково погоджується сомко: «ледачий, <...> він мудрує, як би засунуть 
руку до нас у кишеню».

Наведений приклад демонструє всю складність розпізнавання 
явища самоцензури, адже в цьому випадку йдеться не тільки про неї, 
а й про створення нового тексту, художньо варіятивного: автор шлі-
фує думку, зокрема в такому делікатному питанні, як українсько-ро-
сійські взаємини, і водночас надає їй «прохідну» для цензури форму.

Кулішеву працю у плані самоцензури, яка спрямовувалася також 
і на художнє викінчення тексту, характеризують наступних декілька 
прикладів.

2. Наприкінці розділу 2 на завершення сцени на пасіці, після того, 
як Божий Чоловік розповів про чвари за гетьманство, які підживлю-
вали запорожці на чолі з їхнім ватажком Іваном Брюховецьким, щоб 
захопити владу, Черевань запросив гостей до хати:

– Бгатці! – сказав Черевань, – от я почувсь на добре. Ходімо 
лиш до хати. Там нам дадуть таких вареників, що всяке горе на 
душі одлигне. Годі вже вам гýторить про свої смутки. я радуюсь, 
що Господь послав мені таких гостей, а ви тілько охаєте та стог-
нете. Не засмучáйте моєї гостини, забудте свої гиркиї думи хоч на 
сьогодняшній вечір.

Так говорючи, устав да й повів своїх гостей до хати.
Шрам ішов за ним, хитаючи понуро головою. Василь Неволь-

ник голосно журивсь, на його гледючи. Божий Чоловік ясен був на 
виду, мов душа його жила не на землі, а на небі. [ЧРу, 33]

У російській версії роману в остаточному тексті увесь цей фра-
ґмент, а особливо його закінчення в цілому відповідає наведеній ци-
таті української версії, але в ранній редакції роману, опублікованій 
1845 року під назвою «Пять глав из нового романа П. Кулеша “Черная 
рада”», тут містився багатозначний патріотичний вигук Шрама, у яко-
му бриніла нота вболівання за Україну та її долю:
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– А пока это будет, бгатцы, – сказал хозяин, – прошу до хаты: 
там ожидают нас вареники и всякие сладости, выдуманные для нас 
женщинами. Ух! утомила меня эта длинная розмова! Бгатцы! не бу-
дем больше говорить об этом сегодня; забудем обо всем этом до 
времени, и повеселимся во славу прежних лет, когда громили Поль-
шу с батьком Хмельницким.

– Забуду я об этом разве в могиле! – говорил Шрамко, идучи 
в след за хозяином. – Ох, Украино, Украино!

И все потянулись медленно по узенькой тропинке из пасики, 
предводимые дородным Череваном, который, крехтя от внутренне-
го довольства, переваливался, как утка, с ноги на ногу. [ПГ, 175]

У рукопису Б – цілком новий текст, істотно змінений порівняно з 
російським друкованим, проте з тим же завершальним патріотичним 
закінченням:

– Бгатці! – сказав Черевань. – Годі вже вам балакати про тиї чва-
ри да панство. Ходімо лиш до хати. Там нам дадуть таких варе-
ників, що всяке горе на душі одлигне. Коли надумались ви їхати 
за Дніпро, то щасти вам, Боже, тілько сьогодні годі вже про те 
говорити. я рад [виправлено на: радуюсь], що послав міні Господь 
[змінено порядок слів: Господь міні послав] таких гостей, а ви тіль-
ко охаєте і стогнете. Одложімо, бгатці, хоч на сьогодні попеченіє. 
Не засмучáйте моєї гостини. «Сей день, його же сотвори Господь, 
возрадуємся в оні». Забудьте [дописано: свої тяжкиї думи хоч] на 
сьогодняшній вечір усе, опріч вареників і кубка!

Так говорючи, піднявсь [закреслено й дописано: устав] да й по-
вів своїх гостей до хати, покректуючи [дописано: од тяготи] і пере-
валюючись з боку на бік, як та качка.

– Забуду я хіба в домовині! – сказав Шрамко, ідучи за ним 
слідом. – Ох, Україно, Україно! [Б, 16 зв.]

я процитував текст, створений до заслання. Уже в Тулі Куліш 
його істотно поправив, скоротивши (закреслені місця подаю курси-
вом) та замінивши або дописавши окремі слова і фрази (їх позначаю у 
дужках), і цю працю відбито в рукопису. Закінчення, проте, автор за-
лишив без змін. Останні три слова в рукопису (який є авторизованою 
копією) дописано рукою автора, і зроблено це ще восени 1846 року.

У зредаґованому вигляді увесь фраґмент було переписано до ру-
копису В. Тут Куліш продовжив удосконалювати текст. У першому аб-
заці зроблено лише одну правку: «свої тяжкиї думи» змінено за «свої 
смутниї думи». У наступному абзаці автор закреслив другу половину 
речення від слова «покректуючи». А закінчення у третьому абзаці пе-
реробив докорінно. У новій редакції воно набуло такого вигляду:

– Забуду я їх хиба в домовині! – сказав Шрам, ідучи за ним слі-
дом. – Ой горе, та ще й тяжке, тобі, Україно!.. [В, 17–17 зв.]
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Цей текст перейшов і в рукопис Г [27 зв.], і тут автор також вніс 
дрібні редакційні зміни, проте останніх рядків іще не закреслив. Оче-
видно, їх було усунено вже на завершальному етапі, у тому рукопису, 
нині не відомому, який Куліш підготував для цензури і який правив за 
основу для друкарського набору. І закреслення цього фраґмента саме 
в цензорському рукопису є яскравим прикладом самоцензури (або ж 
письменник зняв цей пасаж на вимогу цензора). Водночас треба за-
стерегти, що нове закінчення, створене незадовго перед публікацією 
(від слів «Шрам ішов за ним, хитаючи понуро головою») замість за-
кресленого варіянту, з художнього боку є більш вдалим, а отже, само-
цензура і художнє редаґування тут ішли в парі, поєднувалися в єди-
ний творчий процес.

Паралельно автор опрацьовував російський текст, однак підхід 
тут був інакшим. можливо, ще до заслання письменник переробив 
увесь цей фраґмент, друкований у «современнике», а може, поправив 
його вже на засланні. У рукопису Д маємо вже нову редакцію, яка спів-
відноситься з українським текстом у рукопису Б:

– Бгатцы, – сказал Череван, – полно вам толковать про вой-
сковые суматохи да про панство. Пойдемте-ка в хату. Когда задума-
ли вы ехать за днепр, то помоги вам, Боже; но только, прошу вас, 
не говорите больше об этом. Забудем на этот вечер про всех панов и 
гетманов и повеселимся так, щоб аж ворогам було тяжко!

– Забуду я разве в могиле! – сказал Шрам, идучи за ним к 
хате. – Ох, Украино! Украино! [д, 13 зв. – 14]

Тут також цитую за первісним, до внесення виправлень, текстом. 
У середині 1850-х років автор зробив у ньому зміни, які наблизили 
його до основного. Фразу «Забудем на этот вечер про всех панов и 
гетманов» Куліш змінив на «Отложим, бгатцы, на этот вечер всякое 
попечение». Але найцікавіше, що далі він закреслив усю патріотичну 
фразу Шрама, починаючи від слів «Забуду я об этом», а замість неї 
дописав такий текст:

Так говоря, Череван поднялся с своего места и повел своих гос-
тей к хате.

– Отложим попечение! – повторил Шрам, идучи вслед за ним, – 
будет с нас и того, что до сих пор откладывали. Но его устами гово-
рит половина козачества.

И тяжело вздохнул полковник Хмельницкого.

Порівнявши цей текст із друкованим 1857 року, бачимо, що не-
вдовзі автор, окрім іншого, закреслив останні два абзаци (де вже 
значно послаблено, хоча ще й не затерто сліди вболівання Шрама за 
долю України) та створив нову редакцію закінчення, яка відповідала 
наведеному вище остаточному текстові української версії роману. Ці 
зміни автор уже зробив у рукопису Е [8:17 зв., 19], у якому зафіксовано 
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останні виправлення перед публікацією твору. Тут також здійснено й 
одну симптоматичну правку: у фразі «полно вам толковать про вой-
сковые суматохи да про панство» слово «панство» замінено на «чван-
ство». Таким чином Куліш уникнув зайвого наголошення на цьому 
дражливому для цензури слові, яке автор – про це вже була мова і ще 
йтиметься далі – не раз вичищучав із тексту і на вимогу цензора, і під 
дією самоцензури, замінюючи на різні ситуативні синоніми.

Текстологічний аналіз цього уривка доводить, що Куліш послі-
довно пом’якшував його патріотично-національну загостреність, про-
те ця праця не була механічною, а мала характер також і художнього 
викінчення тексту.

3. Цікавішим і виразнішим у плані самоцензури є наступний фра-
ґмент. В остаточному друкованому тексті у розділі 5, де автор описує 
проводи запорожцями прощальника, мовиться:

Шрам хоть і сердивсь на запорожців, да й сам не постеріг, як зади-
вивсь на їх. добриї молодці багато інколи діяли людям шкоди по 
Вкраїні, да, мимо того, якось припадали до душі всякому. Не раз 
доводилось мині самому слухати, як інший дід, споминаючи їх па-
кости, зáчне було їх коренити, а далі як заговориться, як забалака-
ється про їх звичáї да ходи, то й сам не знає, чого йому й жаль стане 
сіромах, і зáчне сива голова гýторити про них, як про своїх родичів. 
Чим же то, чим тії запорожці так припадали до души всякому? може, 
тим, що вони безпечне, да разом якось і смутно дивились на Божий 
мир. Гуляли вони і гульнею доводили, що все на світі суєта одна. Не 
треба було їм ні жінки, ні дітей, а гроши розсипали, як полову. може, 
тим, що Запорожжє іспоконвіку було серцем українським, що на 
Запорожжі воля ніколи не вмирала, давні звичáї ніколи не забува-
лись, козацькі предковічні пісні до послідý дней не замовкали, і було 
те Запорожжє, як у горні іскра: який хоч, такий і розідми з неї огонь. 
Тим-то, мабуть, воно й славне поміж панами й мужиками, тим воно 
й припадало так до души всякому! [ЧРу, 87–88]

Зіставивши цей уривок із ранніми текстами, наявними в рукопи-
сах, бачимо істотну відмінність у позначених місцях. У цих текстах 
сформульовано такі відкриті думки, що відповідали найсміливішим 
висловам раннього Куліша, і вони були такі доречні й художньо за-
вершені, що, усуваючи їх, письменник, без сумніву, керувався не ес-
тетичними міркуваннями, а самоцензурою. Останні два речення в ав-
тографі, отже, прописано інакше:

може, тим, що те Запорожжє іспоконвіку було серцем україн-
ським; Україну було придавлять, людям затулять рот, ізв’я-
жуть руки, – оніміє й похолоне безталанна Україна наша, що 
мертва; а на Запорожжі воля ніколи не вмирала, рідна мова з ста-
росвітськими звичáями ніколи не забувалась, козацькі предко-
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вішні пісні до посліду дней не замовкали, і було те Запорожжє, як 
у горні іскра: який хоч, такий і розідми з неї огонь. Тим-то, мабуть, 
воно й славне поміж людом, тим воно й припало так до серця укра-
їнцеві. [В, 50 зв. – 51]

Тут також цитую первісний текст (до внесення в нього правок). 
Опрацювавши його в середині 1850-х років, Куліш лише виправив ок-
ремі місця, але в цілому ще не скоротив, не звів до того варіянту, який 
з’явився у друку. Остаточного вигляду текст набув, очевидно, вже на 
прикінцевій стадії редаґування, коли письменник готував рукопис для 
цензурного розгляду. Виправивши це місце в середині 1850-х років, 
письменник, серед іншого, закреслив у фразі «оніміє й похолоне без-
талання Україна наша, що мертва» останні три слова, «Україна» пе-
реправив на «Вкраїна», «старосвітськими» – на «давніми», «славне 
поміж людом» – на «славне поміж панами й мужиками», «серця укра-
їнцеві» – на «серця мирові».

Звернувшись до рукопису Б, який правив за основу для створення 
рукопису В, бачимо, що цей текст було написано ще до заслання, і на 
засланні Куліш лише дещо його поправив. Зокрема, автор вніс тут такі 
зміни поверх тексту, написаного 1846 року в Петербурзі: «бідна Укра-
їна» виправив на «безталанна Україна», дописав усе закінчення ре-
чення від слів «і було те Запорожжє», а після того зредаґував у наступ-
ному реченні фразу «Тим-то, мабуть, те Запорожжє», виправивши її 
на «Тим-то, мабуть, воно» [Б, 49 зв. – 50]. У первісній редакції, ство-
реній до заслання, увесь цей панегірик Запорожжю як «серцю укра-
їнському» з авторськими рефлексіями про національне пригноблення 
України чужинцями було знаковано тим, що тут закінчувався розділ. 
Крім того, Куліш іще додатково наголосив на цьому тексті: на одному 
з етапів редаґування роману тут завершувалася перша частина.

На мою думку, створений перед публікацією варіянт був зумов-
лений лише нелітературними чинниками, він не несе нових художніх 
якостей тексту, а навпаки, його істотно збіднює, а тому в науково-кри-
тичному виданні «Чорної ради» слід поновити зредаґований варіянт 
із рукопису В. Замість тексту, що є відповіддю на запитання «Чим же 
то, чим тії запорожці так припадали до душі всякому?», – «може, тим, 
що Запорожжє іспоконвіку було серцем українським, що на Запорож-
жі воля ніколи не вмирала, давні звичáї ніколи не забувались» (так 
у публікації), отже, має бути: «може, тим, що Запорожжє іспоконвіку 
було серцем українським; Україну було придавлять, людям зату-
лять рот, ізв’яжуть руки, – оніміє й похолоне безталанна Вкраї-
на; а на Запорожжі воля ніколи не вмирала, рідна мова з давніми 
звичáями ніколи не забувалась» (нецензурований варіянт).

Зіставивши відповідний фраґмент української версії роману з ро-
сійською, бачимо кардинальну відмінність між ними в первісній ре-
дакції і схожість в остаточній. І авторський підхід до опрацювання 
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первісного тексту теж відрізняється засадничо. В остаточному тексті, 
опублікованому 1857 року, російський текст кореспондує з україн-
ським і є його майже дослівним перекладом:

Не раз случалось мне встречать столетнего старика, который, рас-
сказывая об их наглостях, потчевал их выразительным прилага-
тельным – прроклятый народ! но потом, увлекшись рассказами об 
их обычаях и подвигах, выражал, сам того не замечая, искреннее 
сожаление об их судьбе, и говорил о них тоном близкого родного. 
Отчего ж это юродивые запорожские рыцари были встарину так 
близки каждой живой душе на Украйне? может быть, от того, что 
они беззаботно, но вместе и грустно смотрели на жизнь. Пировали 
они со всем безумием разгулявшейся широкой воли, но и самыми 
пирами выражали мнение, что все на свете призрак и суета. Не 
нужно было им для душевного счастья ни жены, ни детей, а день-
ги они рассыпали – по их же выражению – як полову!* А может 
быть, и от того, что Запорожье для южной Руси, как москва для 
северной, было сердцем всей земли, – что на Запорожьи свобода 
никогда не умирала, предковские обычаи никогда не забывались, 
козацкие древние песни до последних дней сохранились, и было 
Запорожье – что в горну искра: какой хочешь, такой и раздуй из 
нее огонь. От того-то, может быть, оно и славится между панами 
и мужиками, от того-то оно и дорого для каждой живой души на 
Украйне! [ЧРр, 62–63]

Реверанс у бік москви, зроблений порівнянням її із Запорожжям, 
якого немає в тексті українському, зумовлювався тогочасними погля-
дами Куліша, і також тою обставиною, що саме у слов’янофільському 
журналі письменник друкував російську версію роману, а вся ідеологія 
слов’янофілів базувалася на створенні міту про особливий статус мо-
скви в Російській імперії як її духовного осердя. симпатії Куліша до 
слов’янофілів розвіялися вже через декілька років, і пасаж «как москва 
для северной» Куліш цілком усунув у публікації 1860 року [див. П, 96]. 
Не змінив, правда, через недогляд вислів «Запорожье для южной Руси», 
доречний для попереднього варіянту та недоречний без цього порів-
няння (цей вислів слід було теж зредаґувати відповідно: «Запорожье 
для Украины»). У публікації 1857 року наприкінці цього фраґмента є 
вельми характеристична примітка, яку автор також зняв у передруку:

действительно, как москва спасала своею народностию Русь от 
иноземного посягательства, так и Запорожье было убежищем сво-
боды во время польского владычества. да будет же священным для 
нас каждое место, на котором русский дух отстоял свою самобыт-
ность! [ЧРр, 63]

* Как мякину. – Прим. Куліша.
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Вивчення історії тексту російської версії дає цікаву картину. Весь 
цитований фраґмент Куліш написав уже на завершальній стадії, коли 
готував роман до друку – десь у 1856–1857 роках: у рукопису цей 
фраґмент іще був цілком інакшим, і його автор тут-таки перекреслив, 
створивши новий варіянт, що відповідав українському текстові. спо-
чатку в цьому рукопису було тільки:

Не раз случалось мне встретить седого старика, который, рас-
сказывая об их наглостях, потчевал их выразительным именем – 
проклятый народ! и потом, сам не зная почему, начинал говорить о 
них с восторгом. [е, 8:54 зв.]

Цей варіянт наявний уже в рукопису Д [40 зв.], де дослівно такий 
самий. Проте в публікації 1846 року наведена цитата має продовжен-
ня, відсутнє в рукопису Д:

Не потому ли, что в быту запорожца, в его отчуждении от семей-
ных радостей, в его презрении к богатству и роскоши, так много 
поэтического? или, может быть, потому, что Запорожье было серд-
цем Украины, что в Запорожьи национальная жизнь кипела всегда 
цельным и живым ключом, что когда враждебные стихии вытес-
няли, или по крайней мере замораживали ее в Украине, вся тепло-
та ее сосредоточивалась в ее источнике, в Запорожьи: там тесные 
узы братства, неизменное хранение древних обычаев и любовь к 
родной поэзии не давали погаснуть этой живой искре, без которой 
народ не был бы народом, ибо как тело, лишенное души, разлага-
ется в другие вещества, так и народ, лишенный национальности, 
исчезает и теряется в других народах8. [КБ, 95–96]

Тут письменник наголошує на самобутньому національному ха-
рактері України, виразником якого було Запорожжя, і в цьому контек-
сті стверджує: як тіло мертвіє і загниває без душі, так і народ, який не 
оберігає свої національні прикмети, виражені в народних звичаях та 
поезії, гине, розчинившись в інших народах. Ці думки, висловлені в 
романі від імені автора, цілком суголосні з ідеологією кирило-методі-
ївців, і зрозуміло, що Куліш вилучив їх, піддавши самоцензурі. Зро-
зуміло, що кориґування цілого фраґмента відбулося вже на засланні.

Наведений приклад засвідчує, що на засланні автор по-різному 
поставився до українського та російського текстів. Гострі національні 
вислови аналізованого уривка в українській версії письменник збе-

8 На це місце звернув увагу Івашків – висновок науковця стосувався всього твору: 
«Очевидно, що в процесі переробки роману суттєво послабилася його національна 
спрямованість, хоча текст 1857 року врешті є сюжетно і структурно більш довер-
шеним твором, ніж редакції роману 1840-х років» (Івашків, 201). як ми вже поба-
чили, національна спрямованість українського тексту в цьому місці послабилася 
цензурними чинниками, та й художньо він «програвав» супроти нецензурованого 
тексту.



198

ріг, натомість у російській версії усунув. Опосередковано це свідчить: 
текст української версії письменник опрацьовував сміливіше, відкла-
даючи його завершення на дальшу, невиразну перспективу, адже на 
той час опублікувати український роман було неможливо, тоді як ви-
дання російської версії виглядало реалістичніше. Тому й відповідне 
кориґування російського тексту мало сенс. Коли ж Кулішеві йшлося 
про безпосереднє підготування українського тексту до друку, він і в 
ньому усунув дражливі для цензора місця.

4. Ще один характерний приклад того, як у публікації автор знач-
но послабив національну і почасти соціяльну загостреність тексту, 
очевидно, приноровивши його до вимог цензури. Зреаґувавши на бру-
тальне поводження Гвинтовки з міщанами, Шрам кидає йому хлистке 
звинувачення, яке обурює полкового осавула:

А Гвинтовка глянув у вікно да й гукнув на свої слуги:
– Хлопці! бийте вразьких личаків по гамаликáх! женіть батога-

ми з дворá хамове кодло!
– Казна-що, бгате! – каже Черевань, – хто ж таки християнина, 

наче собаку, проганя од порога!
А Шрам, не витерпівши, додав:
– Так робили тілько пани ляхи́ да наши недоляшки. Чи не обля-

шила й тебе твоя княгиня?
– як отсе так? – крикне Гвинтовка.
– Так, що твої речи і звичáї годились би й звірю Єремі*.
Почервонів як мідень Гвинтовка.
– Батько! – каже, – од одногó тебе я стерплю такі речи, не про-

ливши гарячої крові! я такий Єрема, як ти Барабаш. Єрема!.. да 
нехай сатана візьме мою душу, коли не рад я повсякчас виняти за 
Вкраїну шаблю один проти́в десятох!

да й виняв з піхви шаблю і блиснув нею на сонці; а сонце вже 
сідало, і тілько на сволоці скрізь вікна червоніло.

– Ну, ну, угамуйсь, – каже Шрам, – хиба ж я тебе не знаю? мало 
чого скажеться під гарячу минуту? Не все, кажуть, переймай, що 
по воді пливе.

А сам собі подумав: «І Єремі дорога була Україна; і він махав за 
неї шаблею: як не махати, боронячи свої маєтності?» [ЧРу, 215–216]

В останньому абзаці міркування Шрама мовби підсумовують цей 
полемічний діялог, і в первісній редакції вони прописані повніше, ви-
разніше:

А сам собі подумав: «І Єремі дорога була Україна: і він махав за 
неї шаблею. як не махати, боронячи свої маєтности? Ні, оддай усе 
за Вкраїну, оддай худобу, не пожалуй рідних дітей та й нічого не 

* Князю Єремиї Вишневецькому. – Прим. Куліша.



199

бажай од України, ні чести, ні багатства, – оттоді покажеш, що її 
любиш! Ох, неситая алчность панства та золота! ти то засліпляєш 
нам очи, ти-то збиваєш нас із прямої дороги!» [Б, 97 зв.]

У такому вигляді цей фраґмент перейшов і в рукопис В [110–110 зв.], 
де автор закреслив лише фразу «ти-то засліпляєш нам очи», але зберіг у 
цілості. Відтак текст було зредуковано, і зроблено це, цілком очевидно, 
через цензуру, а отже, як і в попередньому випадку, в критичному ви-
данні, на мою думку, треба повернути безцензурний варіянт.

5. Інший випадок якоюсь мірою схожий на попередній – ідеться 
тут теж про національну загостреність тексту та його згладження за-
для цензури.

У першодруку українського роману, коли Шрам довідується від 
Білозерця, що сомко збирає старшину в Ічні, вигукує: «Так чого ж 
гаятись? <...> На коней да до І́чні!». На що Білозерець: «Господи! <...> 
чи тебе Господь сотворив із самого заліза, чи що? Ні рани, ні літа тебе 
не одолівають». Характеристична тут відповідь Шрама – його пове-
дінка мотивована почуттям патріотичного обов’язку:

– як треба рятовати Україну, байдуже мині і літа, й рани. Обно-
виться яко όрля юность моя. На коня, на коня! нічого гаятись! 
[ЧРу, 303]

Цей текст створено ще 1846 року, і тоді ж він зазнав художньої 
правки – замість «байдуже мені і літа, й рани» спершу було «то все 
міні ні по чім» [Б, 123 зв.]. далі цей фраґмент перейшов у рукопис В 
[143 зв.], де залишився без змін, і так його було опубліковано.

Інакше в російському тексті. до останньої миті ця фраза повні-
стю відповідала українському:

– Когда нужно спасать Украину, я забываю о летах и ранах. Обновится, 
яко όрля, юность моя! На коня, на коня! нечего медлить! [е, 9:34 зв.]

І вже тут, у рукопису Е, автор вніс виправлення, закресливши пер-
ше речення, що докорінно змінило фразу і навіть зробило її дещо без-
сенсовою. У публікації, отже, весь цей уривок набув такого вигляду:

– Так чего ж медлить? – сказал Шрам. – сейчас на коней да и в 
Ичню!

– Господи! тебе, видно, и сносу не будет. Неужели тебя создал 
Господь из железа, что тебя ни раны, ни лета не одолевают?

– Обновится9, яко óрля, юность моя! – отвечал Шрам. – На 
коня, на коня!10 нечего медлить! [ЧРр, 170; П, 262]

  9 У публікації 1860 року: «обновися».
10 У публікації 1860 року: «На коня» (без повторення).
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Це місце цензор не позначив, однак попри те Куліш усе ж зро-
бив зміну, послабивши гостроту вислову. Без сумніву, автор керу-
вався міркуваннями «благоразумной умеренности и осторожности», 
розуміючи, що російський текст буде читати широка публіка, тоді як 
український – лише національно-зорієнтована авдиторія. І передусім 
їй адресувалися слова в українському тексті, які в російському тек-
сті автор закреслив. Не знати, коли їх усунено, – чи перед цензур-
ним розглядом українського роману, і тому на цю фразу лажечніков 
не зреа ґував (хоча, як знаємо, національна проблематика роману не 
надто привертала увагу цензора), чи вже після того, як український 
роман отримав цензурний дозвіл й автор готував текст до публікації в 
«Русской беседе». У виданні роману 1860 року ці слова письменник 
так і не поновив – можливо, через недогляд.

6. етнотопонім «Україна» – концептуальний і програмовий – у 
тексті ранньої редакції фіґурував частіше, ніж в остаточному. Це по-
казує і наступний приклад. Ідеться про сцену першого на сторінках 
роману суспільного конфлікту, коли Шрам із товариством в’їхали до 
Києва, а дорогу загородили міщани із сурмачем (розділ 4). Після того, 
як міщани пригрозили «чорною радою», пославшись на запорожця, 
Шрам, що в суперечці був запалився, відразу поохолов:

– еге-ге! – каже тогді Шрам, – так се із Низу такий вітер віє!
да й догадавсь, що вже вогню підложено, уже тілько роздуть, то 

й зніметься пожежа по всій Україні. серце в його зомліло, як змір-
кував собі, що то з того може за лихо уродитись! де ділась зараз і 
вся досада на міщан! [ЧРу, 72]

Так є в остаточному тексті, натомість первісна редакція була інак-
шою. Звернувшись до тексту 1846 року в рукопису А [5 зв.], бачимо, 
що цей фраґмент (тут він має мовно-стилістичні відмінності) закінчу-
ється вигуком: «лихо, лихо тобі буде, бідна моя Вкраїно, як не пере-
пинемо! – подумав старий да й почав мякко до міщан так говорити». 
У рукопису Б [42] уже на засланні Куліш надав першій частині фрази 
такого вигляду: «лихо, лихо тобі буде, безталанна вдово Україно, як 
не перепинемо!». Так вона перейшла до рукопису В [43], і вже тут ав-
тор її повністю закреслив.

Порівнявши цей текст із російським, бачимо, що вже в опубліко-
ваній 1846 року редакції той кардинально відрізнявся від тоді ж ство-
реного українського. Обидва тексти передавали лише суть думки, а 
формулювання були цілком інші. У російському:

– Эге-ге! так вот откуда этот ветер веет? – сказал Шрамко, и душа 
его наполнилась самыми горькими предчувствиями. Запальчивость 
его в одно мгновение исчезла и уступила место горячему чувству 
любви к родине, которой угрожал раздор народных сословий, раз-
дуваемый, как он увидел, запорожцами. [КБ, 76–77]
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Цей фраґмент пізніше не зазнав істотного редаґування: автор пе-
реніс його в рукопис Д [35], у якому піддав лише деяким мовностиліс-
тичним виправленням, і врешті – у рукопис Е [8:40–40 зв.], де текст 
уже не зазнав змін і так був опублікований [ЧРр, 49].

7. Показовою є текстуальна історія наступного уривка. Після 
того, як сотник Юско приносить сомкові звістку про зраду полковни-
ків, гетьман вигукує:

– Так, так! – каже гірко сомко, – гетьмануй над нами хто хоч – чи 
лицарь, чи свинопас, – аби ми полковниковали. О, неситая жадоба 
старшиновання! тепер-то я побачив тебе в вічі. Гнешся ти перéд 
усякою поганню в дугу, аби тілько верховодить над іншими!.. Ну, а 
Васюта ж? і той поклонивсь Іванцеві?

І далі, на Шрамове запитання, що він збирається робити – каже:
– А що ж! їхати до Переяслава, постягати до обозу підручниї мині 
полки да й стоять хоть проти́в цілого світу! Що мині тиї князі да 
бояре? Що се вони видумали – шматовати Україну? Наше право 
козацьке, ніхто міждó нас не втручайся! де два козаки, там вони 
третього сами судять. Побачимо, чия буде сила! [ЧРу, 187–188]

Обидва ці фраґменти в первісній редакції мали істотні різночи-
тання, і саме такі, які могли викликати неґативну реакцію цензора. 
У першому уривку замість фрази «О, неситая жадоба старшинован-
ня!» було: «О панство, прокляте панство!» [Б, 86 зв. – 87; В, 97]. Ро-
сійський текст у рукопису тут повністю еквівалентний українському, 
однак зберігає формулювання, що його автор усунув з українського 
тексту: «О панство, проклятое панство!» [е, 9:4 зв.] – так його і було 
надруковано [ЧРр, 116].

другий уривок у російському тексті, проте, істотно відрізняється 
від українського. В останньому, як бачимо, гетьман апелює до права 
на власний самоврядний розвиток України – цьому загрожують «князі 
да бояри», що «видумали» «шматовати Україну». У російському ро-
мані, натомість, нічого подібного немає, а лише стверджується – і то 
не надто виразно – право самим порядкувати:

– ехать в Переяслав, собрать к себе подручные мне полки и стоять 
хоть против целого света. Наше право козацкое, а мои козаки нико-
го, кроме меня, не признают гетманом! [е, 9:5; ЧРр, 116]

друге речення в цій цитаті повністю відповідає українському 
варіянтові, який автор замінив у рукопису В на той, що його знаємо 
з публікації. У рукопису було: «а мої козаки одного мене мають за 
гетьмана» – це формулювання автор закреслив і дописав нове: «де 
два козаки, там вони третього самі судять. Побачимо, чия буде сила!». 
Отже, як бачимо, російський текст у тому вигляді, який ми його зна-
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ємо, мав повний відповідник в українському тексті, за винятком отих 
двох центральних речень: «Що мені тії князі да бояре? Що се вони 
видумали – шматовати Україну?». Ці речення виконували з’єднуваль-
ну функцію попередньої і наступної частин цілого фраґмента – якщо 
їх опустити, він сприйматиметься неповним. Отож доходимо виснов-
ку, що й російський текст містив такі речення – їхні відповідники, 
які автор закреслив на котромусь із етапів редаґування, коли «брив» і 
«стриг» роман, щоб той міг «просковзнути повз швейцара».

Історія тексту другого уривка на цьому не закінчується. Коли 
звернутися до автографів українського роману, виявляється, що фраза 
«Що мені тії князі да бояре?» раніше була цілком інакшою: «Що мені 
цар та князь?». Вона містилася і в рукопису Б, і в рукопису В, де автор 
її не закреслив, тобто в середині 1850-х років ця фраза ще була акту-
альною (мабуть, приблизно такою вона була і в російському тексті, 
який репрезентував втрачений нині автограф – продовження рукопи-
су Д). Немає сумніву, що цю фразу також зредаґовано під тиском цен-
зури або з міркувань самоцензури.

8. самоцензурою позначене редаґування і наступного уривка. 
сомко прагне заспокоїти Шрама, коли той «сів конець стола, підпер 
руками сиву голову і гірко заплакав», бо «окаянний Тетеря торгується 
з ляхами за християнські душі», а на лівобережжі «десять гетьманів 
хапається за булаву, а що Вкраїна розідрана надвоє, про те усім бай-
дуже!». На Шрамові доводи сомко відповідає:

– Знаю й се, – каже сомко, – і, правду тобі сказати, воно мині й дар-
мо. Нехай наш казан закипить іще й з другого боку, щоб ізварилась 
каша. А то козаки дуже вже розопсіли: «Ось ми-то люде, а то все 
грязь! Нехай годує нас поспільство, а наше козацьке діло – тілько 
по шинках вікна да пляшки бить». Потурай тілько їм, то якраз за-
ведуть на Вкраїні шляхетськиї звичáї і заколотять миром не згірше. 
Уже ж, здається, Пóльща нас добре провчила, уже пора нам знати, 
що нема там добра, де нема правди. Ні, нехай у мене всяке, нехай 
і міщанин, і посполитий, і козак стоїть за своє право; тогді буде на 
Вкраїні і правда, і сила. [ЧРу, 108]

Опрацювання цього фраґмента було особливо ретельним. На всіх 
етапах редаґування він дуже відрізнявся від опублікованого тексту: 
автор щоразу вносив у нього виправлення – і змістовні, і мовности-
лістичні [А, 23 зв.; Б, 60; В, 61 зв.]. Цілком очевидно, автор надавав 
великого значення промові сомка, який кількома словами мав пока-
зати перспективу – як подолати державну кризу, а водночас виявити 
її коріння. Ключова фраза, висловлена насамкінець, теж змінилася, 
хоча суть збереглася (було: «Ні, нехай всяке стоїть за своє право; тоді 
буде на Вкраїні і правда, і сила» – рукописи Б і В; після «нехай» допи-
сано «у мене» – рукопис В). Фраза «Ось ми-то люде, а то все грязь» в 
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усіх цих джерелах була іншою: «Ось ми тілько пани, а то все чернь» 
(рукопис А), «Ось ми пани, а то чернь» (рукописи Б і В), і її для дру-
ку «підчищено», як і в інших таких випадках, з огляду на цензуру. В 
російському тексті це формулювання, однак, збереглося і так було на-
друковано: «мы де паны, а то все чернь. Пускай нас кормит и одева-
ет11, а козацкое дело – только в шинку окна да сулеи бить» [е, 8:62 зв.; 
ЧРр, 74]. Воно перенесено з українського тексту, оскільки в первісній 
редакції було цілком інакше: «Они если еще не сделались панами над 
всеми прочими украинцами, то готовы сделаться» [КБ, 196].

І нарешті ще одна принципова правка – у реченні «Уже ж, здаєть-
ся, Польща нас добре провчила, уже пора нам знати, що нема там до-
бра, де нема правди», яку автор зробив уже в середині 1850-х років. У 
рукопису А і Б було: «А мені здається, та й по історіям видно, що мало 
там добра, де одні верховодять, як самі знають, а другії уподобляють-
ся товарячому стаду, ему же нѣсть разума». Це ніби було скалькова-
но з сучасної російської дійсности, і автор цілком переробив цю фразу 
вже в рукопису В, надавши їй такого вигляду: «А мені здається, та й 
по сусідям бачимо, що мало там добра, де їздять верхи на людях, як 
от у Польщі або хоч і в московщині». Зрозуміло, що її не можна було 
надрукувати, – вона так і залишилася в рукопису.

Текст російської версії в цьому місці первісно мав такий відпо-
відник: «мне сдается, батько мий ридный, что мало добра, когда одни 
действуют, как сами знают, а прочие подобятся стаду, ему же нѣсть 
разума» [КБ, 196]. Це речення письменник усунув іще на засланні – 
до рукопису Д воно вже не ввійшло. На засланні у російському тексті 
Куліш створив іще один варіянт, який не потрапив до основного тек-
сту і який варто тут процитувати як певне віддзеркалення історичних 
поглядів автора: «Козаки слишком много забрали себе в голову, и если 
не сделались еще панами над всеми прочими украинцами, то готовы 
сделаться; а тогда было бы плохо» [д, 50].

9. Одним із найочевидніших виявів самоцензури в романі є шифру-
вання авторства Тараса Шевченка та Івана мазепи в епіграфах, які Куліш 
умістив на початку розділів у російській версії роману, опублікованій 
1857 року. Три епіграфи (до розділів 12, 14 і 16) Куліш узяв із Шевчен-
кового послання «І мертвим, і живим, і ненарожденним землякам моїм в 
Украйні і не в Украйні моє дружнєє посланіє» (на той час відоме тільки 
у списках), і, без жодного сумніву, знаючи ім’я автора цитат, зашифрував 
його як «Анонима» [ЧРр, 149, 178, 205]. Ще один епіграф, авторство яко-
го Куліш приховав задля цензури, він подав до розділу 4:

Всі покою щиро прагнуть
да не в один гуж всі тягнуть, –

11 У публікації 1860 року: «кормят и одевают» (П, 114).
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Той направо, той наліво,
А все браття – то-то диво!
ей, братища, пора знати,
Що не всім нам пановати!

І далі після пропуску, відбитого крапками:
Зжалься, Боже України,
Що не вкупі має сини! [ЧРр, 42]

Це рядки з відомої поезії мазепи, запозиченої з видання макси-
мовича «малороссийские песни» (москва, 1827), де її надруковано 
під назвою «дума гетьмана мазепи». Проте в публікації 1857 року під 
епіграфом Куліш зазначив лише, що це – «старинная песня». Приго-
тувавши роман для публікації в чотиритомнику своїх «Повестей», які 
побачили світ 1860 року в Петербурзі, Куліш уже вказав на справжнє, 
а не вигадане джерело цитат: «Шевченко» [П, 229, 274, 317] і «Песня 
мазепы» [П, 64].

Наступні декілька прикладів репрезентують типову для тексту обох 
версій роману ситуацію із заміною слова «пани» на «кармазини», «бага-
тирі», «дуки-срібляники» тощо. Про цю правку вже не раз ішлося, коли я 
аналізував цензорські позначки в рукопису Е. Цензор найбільше звертав 
увагу на вживання цього слова в неналежному контексті, а Куліш, ви-
правляючи, міняв слово «пани» на ситуативно синонімічне. Часто, втім, 
трапляється заміна цього слова і без прив’язки до рукопису Е, де цензор 
його з різних причин не позначив. можливо, таке виправлення було ви-
явом самоцензури, а може, автор виконував вимогу цензора, зафіксовану 
в невідомому нині цензурному рукопису українського роману.

10. Наприкінці розділу 9 фінального тексту описано, як Шрам із 
товариством, наблизившись до Ніжина, зачули розмови, що віщували 
повстання бідного люду проти багатих. «Що ви <...> лагодите черес-
ла та лемеші? лагодьте лучче батьківські списи, бо буде хутко усім 
робота», – такий загальний настрій панував серед простолюду на сто-
рінках роману. З цього приводу у Шрама зринають нерадісні думки 
(ними й завершується розділ):

А Шрам збоку слухає-слухає, да не знає, що вже тим нависним 
речникáм й казати.

«Нічого й речей дурно тратить, – думає собі. – Тут, бачу, дов-
го хтось поравсь, а не хто більш, як оттиї проклятиї комишники! 
Бач, яку старовину розворушено! Тогді ж і Бог благословив проти́в 
гордих дуків да беззаконної шляхти ставати; а тепер Іванець для 
своєї кори́сти роздуває старе огнище. Темний люд закарбовав собі 
в голові кармазини да нашийники, так тепер тілько тюкни, він по 
готовому сліду безумниї речі й городить, сам себе возмущає, а лу-
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кавий Іванець тим часом до свого добірається! Велика буде милость 
Божа, як ми його подужаємо!» [ЧРу, 200]

Порівнявши цей уривок друкованого тексту з автографом середи-
ни 1850-х років, бачимо, що у фразі «Тогді ж і Бог благословив проти́в 
гордих дуків да беззаконної шляхти ставати» замість «гордих дуків да 
беззаконної шляхти» вжито «панів», і у фразі «Темний люд закарбо-
вав собі в голові кармазини да нашийники» замість «кармазини» – теж 
«пани» [В, 104]. У редакції роману, створеній 1846 року, після слів «до 
свого добирається» було продовження, яке автор закреслив на засланні:

Боже праведний! як то людська злоба або несита алчность підо все 
підбереться і святе діло на підмогу своїм гріхам оберне! На що ж 
Ти попускаєш злому чоловікові прикриватись ризою праведника? 
Чи Ти його «на день суда блюдеш», чи за наші гріхи нас караєш? 
Чи, може, збираючи над нами чорні хмари, тілько пересторогу нам 
даєш, щоб ми в своїй гордості не превозносились, народ християн-
ський по правді «судили да рядили, спочинок по Вкраїні держали, 
козацьку славу шановали», як то зложив у пісні нам Божий старець! 
О, вже ж бо й наше панство дуже розвеличалось, почали справді 
деякі простим людям шиї ярмом нахиляти [було: нагинати]. Коли б 
Бог дав, щоб розійшлась без дощу да без граду ся хмара, може б чи 
не схаменулась трохи Україна! [Б, 92]

Надзвичайно рельєфні думки, які своєю тональністю зближуються з 
ідеологією братчиків. Чому Куліш цей уривок закреслив – не зовсім зро-
зуміло: чи з міркувань самоцензури, чи через прагнення зробити текст ла-
конічнішим, виразнішим, чи керуючись обома цими чинниками водночас.

У російській версії роману, у фінальному друкованому тексті 
1857 року, весь аналізований фраґмент є сильно сконденсованим і в 
цензурному плані безневинним (і цензор його не позначив):

А Шрам со стороны слушает-слушает, да не знает, что и говорить 
этим воспламененным головам. «Нечего, – думает, – и слов попусту 
тратить. Ведром воды не залить пожару. Тут, вижу, долго кто-то 
старался, – а кто же больше, если не проклятые камышники? со 
всех сторон подложили злодеи огня!.. Велика будет милость Божия, 
если мы успеем погасить его!» [ЧРр, 123]

Останні два речення відповідають українському текстові з руко-
пису В, який Куліш у середині 1850-х років закреслив і який не увій-
шов до фінального тексту. Після слів «проклятії комишники» тут 
було: «щоб з усіх боків підпал заложити. Велика буде Божа ласка, як 
ми його гуртом потушимо» [В, 104].

11. Під час інциденту (який я вже частково описав – див. с. 200), 
коли дорогу до Києва богомольцям перегородив сурмач із міщанами, 
між ними та Шрамом виникла перепалка:
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– Та що ти, куме, коло його панькаєш? – сказав хтось ізбоку 
товстим голосом, – хиба не знаєш, що це таке є? Знай нас, панів! 
от воно що! сказано – кармазини. Цебто вже наш брат їм не кунпа-
нія, – от воно що!

як сказав, то наче іскру в порох укинув. Усі так і загорілись, бо 
міщане вже давно на городове козацтво да на старшину важким 
духом дихали.

– е, пек же його матері! – закричало десятеро разом, – так ми 
тілько тоді кунпания кармазинам, як треба виручати їх із-під кор-
миги лядської?

– Пхе, – каже господарь, – якого ж чорта нам коло них панькати?
– К дияволу кармазинів! – загукала громада, роздродившись, 

як бугаї. – Вони тількі вміють бряжчати шаблями; а тоді де були ці 
брязкуни, як безбожний Радзивил загуркотав із гармат у городські 
ворота? [ЧРу, 68]

Це місце, як бачимо, насичене згадками про панів, яких тут наз-
вано по-різному. А як було в автографах? Виявляється, при публікації 
письменник особливих змін не зробив – і це теж характеризує його 
працю над романом: автор уживав розмаїту лексику на означення од-
ного і того ж явища. У першому випадку – «Знай нас, панів» – первіс-
но було «Знай наших», і вже в рукопису В [40 зв.] автор створив новий 
варіянт. У решті випадків ужиті в остаточному тексті слова такими ж є 
і в автографах – у рукописах Б, В і Г. За одним винятком: опублікована 
фраза «міщане вже давно на городове козацтво да на старшину важ-
ким духом дихали» до останньої миті була іншою: «міщане вже давно 
на панів та на городове козацтво важким духом дихали» [Г, 51 зв.].

Аналогічну ситуацію спостерігаємо в російському тексті, який не 
зазнав цензурних змін. Зокрема, фраґмент російського тексту, симе-
тричний зміненому задля цензури українському, залишився неправ-
леним, бо був цілком «прохідним»: «Чорт возьми! – вскричало еще 
несколько голосов, потому что пьяная чернь вспыхивает как порох 
от одной искры, – так мы тогда только компания кармазинам, когда 
нужно их выручать из лядского ярма?» [е, 8:39; ЧРр, 47].

Приклади того, як Куліш «причісував» текст роману, усуваючи, 
де можна, з нього слова «пан», «пани», «панство», можна було б на-
водити і далі.

*
Ті випадки самоцензури, які тут розглянуто, не вичерпують усьо-

го комплексу проблем, що постають при вивченні цензурних аспектів 
текстуальної історії «Чорної ради». само по собі це питання варте 
окремого ґрунтовного дослідження, і його можна буде здійснити, коли 
з’явиться критичне видання роману. Але і з наведених прикладів бачи-
мо, що проблема самоцензури є важливим текстологічним питанням. 
Її дослідження істотно збагачує інструментарій аналізу твору та від-



криває нові можливості для його розуміння, для адекватного тракту-
вання втілених у ньому ідей. І нарешті, воно спонукає зіставити оби-
дві версії роману – і українську, і російську – на предмет виявлення в 
них спільних та відмінних авторських ходів у розв’язанні типологічно 
схожих завдань, подивитися на цей роман як своєрідний «метатекст», 
який автор реалізував у двох різномовних версіях. Цей «метатекст» – 
до певної міри авторський код, що існує в єдиному творчому задумі, і 
розшифрування його дає змогу дослідникові вийти на нові пошукові 
горизонти для повнішого і всебічного дослідження кожної з різномов-
них версій «Чорної ради».

Проблема самоцензури – які текстуальні зміни автор зробив, щоб 
уникнути майбутніх перипетій цензурного розгляду рукопису, – як ба-
чимо, переплітається з питанням художнього викінчення твору. Часто 
неможливо сказати напевно, чи виправлення зумовлене самоцензу-
рою, чи художніми міркуваннями, а чи, може, обома цими чинника-
ми водночас. А іноді характер правки можна визначити більш-менш 
певно, відділивши самоцензуру від художнього редаґування. Тут ви-
ходимо на ще одну проблему – «авторської волі» та остаточного тек-
сту: чи треба поновлювати у тексті майбутнього критичного видання 
«Чорної ради» ті місця, які зредаґовано під тиском цензури або з мір-
кувань самоцензури, якщо новостворений текст не несе додаткового 
смислового або художньо-естетичного навантаження. А чи, навпаки, 
слід і надалі репродукувати друковані тексти роману, знаючи, що вони 
з’явилися в підневільних (до певної міри) умовах і що на них позна-
чилася цензура.





209

6. «Об отношении малороссийской словесности  
к общерусской. 

Эпилог к “Черной раде”»

стаття Куліша «Об отношении малороссийской словесности к 
общерусской. Эпилог к “Черной раде”» – одна із центральних у його 
літературно-критичній творчості. Значення цієї праці для літератури, 
і ширше – для національної самоідентифікації українців, влучно ок-
реслив Григорій Грабович:

В історії української критики це є своєрідним вододілом – текст, 
який встановлює нову планку у процесі національного самоосмис-
лення взагалі й українсько-російського співіснування зокрема. 
Розвідка – багатогранна. Вона є історичним оглядом тих літератур-
них стосунків <...> й автобіографічним коментарем на своє власне 
писання, і полемічним виступом, і в першу чергу чи не першою 
програмовою артикуляцією того згустку проблем, що їх обіймає 
питання українсько-російських стосунків. І через це, і через свою 
блискучу інтелектуальну і стилістичну насиченість, вона заслуго-
вує на окреме й детальне дослідження1.

Один з аспектів такого дослідження, який раніше не був предме-
том уваги дослідників, – текстологічний.

як відомо, статтю високо оцінили Кулішеві сучасники, та й сам 
автор розумів, що для української літератури вона знакова – закла-
дає нову парадигму осмислення української писемности, зокрема у 
її стосунку до російської. 27 березня 1856 року, через тиждень після 
створення цього есею, Куліш писав своєму родичеві миколі д. Біло-
зерському:

Попросите Колю [микола м. Білозерський, брат Кулішевої дру-
жини. – О. Ф.] взять у Тарновского и скопировать для Вас не-
медленно мою статью: «О духовном соединении Южной Руси с 
северною». Настоятельно просите, а то не сделает под самыми 
ничтожными предлогами; а это статья великой важности и, если 

1    Григорій Грабович, «Прижиттєва рецепція Шевченка: становлення національного 
поета», у кн.: Грабович, заг. ред., Олександр Боронь і михайло Назаренко, упоряд., 
Тарас Шевченко в критиці, том 1: Прижиттєва критика (1839–1861), комент. 
О. Боронь та ін. (Київ: Критика, 2013), xlix.
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не ошибаюсь, составит эпоху в русской и малороссийской литера-
турах. [ПЗТ, 2:350]

Тут ідеться про статтю, яка згодом отримала назву «Об отноше-
нии малороссийской словесности к общерусской. Эпилог к “Черной 
раде”». Властиво, після публікації роману в «Русской беседе» і потім 
в окремому виданні, також у кінці книги, цей текст було оприлюд-
нено. епілог надруковано лише разом із російськомовною версією 
роману – українську версію, для якої було написано цей есей, опублі-
ковано без нього.

як знаємо з листування Куліша, статтю він написав доволі швид-
ко. 16 березня 1856 року критик поінформував сєрґея Аксакова:

Теперь я готовлю статью о свободном, т. е. неполитическом сое-
динении южной Руси с северною, которая будет напечатана в виде 
предисловия при подлиннике «Черной рады», но, кажется, может 
занять сперва место в «Русской беседе». [ПЗТ, 2:342–343]

Це найраніша з відомих згадка про те, що Куліш працює над стат-
тею. А в наступному листі до цього адресата, від 20 березня, він за-
явив: «статью “О духовном соединении Южной Руси с северною” я 
кончил вчера. Теперь она переписывается и немедленно будет отправ-
лена в Ваш Ареопаг» [ПЗТ, 2:345]. Отже, статтю Куліш завершив 
19 березня у Петербурзі, куди він приїхав не раніше 5-го і не пізніше 
7 березня.

Виношував есей Куліш, однак, доволі довго. Вужчим, функціо-
нальним призначенням статті було пояснити мотиви, що спонука-
ли автора надрукувати твір під тією самою назвою двома мовами. 
І найважливіше: дати розуміння, чому український і російський 
тексти одного й того ж роману співвідносяться між собою не як 
ориґінал і буквальний переклад, а як два різномовні варіянти, від-
мінності між якими походять «от различия духа обеих словесно-
стей». Куліш доводить те, що нині є очевидним: мова і словесність 
кровно пов’язані між собою, народ повинен мати словесність, 
створену його мовою, і її, а не чужомовний еквівалент, він сприй-
має найповніше. Окремі Кулішеві судження, які пронизують стат-
тю, – про співвідношення української та російської словесностей, 
про те, що росіяни зазвичай іґнорують проблему вивчення укра-
їнської культури, і що письменникові природніше висловлюватися 
рідною мовою, і що, в такому разі, його писання сприйматимуться 
в рідномовному світі органічно тощо – вже містяться у великому, 
багатому думками листі Куліша до Аксакова від 1 січня 1856 року 
(цитату див. на с. 71). Головне, що єднає цей лист зі статтею, – це 
загострена патріотична тональність, у них взято високий реґістр 
національних культурних проблем, які постають перед українцями 
в процесі їхнього розвитку. Проте у статті вони розвинуті розлого, 
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доказово, на прикладі творчости ключових постатей української 
літератури. У статті заявлено, за висловом Куліша, «права нашей 
отдельной национальности»2.

Написавши есей, Куліш поспішив розіслати його своїм прияте-
лям, щоб вони висловили зауваження. 27 березня він надіслав статтю 
В. Тарновському (старшому) – спонсору «Записок о Южной Руси», 
перший том яких щойно отримав цензурний дозвіл, – із проханням, 
щоб її прочитали в колі знайомих качанівського поміщика, який тоді 
мешкав у Києві:

с этой почтой посылаю Вам страховым письмом статью мою: «О 
духовном соединении Южной Руси с северною. Предисловие к 
“Черной раде”». Прочитайте ее сперва в своем семействе, а потом 
на вечере у себя, у Галагана или Юзефовича, не обращая внимания 
на то, какие тут случатся люди и будут ли или нет у них стриженые 
волосы. Потом не поленитесь сообщить мне без всякой утайки, 
что будут говорить о ней ученые мужи и простые смертные. если 
бы даже все сказали в один голос, что это вздор, то так прямо и 
напишите мне, прибавив и свое собственное мнение, каково бы 
оно ни было. Частные замечания также нужны мне. еще не знаю, 
скоро ли будет и будет ли напечатана эта статья, но она может 
быть во многом исправлена сообразно суждениям киевского Аре-
опага. Киевские отзывы для меня в этом случае всего важнее, ибо 
здесь вся раздробленная литературная деятельность Южной Руси 
приведена к сознанию, и указан ей путь, по которому она должна 
идти отныне. если моя статья не окажется чепухою, то сперва бу-
дет напечатана в «Русской беседе» в виде объявления об издании 
подлинника «Черной рады», а потом – при самой «Черной раде» в 
виде предисловия. [ПЗТ, 2:350]

Наступного дня, 28 березня, з аналогічним проханням письмен-
ник звернувся до сєрґея і Константіна Аксакових:

Прочитайте мою статью (которой переписка оканчивается) спер-
ва дома, а потом в кругу литературных Ваших приятелей, и если 
я пишу пустяки, то напишите почему. <...> статью мою в случае 
надобности всю измарайте поправками и пришлите мне для пере-
делки. Очень, очень буду благодарен! [ПЗТ, 2:352]

Через місяць, 3 травня, Куліш знову просить висловитися про 
статтю – спершу сєрґея Аксакова:

Вы ничего не пишете о соединении Южной Руси с Северною. Зачем 
Вы молчите? если я написал плохую статью, то «быль молодцу не 
укора», и я вовсе не благоговею перед каждой своей строкою. А Вы 
как будто щадите мое авторское самолюбие и не упоминаете даже о 

2 див. далі прим. 34.
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получении моей статьи. для меня то и дорого, что я имею в Вашем 
доме друзей, которые могут остановить слишком разгулявшееся 
перо мое и не позволят мне напечатать нелепость. если статья не 
годится, то припрячьте ее к месту, а «Черную раду» мы напечатаем 
без предисловия <...>3.

А 16 травня звертається до його сина – Константіна:
статью мою в свободное время поправьте карандашом, кое-что 
просто зачеркните, кое-где поставьте нотабенки и возвратите мне; 
я ее переделаю и усовершенствую4.

Розпочався тривалий процес шліфування тексту. Автор виго-
товив декілька копій і роздав кореспондентам. Надходили заува-
ження, з одними Куліш погоджувався, інші відхиляв. Наприклад, 
у листі до Василя Тарновського (старшого) від 8 травня 1856 року 
він дякує за висловлені з приводу статті думки, які визнає вельми 
слушними:

спасибі Вам, друже коханий, що не полінувались посписувати 
речі своїх гостей про моє писаннє, а найбільш спасибі за лист 
пана Павлова [професор Київського університету. – О. Ф.], при-
мазаний грецьким язиком, наче паляниця сметаною. Казать, да й 
нічого! бо розумна голова його писала; а треба, бачу, вернуться ще 
раз до старосвітських книжок, да помізкувати добре над їми, щоб 
із нас люде не сміялись. Коли ж нічого не врадимо, то, мабуть, чи 
не ліпше буде надруковати «Чорну Раду» так, як вона єсть, без 
мудровання5.

В іншому листі до цього адресата, від 6 червня 1856 року, Ку-
ліш пише про сприйняття статті польським письменником міхалом 
Ґрабовським, а також критикує міркування приятелів (можливо, 
і того-таки Ґрабовського) щодо оцінки творчости Григорія Квітки 
(Основ’яненка):

Написав же до мене й пан Грабовський про передмову до «Чор-
ної ради». сей каже, що праведно возніс я Квітку, а от коли б не 
пересолив на Тарасові. А про Гоголя, то аж дивується, як ми мо-
жемо ізглаголати праведний суд про такого чоловіка серед такої 
літературної заверухи. <...> А про Квітку мої райці не в силах 
були мені добре пораяти, коли читали його тілько в московських 
журналах6.

3    Гудзій, «Невидані листи П. О. Куліша до Аксакових»», 83. 
4    ibid., 85.
5    «Письма Кулиша к В. В. Тарновскому. 1855–1858», [сообщ.] А. л[азаревский], 

Киевская старина 63, № 12 (1898): 356.
6    ibid., 358–359.
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самому Ґрабовському Куліш відписав 12 червня, і почав свій лист 
із подяки за міркування з приводу тексту передмови:

спасибі Вам за уваги, що робите об моїй передмові до «Чорної 
ради». Ще не знаю, чи дозволять випустить у світ сю історію; а 
передмову я передав у москву Аксаковим, і вони кажуть, що гар-
но написано, тілько мають щось мині напротив сказати, а що – не 
знаю, бо то люде непосидящі, знай бігають по москві або у їх народ 
товчеться зранку до вечора, то їм ніколи і до стола присісти, добрим 
словом із приятелями перекинуться. Ось як сам поїду до їх у село, 
бо вже вирвались із москви на спочинок, то тоді й порадимось, що 
з тією передмовою чинити7.

який був первісний текст статті, відомостей немає. Не зберігся 
жоден із автографів або списків, які Куліш опрацьовував навесні – 
влітку 1856 року, а було їх принаймні три або навіть чотири: тексти 
водночас читали у Києві (Тарновський та оточення, і, можливо, у 
них взяв примірник Ґрабовський, якщо не мав окремого), москві 
(Аксакови), і брульйон зберігався в автора. можна лише здогадува-
тися, що цей текст істотно відрізнявся від опублікованого. Напри-
клад, у листі від 24 жовтня 1856 року до В. Тарновського (старшо-
го) Куліш сповістив про перешкоди, які чинила цензура, на шляху 
до публікації його роману, а також про те, що земляки-українці з 
цензурного відомства сприйняли «Чорну раду» й супровідну стат-
тю із захватом: «Земляки, прочитавши ее, пришли в неописанный 
восторг, т. е., те земляки, которые прикосновенны к сему правлению; 
а предисловие повторяют тирадами наизусть» (див. с. 142). І далі 
письменник висловлює прохання, яке свідчить, що на той час текст 
статті вже зазнав чималих змін: «Не давайте вашего списка никому; 
в нем многое сказано не так, как следует»8.

Окрім епістолярних матеріялів, у науковий обіг досі не потрапи-
ли інші джерела для вивчення історії тексту Кулішевого есею, а отже, 
і саму проблему дослідники оминали. Проте, як з’ясувалося, в архіві 
редактора «Русской беседы» Алєксандра Кошельова зберігся рукопис 
статті, який проходив через цензуру і який служив набірним для пу-
блікації в журналі9. для повнішого розкриття означеної теми необхід-
но було звернутися й до архівних справ із фондів Петербурзького цен-
зурного комітету10 та Головного управління цензури11 – тих інстанцій, 
які санкціонували публікацію статті.

  7 «Письмо П. А. Кулиша к м. Грабовскому», Киевская старина 71, № 11 (1900): 73.
  8 Це місце Євген Кирилюк хибно тлумачить: «список, про який тут іде мова – перед-

остання редакція [“Чорної ради”. – О. Ф.], що не збереглася» (Кирилюк, 221). 
  9 НдВР РдБ, ф. 139, картон 7, од. зб. 10.
10 РдІА, ф. 777, оп. 2, спр. 5, 1857 р.
11 ibid., ф. 772, оп. 1, спр. 4027, 1857 р.
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*
Рукопис статті – це писарська копія із правками Куліша та Коше-

льова. Назву власноруч написав Куліш на титульній сторінці: «Об 
отношении малороссийской словесности к общерусской». Заголовок 
має продовження, яке перекреслено червоним олівцем: «Предисло-
вие П. Кулиша к изданному им историческому роману на малорос-
сийском языке под заглавием Чорна Рада». Всі аркуші, почавши з 
титульної сторінки, пронумеровано від 226 до 256 (усього 31 аркуш, 
тобто 62 сторінки). Цілком очевидно, що стаття була частиною іншо-
го тексту, який мав 225 аркушів – певно, українського тексту «Чор-
ної ради», нині не відомого12. Вгорі на титулі позначки: дві зліва 
(«№ 1223»; «№ 1445. декабря 29, 1856») і одна справа («№ 611. Июня 
12го 1857 года»). На звороті титулу цензурний дозвіл: «Печатать по-
зволяется с тем, чтобы по отпечатании предоставлено было в Цен-
сурный Комитет узаконенное число экземпляров. с. Петербург, 17го 
июня 1857. Ценсор И. лажечников». На кожному аркуші (на непарній 
сторінці), почавши від третього, цензор наскрізно розписався: «Цен- / 
сор / Ив. / ла- / жеч- / ни- / ков».

Початок статті, первісно планованої як передмова до українсько-
го роману «Чорна рада», має виразний зв’язок з українським романом:

Книга моя, появясь в свет не на общепринятом литературном языке, 
может ввести многих в заблуждение на счет понятий и цели авто-
ра. Вообразят, пожалуй, что я пишу под влиянием узкого местного 
патриотизма и что мною управляет желание образовать отдельную 
словесность, в ущерб словесности общерусской. для меня были 
бы крайне обидны подобные заключения, и потому я решился 
предупредить их объяснением причин, заставивших меня избрать 
язык южнорусский для художественного воссоздания летописных 
наших преданий. [ЧРр, 231–232]

У рукопису текст спершу починався із цих рядків, а вгорі був заго-
ловок «Предисловие», – його перекреслено червоним олівцем, позаяк 
Куліш дав нову назву («Об отношении малороссийской словесности к 
общерусской»), яку виніс на титул. доопрацьовуючи статтю, автор на 
початку власноруч дописав один абзац, щоб зробити не таким явним 
її пов’язання з українським романом:

«Черная рада» написана мною сперва на южнорусском, или мало-
российском языке. Здесь напечатан вольный перевод этого сочине-
ния. В переводе есть места, которых нет в подлиннике, а в подлин-
нике осталось многое, не вошедшее в перевод. Это произошло как 
от различия духа обеих словесностей, так и от того, что, сочиняя 
подлинник, я стоял на иной точке воззрения, а в переводе я смотрел 

12 якщо моє твердження слушне, то це рукопис Гх, позаяк рукопис Вх мав іншу кіль-
кість аркушів (див. с. 251).
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на предмет, как человек известной литературной среды. Там я по 
возможности подчинялся тону и вкусу наших народных рапсодов 
и рассказчиков; здесь я оставался писателем установившегося 
литературного вкуса. думаю, что от этого подлинник и перевод, 
изображая одно и то же, представляют, по тону и духу, два различ-
ные произведения. Как бы то ни было, только считаю не лишним 
объяснить, почему русский писатель нашего времени для изобра-
жения малороссийских преданий, нравов и обычаев обратился к 
языку, неизвестному в северной России и мало распространенному 
в читающей южнорусской публике.

Цей «вступ» містить виправлення, зроблені у процесі написан-
ня, – отже, це є первісний чорновий текст, який відразу набув і за-
вершеного вигляду. Після «вступу» в рукопису є позначка редактора, 
звернена до набірника: «NB Печатать вслед за этим 2ю страницу» (між 
закінченням «вступу» і початком наступного тексту утворився чима-
лий проміжок, і цей розрив редактор розпорядився усунути). «Вступ» 
відділено від решти тексту рискою, яка наявна і в публікації. Напри-
кінці статті власноручний підпис автора: «П. Кулиш».

Рукопис містить дописки і правки рукою Кошельова. до речен-
ня «Польский язык не только беднее народными произведениями, но 
и моложе южнорусского; и если мы находим в нынешнем малорос-
сийском языке слова польские, то это значит, что они были заимство-
ваны самими поляками у южных руссов и сделались общими обоим 
племенам» редактор зробив таку примітку:

Без сомнения, читатели, да и сам автор, не может принимать эти 
слова в строгом, исключительном смысле, ибо есть в малорос-
сийском языке слова, перешедшие, очевидно, из Польши, хотя, мо-
жет быть, в позднейшее время. Изд.

Замість цієї примітки редактора в публікації Куліш дав власну 
примітку-пояснення:

Разумею слова, составляющие красоту, а не безобразие языка, – 
слова, которыми любят выражаться наши народные песни и поэты, 
а не те, которые случается слышать от людей, носящих на себе 
иногда очень грустные отпечатки чуждой национальности.

Заміна одної примітки – редакторської, іншою – авторською, свід-
чить, що Куліш читав коректу і вніс у неї свої виправлення (про це 
також далі).

до фрази: «Заслуга г. соловьева как критика летописи Конисско-
го велика» Кошельов зробив іще одну примітку:

с удовольствием помещаем такой справедливый отзыв о г. со-
ловьеве, тем более, что читатели в этой же книге найдут опровер-
жение многих его ошибок. Изд.
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Ця примітка залишилася і в публікації (з уточненою правкою: «в 
этой же книге Р. Беседы»)13.

У текст Кошельов вніс також декілька виправлень, які Куліш в 
основному сприйняв. Редактор змінив речення: «Поэтому те из на-
ших ученых, которые, из простодушного или притворного патриотиз-
ма, ограничивают круг специального изучения народа и его речи так 
называемым настоящим русским человеком, отчуждая, в слепоте сво-
ей, от участия в деле самопознания и самовыражения тринадцать мил-
лионов южного русского племени, действуют против успехов нрав-
ственного развития России». Замість точного числа – «тринадцать 
миллионов» – він запропонував абстрактне формулювання – «многих 
миллионов» (у публікації, проте, граматичну форму було виправле-
но на «многие миллионы»). У фразі про Гоголя «в его стремлении 
к велико-русским элементам жизни вижу счастливейший инстинкт 
таланта» Кошельов виправив останнє слово на виразніше: «гения». 
Вислів про Квітку – «малороссия не позабыла первых повестей его 
и, несмотря на неизвестность его в России, ставит его наряду с вели-
чайшими живописцами нравов и страстей человеческих» – завдяки 
Кошельову став коректнішим після виправлення слова «неизвест-
ность» на «малоизвестность». Точнішого вислову після правки редак-
тора набула і фраза про Шевченка: «в языке малороссийском он обра-
зовал [у Куліша було: создал], или, лучше сказать, отыскал формы». І, 
нарешті, одна редакторська правка була граматична: у реченні «душа 
чует здесь сильное начало народной жизни <...> продолжающее жить 
сами в себе и сами для себя» закінчення змінено на: «само в себе и 
само для себя».

У рукопису є авторські виправлення і дописки, і їх порівняно не-
багато. Крім дописаних назви і «вступу», Куліш завершив одну при-
мітку, яку почав раніше. Було:

Укажу на некоторые места в рассказе Основьяненка «солдатский 
портрет», на те сочинения Гребенки, в которых являются действую-
щими лицами великороссияне, и, наконец, на самые «мертвые 
души» Гоголя, в которых русские мужики изображены, по-моему, 
каррикатурно верно.

У цій примітці далі автор дописав фразу, яка дещо пом’якшує ви-
слів про карикатурність зображення «русских мужиков» у романі Го-
голя: «но далеко не удовлетворительно со стороны глубокой внутрен-
ней связи, какая должна существовать между писателем и народом».

Посутню правку Куліш зробив у реченні:

13 В одному з найавторитетніших і тиражованих нині видань творів Куліша, а отже, – 
і найчастіше цитованих, цю примітку помилково приписано Кулішеві, див.: Панте-
леймон Куліш, Твори в двох томах, підготував тексти, упоряд. і склав приміт. 
м. л. Гончарук, т. 2 (Київ: дніпро, 1989), 466.



217

Она [Південна Русь. – О. Ф.] не чуждается того, что в этой лите-
ратуре есть чисто славянского, одинаково родственного каждому 
племени, но, чувствуя в ней односторонность развития и недоста-
точность своенародных, чисто русских форм, усиливается вырабо-
тать из своей нравственной почвы слово полное, сильное, истинно 
русское, способное выразить южнорусского человека в глубоких и 
тончайших чертах его характера.

Тут Куліш закреслив слово «русское» (яке вже двічі трапляється 
в реченні: «русских форм», «южнорусского человека») і дописав «са-
мобытное».

У фразі «при всем том, я печатаю свою книгу» автор змінив гра-
матичну форму на «при всем том, я напечатал свою книгу». У речен-
ні «Волею и неволею, я должен был оставить общий литературный 
путь и сделать поворот на дорогу, едва проложенную и для такого 
произведения, как исторический роман, представляющую множество 
трудностей» Куліш дописав слово «ужасающих», після чого закінчен-
ня отримало такий зміст: «представляющую множество ужасающих 
трудностей». Крім того, у рукопису Куліш усунув декілька описок, які 
зробив писар (їх тут не відзначаю).

Рукопис містить також декілька закреслень. У цитаті з універсалу 
Івана Брюховецького, запозиченого з «Истории малой России» дмитра 
Бантиша-Каменського, – «полем и морем славы у всего света добыло”14, 
після слова «света» закреслено «себе» (слово відсутнє й у самому пер-
шоджерелі; характер закреслення – уточнення цитати – свідчить про те, 
що його зробив автор). Ще одне закреслення: у реченні «Нет человека 
в малороссии, сколько-нибудь грамотного и расположенного к поэзии, 
который бы не повторял их наизусть и не хранил в душе, как драгоцен-
ное достояние» після слова «драгоценное» було «ее».

як уже було сказано, Куліш читав гранки статті. Крім примітки, 
яку автор написав у гранках, тут він зробив іще деякі зміни (посутній 
характер їх дає підстави ці правки атрибутувати більшою мірою Ку-
лішеві, ніж редакторові журналу). У рукопису: «В Русской Беседе на-
печатан вольный перевод» – у публікації: «Здесь напечатан вольный 
перевод»; «пиша подлинник» – «сочиняя подлинник»; «отреклись от 
материнского языка своего» – «отреклись от природного языка свое-
го»; «вбирать в себя пищу из особенной народной почвы» – «вбирать 
в себя пищу из собственной народной почвы»; «Здесь опять малорос-
сияне сожалеют» – «Здесь опять многие из малороссиян сожалеют»; 
«против простодушных неудовольствий малороссиян» – «против про-
стодушных неудовольствий некоторых малороссиян»; «в цветистой и 
фантастической одежде народной песни» – «в цветистой и сияющей 

14 д. Бантыш-Каменский, История Малой России со времен присоединения оной к 
Российскому государству при царе Алексее Михайловиче, с кратким обозрением 
первобытного состояния сего края, часть 2 (москва, 1822), 192.



218

одежде народной песни»; «не переставала выражать себя в более и 
более определительных формах» – «не переставала выражать себя в 
более определенных формах».

як бачимо, текст повсякчас шліфувався, і цей процес відбувався 
як на етапі створення статті та її першої критики Кулішевими прияте-
лями, так і на завершальному етапі публікації, коли автор правив у 
гранках. В одному місці Куліш, однак, зробив принципову зміну, ха-
рактер якої, без сумніву, зумовлений втручанням цензури. Щоб пояс-
нити це, необхідно заглибитися в цензурну історію публікації статті.

*
У попередніх розділах ішлося, що цензурне проходження україн-

ської «Чорної ради» було доволі непростим, і особливу увагу цензор 
звернув на статтю-передмову. 26 листопада 1856 року роман отримав 
цензурний дозвіл, а зі статтею виникла затримка.

Про проблему із цензурним розглядом довідуємося з Кулішевої 
кореспонденції. 26 грудня письменник сповістив миколу м. Білозер-
ського: «об предисловиї до “Чорної ради” веду гірку волокиту по цен-
зурних судах»15. Про ускладнення письменник реґулярно інформував 
дружину наступного року: в листі від 19 січня – що передмову розгля-
дає цензурний комітет16; 23 січня – «<...> предісловіє взяв князь Вя-
земський читать до себе, щоб іще раз перечитать»17; 8 лютого – «Пре-
дисловие все еще у князя Вяземского. Он призывал меня, и мы вместе 
обдумываем поправки, после которых он обещал пропустить»18.

детальніше про те, як його стаття потрапила в цензурні лабета, 
Куліш 19 січня пише Тарновському (старшому):

А знаєте, що робиться з предисловієм до «Чорної ради» – перенес-
ли його аж у совіщательний комітет Главного правленія цензури. 
Поділились голоси: одні репетують, що притьмом треба розріши-
ти, не вичеркуючи нічого, а другі: «Ой ні! поміркуйте, що з сього 
буде!» А комітет той засідає раз у місяць, да ще поки через канце-
лярське митарство проведуть, то наждемось уволю19.

Уже і книжку надрукували, а дозволу на публікацію передмови 
ще не було. 9 лютого 1857 року письменник поінформував Григорія 
Ґалаґана: «“Чорна рада” напечатана вже вся, а предисловіє цензура 
ще придержує. І хочеться, і мати не веліла – оттак і тій цензурі!»20. А 
через декілька днів, 14 лютого, – миколу м. Білозерського:

15 ІР НБУВ, ф. i, од. зб. 29067.
16 ibid., од. зб. 28783.
17 ibid., од. зб. 28784.
18 ВР ІРлІ, ф. 3, оп. 20, од. зб. 49.
19 «Письма Кулиша к В. В. Тарновскому», 365.
20 «Частная переписка Г. П. Галагана. 3. Письма П. А. Кулиша (1856–1858 г.г.)», Киев-

ская старина 66, № 9 (1899): 348.
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Книжки мої [другий том «Записок о Южной Руси» і «Чорна рада»] 
понапечатувані, да одна без хвоста [супровідні статті Ґрабовського і 
Куліша до т. зв. універсалу Остряниці], а друга без голови, то й жду – 
не хочу так випускати. Хвіст главне правленіє пропустило, да щось 
цензор загаявсь у москві з підписом, а голову іще оглядують, чи не 
кусатиметься. Голова же сія єсть предисловіє до «Чорної ради»21.

Отже, епістолярні джерела свідчать, що лажечніков передав стат-
тю на розгляд Головного управління цензури і що експертною оцін-
кою її зайнявся князь Вязємський. Також видно, що Куліш уже взимку 
мав одну або декілька зустрічей із князем, під час яких обговорював 
свій есей.

Це загальна інформація, однак, щоб з’ясувати деталі проходжен-
ня Кулішевої статті через цензурне відомство, необхідно звернутися 
до його архіву (відповідні документи друкую в додатку)22.

4 січня 1857 року в Петербурзькому цензурному комітеті, внас-
лідок подання лажечнікова, було розпочато справу «О рассмотрении 
рукописи “Черная Рада, Историческая хроника на южно-русском 
языке. соч. П. Кулиша”». лажечніков доповів, що він отримав від Ку-
ліша на цензурування статтю, зміст якої бентежить:

Получил я из Ценсурного Комитета для цензурования, написанное 
на русском языке, Предисловие к Черной Раде, хронике 1663 года, 
написанной на малороссийском языке, соч<инение> Г<осподина> 
Кулиша. Находя, по собственному выражению автора, что в этом 
сочинении рассуждается о внесении «примирительного начала 
между двух племен, связанных материально и отчасти духовно, но 
разрозненных старыми недоразумениями и недостатком взаимной 
оценки», я полагаю, что столь важный предмет требует рассмотре-

21 ІР НБУВ, ф. i, од. зб. 29068. Цей лист Євген Кирилюк цілком хибно витлумачив: 
на думку науковця, коли Куліш писав «одна без хвоста, а друга без голови», то мав 
на увазі відповідно російський та український романи – «без хвоста», тобто без 
епілогу, а «без голови» без якоїсь передмови до українського роману (Кирилюк, 
221–222). Звідси і зовсім фантастичний висновок: «Отже, до української “Чорної 
ради” була якась передмова, але слідів од неї ніяких не збереглось» (ibid.). Раніше 
на помилку науковця вказав Євген Нахлік, див.: Пантелеймон Куліш, Твори в двох 
томах, т. 1, Прозові твори. Поетичні твори. Переспіви та переклади, вступ. стат., 
упоряд і приміт. Є. К. Нахліка (Київ: Наукова думка, 1994), 594.

22 Позаяк ці джерела цілісно не було опубліковано, Нахлік їх некоректно потрактував, 
заявивши, що «лажечников відмовився цензурувати передмову до “Чорної ради” й 
у листі від 2 січня 1857 р. до виконувача обов’язків піклувальника санкт-Петер-
бурзької шкільної округи просив дозволу передати передмову на розгляд Головної 
управи цензури. своє прохання він мотивував, по-перше, тим, що такий важливий 
предмет, як роздуми про примирення українців і росіян, вимагає розгляду вищою 
цензурою, а по-друге, тим, що Куліш домовився з редакцією “Русской беседы” про 
клопотання з нею перед Головною управою цензури» (Нахлік, 1:121). Насправді 
лажечніков не відмовився цензурувати статтю, а лише передав її до вищої інстан-
ції, оскільки сам не наважився санкціонувати публікацію (звичайна практика), і 
згодом, як уже йшлося, статтю таки схвалив.
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ния его Высшею Цензурою. Тем более нахожу это необходимым, 
что автор объявил мне, что, желая поместить это же самое «Пре-
дисловие к Черной Раде», вместе с самою «Хроникою», писаною 
на русском языке, в московском журнале «Русская беседа», он ус-
ловился с редакциею его исходатайствовать на то дозволение Глав-
ного Управления Ценсуры.

У кінці цензор висловив прохання передати статтю на розгляд Го-
ловного управління цензури.

до Головного управління Кулішева стаття надійшла наступного 
дня, 5 січня, і тут теж було заведено справу «О Предисловии к исто-
рической хронике под заглав<ием> Чорная Рада. Соч<инение> П. Ку-
лиша». Розглянувши подання Комітету на своєму засіданні, що відбу-
лося 12 січня, Головне управління вирішило:

рукопись сочинения г. Кулиша на русском языке, под заглавием: 
Предисловие к исторической хронике (1663 года) на южно-рус-
ском, под заглавием «Черная Рада», передать на предварительное 
рассмотрение члена сего Упр<авления>, Т<оварища> м<инистра> 
Н<ародного> П<росвещения>, Т<айного> с<оветника> Князя Вя-
земского.

На час, коли стаття потрапила на експертну оцінку до Пєтра Вя-
зємського, Куліш уже мав із ним пертрактації з приводу цензурно-
го проходження псевдоуніверсалу Остряниці та супровідних статтей 
Ґрабовського і самого Куліша – «О причинах взаимного ожесточения 
поляков и малороссиян в xVii веке» (обидва автори не піддавали сум-
ніву автентичність цього «джерела») – ці тексти мали увійти до другого 
тому «Записок о Южной Руси». Вязємський розглядав їх у Головному 
управлінні цензури відповідно до подання московського цензурного 
комітету і цензора Ніколая фон Крузе, у зв’язку з чим видання «Запи-
сок» затримувалося. У цитованому вище Кулішевому листі до мико-
ли м. Білозерського від 14 лютого йдеться про цензурний дозвіл саме 
цих текстів. 16 грудня 1856 року Куліш поінформував Вязємського, що, 
прислухавшись до його зауважень, «смягчил некоторые выражения» і 
написав «несколько предварительных слов»23. Відтак Вязємський роз-
порядився: «По моим замечаниям автор сделал изменения в своей ру-
кописи и в настоящем виде она может быть напечатана»24.

Проте якщо пояснювальні статті до історичного документа, що 
стосувалися минулого українсько-польських стосунків, Вязємський, 
хай із зауваженнями, але дозволив друкувати (протримавши їх порів-
няно недовго25), то з дозволом передмови до «Чорної ради», яка заяв-

23 Н. Шаховской, «Памяти П. А. Кулиша», Русское обозрение 45, № 3 (1897): 207–208.
24 ibid., 208.
25 Цензор фон Крузе звернувся до московського цензурного комітету з клопотанням 

передати названі статті на розгляд Головного управління цензури щойно 27 листо-
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ляла право української культури на свій самобутній розвиток і пору-
шувала проблему духовного співіснування України і Росії – вочевидь, 
проблему набагато складнішу й пікантнішу, – він зволікав. минуло 
кілька місяців, відколи лажечніков подав статтю на розгляд Головно-
го управління цензури, а справа з її дозволом, по суті, не просувалася. 
9 березня 1857 року Куліш повідомив дружину, що сподівається на 
допомогу обер-прокурора священного синоду графа Алєксандра 
Толстого:

Был я у графа Толстого (обер-прокурора). Он с сокрушением серд-
ца узнал о колебании князя Вяземского и обещал употребить вновь 
свое влияние. доверенность его ко мне, или, лучше сказать, – уве-
ренность во мне, необыкновенна. Он не жалует современной лите-
ратуры и называет себя гасильником; но говорит: «Уж если я, га-
сильник между ними (верховными цензорами), желаю видеть ваше 
предисловие в печати, то что же им думать!» Все, однако же, он 
призадумался над замечаниями Вяземского и сказал, что, видно, 
нельзя его поколебать, если он так говорит. По крайней мере он 
обещал привести дело в ясность, т. е. чтобы сказали нельзя, и тогда 
я выпущу «Чорну раду» без предисловия26.

Проте минув місяць, а результату не було. Зволікання з цензур-
ним дозволом, цілком зрозуміло, неабияк дратувало Куліша. Тож у ли-
сті до Плєтньова від 20 квітня він гостро критикує цензурну ситуацію 
в Росії (див. с. 102, 117), і в цьому контексті різко висловлюється про 
Вязємського:

я к Вам писал о князе Вяземском, что он кое-что для меня сделал; но 
это он сделал по просьбе графа Толстого; а теперь он даже его изум-
ляет своею старушечьею неподвижностью. Государь поставил его 
главным лицом в цензуре с тем, чтоб нашу литературу очеловечить, 
а он отдал нас под начальство своим канцелярским, без которых он 
не смеет сделать шагу, и теперь нам вдвое хуже прежнего27.

На допомогу знову прийшов граф Толстой. Він мав якусь розмову 
з Вязємським щодо Кулішевої статті, і князь пообіцяв її дозволити. 
При тім виявлялося, що «совещательный комитет» Головного управ-
ління цензури мав застереження до статті – чи не це було головною 

пада. мотивація цензора була така: «Несмотря на весь исторический интерес, 
заключающийся в ней [статті під збірною назвою. – О. Ф.], я затрудняюсь дозво-
лить ее к печати без разрешения Главного управления цензуры потому, что здесь 
встречаются новые взгляды на историю малороссии, на отношения к Польше, не 
совсем согласные с нашими историческими сочинениями, до сих пор у нас издан-
ными, и что мне неизвестно, насколько эти новые мнения будут совпадать или нет 
с видами правительства в настоящее время». ЦІАм, ф. 31, оп. 5, спр. 374, арк. 15. 
Нагадаю, що двома днями раніше дозволено «Чорну раду».

26 ІР НБУВ, ф. i, од. зб. 28786.
27 Петров, 284.
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причиною, що Вязємський розглядав її так довго? Отримавши додат-
кові повноваження, князь міг діяти рішучіше. Про все це довідуємося 
з Кулішевого листа до Нікіти Ґілярова-Платонова від 27 квітня:

Князь Вяземский, по словам графа А. П. Толстого, остается мини-
стром и теперь будет действовать самостоятельнее и решительнее. 
доказательством служит то, что он обещал Толстому пропустить 
мое предисловие к «Черной раде», неодобренное во святая святых, 
то есть в совещательном комитете Главного правления. Не полу-
чая до сих пор известия о представлении комитета в Главное прав-
ление, я очень удивляюсь; но смиренно предстою цензуре, утешая 
себя мыслию, что милосердие Божие всему положило конец и что 
не может же эта процедура, требующая нескольких часов времени, 
продлиться несколько лет! Толстой обещал просить князя Вяземско-
го сократить как-нибудь величественный ход российской формаль-
ности, и я думаю, что князь Вяземский напишет к Ковалевскому28.

Збіг, однак, іще місяць, аж поки дозвіл на публікацію статті Куліш 
таки отримав. В архівній справі Головного управління цензури збе-
рігається клаптик паперу із власноручною резолюцією Вязємського: 
«Измененную по моим замечаниям статью г. Кулиша под заглавием 
Предисловие передать снова на рассмотрение ценсуры» (див. с. 571). 
На основі цієї вказівки 24 травня з Головного управління цензури 
вийшло розпорядження за підписом Вязємського, адресоване Петер-
бурзькому цензурному комітетові:

Ныне автор, по моим указаниям, переделал эту статью, носящую 
новое название: Об отношении малороссийской словесности к об-
щерусской. Предисловие П. Кулиша к изданному им историческому 
роману на малороссийском языке под заглавием: Чорна Рада.

І далі така рекомендація:
Припровождая при сем эту статью, в рукописи, покорнейше прошу 
Ваше сиятельство предложить с. Петербургскому Цензурному Ко-
митету рассмотреть оную вновь, на основании общих цензурных 
правил.

Формальний дозвіл на публікацію статті лажечніков, як уже мо-
вилося, дав 17 червня 1857 року.

*
У щойно цитованому розпорядженні Головного управління цен-

зури за підписом Вязємського про Кулішеву статтю було сказано: 
«Ныне автор, по моим указаниям, переделал эту статью, носящую но-
вое название: Об отношении малороссийской словесности к общерус-

28 ВР РНБ, ф. 847, од. зб. 646, арк. 17, копія.
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ской. Предисловие П. Кулиша к изданному им историческому роману 
на малороссийском языке под заглавием: Чорна Рада». Постає питан-
ня: як саме Куліш її переробив, наскільки істотні були зміни?

Впадає у вічі, що «новое название» повністю збігається з назвою, 
яку автор дописав у рукопису. Раніше стаття називалася лише «Пре-
дисловие». лажечніков у своєму поданні до цензурного комітету та-
кож указав, що він отримав «Предисловие к Черной Раде, хронике 
1663 года» – іншої назви цензор не вжив. Цілком очевидно, що первіс-
на назва, яку Куліш придумав, щойно написавши статтю, – «О духов-
ном соединении Южной Руси с северною» – на той час (пізньої осені 
1856 року) вже не фіґурувала. Але не існувало ще тоді й нової назви, 
яка визріла, цілком вірогідно, в процесі спілкування з Вязємським.

Крім назви, Куліш дописав також короткий «вступ» (про це також 
уже йшлося), який, без сумніву, зробив статтю стрункішою, усунувши 
явну прив’язку до українського тексту роману, тоді як статтю було 
друковано окремо від нього. можна думати, і назву, і «вступ» було 
створено в один період, коли статтю розглядали в Головному управ-
лінні цензури29. Тут варто провести аналогію, як кількома місяцями 
раніше Куліш дещо змінив закінчення другого тому «Записок о Юж-
ной Руси», – під впливом Вязємського, якому писав у цитованому вже 
листі від 16 грудня 1856 року:

я исправил, по указаниям вашего сиятельства, мою рукопись, 
смягчил некоторые выражения (для большей видимости красны-
ми чернилами) и прибавил на стр. 246 несколько предварительных 
слов, в которых приписываю нам, русским, готовность выслушать 
терпеливо и внимательно мнения иноплеменных и иноверных пи-
сателей для полного уразумения истины30.

Згадані тут «несколько предварительных слов» – це вступна нотат-
ка до «Замечаний м. А. Грабовского», яку було вміщено у виданні під 
назвою «Несколько предварительных слов от издателя» і яку так само, 
як Кулішів «вступ» до «передмови», було відділено від тексту Ґрабов-
ського рискою. Нині ця нотатка сприймається природно, вона є орга-

29 Це припущення має одне вразливе місце, яке, з огляду на наявні джерела, наразі 
я пояснити не можу. Рукопис, як уже було зазначено, паґіновано з 226 по 256 
аркуш, причому паґінація йде від титульної сторінки. якщо це саме той рукопис, 
який розглядало Головне управління цензури, і якщо Куліш дописав титул і 
«вступ», то коли ж аркуші було паґіновано? Після розгляду Головного управлін-
ня? Але тоді на його експертизу надійшов примірник без паґінації, що малоймо-
вірно. А може, то якийсь інший примірник? Бентежить також, що в рукопису 
немає жодних позначок Вязємського, який так довго тримав текст у себе і потім 
зробив якісь зауваження, на які Куліш відреаґував. Треба також сказати, що, коли 
я вивчав рукопис, на жаль, не звернув уваги, як перші два аркуші (на яких допи-
сано титул і «вступ») скріплено з іншими. З огляду на теперішню ситуацію, цей 
мій недогляд виправити нелегко.

30 Шаховской, «Памяти П. А. Кулиша», 207.
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нічною частиною всієї публікації «універсалу» Остряниці, так само як 
невіддільною частиною «Об отношении» є дописаний у ній «вступ».

Контакти автора з цензурним відомством не зводилося тільки 
до сковування творчої волі, вони могли бути й продуктивними, якщо 
цензор був освіченою ерудованою людиною і висловлював слушні за-
уваження або побажання. Наприклад, князь Шаховськой, майбутній 
начальник Головного управління у справах друку, так відзначив по-
зитивний вплив московського цензора Ґілярова-Платонова на Куліша, 
який того-таки 1857 року готував до друку Гоголеві твори:

Нам довелось прочитать также письма Кулиша к Гилярову по по-
воду этого дела, из коих нельзя было не усмотреть, что цензор 
оказывал сильное влияние на пылкого издателя, торопившегося с 
изданием, даже в ущерб совершенству самого дела31.

При вивченні цензурної історії статті «Об отношении» можна дій-
ти ще кількох текстологічних висновків. Цитата її фраґмента з допо-
відної лажечнікова – «примирительного начала между двух племен, 
связанных материально и отчасти духовно, но разрозненных старыми 
недоразумениями и недостатком взаимной оценки» – частково збіга-
ється з текстом рукопису, де сказано (від початку речення):

Назначение Гоголя было внести начало глубокого и всеобщего со-
чувствия между двух племен, связанных материально и отчасти ду-
ховно, но разрозненных старыми недоразумениями и недостатком 
взаимной оценки.

Отже, треба думати, що до лажечнікова спершу потрапив текст, у 
якому це речення було таким:

Назначение Гоголя было внести примирительное начало между двух 
племен, связанных материально и отчасти духовно, но разрозненных 
старыми недоразумениями и недостатком взаимной оценки.

як бачимо, початок цієї фрази у рукопису, який пройшов через 
цензуру Головного управління, відрізняється від варіянту, який автор 
початково надав лажечнікову. Відрізняється не стилістикою, а своєю 
глибинною суттю, майже протилежним змістом: «примирительное 
начало между двух племен» vs «начало глубокого и всеобщего со-
чувствия между двух племен».

Імовірно, що для Головного управління цензури Куліш зробив 
білову копію статті, яку й завізував лажечніков32 і яку згодом ви-

31 ibid., 194.
32 Що лажечніков спершу розглядав інший примірник статті (автограф або копію), а 

не той, який нині зберігається в особовому фонді Кошельова, свідчить посилання 
цензора на конкретну сторінку – 19, – на якій міститься ця фраза. стаття з архіву 
Кошельова, як уже йшлося, була паґінована інакше.
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користано як набірну для публікації в «Русской беседе». У цьому 
фінальному рукопису цитовану фразу вже змінено (отже, її було 
зредаґовано раніше в невідомому нам протографі), і тут автор (а 
можливо, редактор) додатково зробив ще одну правку – закреслив 
слово «отчасти». Внаслідок цього закреслення в публікації з’явив-
ся текст із цілковито іншим змістом: «двух племен, связанных ма-
териально и духовно»33.

Обидві описані зміни, як бачимо, зроблено на догоду цензурі. 
Першу з них (заміну словосполуки «примирительное начало» на «на-
чало глубокого и всеобщего сочувствия») можна частково мотивува-
ти авторським наміром вдосконалити текст. Усунення з тексту слова 
«отчасти», натомість, не має творчого характеру і пояснюється лише 
цензурним втручанням. Адже одна з тез, на яких базовано статтю Ку-
ліша, – та, що між «двух племен» існує не повна, а часткова духов-
на спорідненість. На мою думку, в майбутньому критичному виданні 
статті це слово необхідно поновити.

Резолюція князя Вязємського відкрила шлях для цензурного 
дозволу статті, і лажечніков пропустив її без жодних змін. На-
ступного дня, 18 червня, Куліш поділився з дружиною радісною 
новиною: «<...> получаю я из цензурного Комитета пакет. Распе-
чатываю и что же? Предисловие к “Чорной раде”, пропущенное 
без всякой помарки»34. Таке саме повідомлення про «предісловіє» 
міститься і в його листі до сестер марії та Олександри милорадо-
вич від 19 липня: «Тепер воно печатається в “Руській бесіді”, без 
усякої переміни»35.

В особі князя Вязємського – поета і критика, друга Пушкіна і 
Плєтньова, з яким у майже родинних стосунках був Куліш у 1840-х 
роках, а також російського романіста лажечнікова – цензура не так 
змінила текст, як спричинила велику затримку в його публікації, зде-
формувавши Кулішів намір зробити статтю передмовою до україн-
ського роману. Понад півроку забрав її цензурний розгляд – за цей час 
українська «Чорна рада» вийшла і поширювалася без «передмови». 
Отримавши цензурний дозвіл, Куліш іще деякий час плекав думку 
вмістити статтю на початку третього тому «Записок о Южной Руси», 

33 Варто відзначити, що наступного року, задумавши видавати літературно-госпо-
дарський журнал «Хата», Куліш 25 жовтня 1858 року звернувся з відповідним 
поданням до міністра народної освіти Євграфа Ковалевського. Щоб показати 
себе прибічником «тесного нравственного соединения обоих русских племен», 
письменник зацитував це місце, яке, однак, ще більше «причесав», зокрема опу-
стивши надто двозначне формулювання «разрозненных старыми недоразумения-
ми и недостатком взаимной оценки». Відтак фраза отримала такий вигляд: 
«Назначение Гоголя было внести начало глубокого и всеобщего сочувствия 
между двух русских племен, северного и южного». Шаховской, «Памяти 
П. А. Кулиша», 209.

34 Петров, 327.
35 Ол. дорошкевич, Куліш і Милорадовичівна. Листи ([Київ], 1927), 74.
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однак цей намір, разом із планами підготувати цей і наступні томи 
«Записок», залишився незреалізований36.

Завдяки енергії, наполегливості й винахідливості автора, які він 
проявив у цензурних справах, а ще тому, що від Головного управлін-
ня цензури експертною оцінкою статті займалася така людина, як Вя-
зємський, а цензором був російський романіст лажечніков, Кулішева 
стаття «Об отношении малороссийской словесности к общерусской. 
Эпилог к “Черной раде”» з’явилася майже в тому вигляді, як її було 
написано.

36 У листі до дружини від 18 червня 1857 року Куліш писав: «скажи Николаю 
данил., что ту рукопись, которая послана при книге, я ему дарю теперь совсем, но 
распространять ее не надобно. Третий том “Записок о Ю. Р.”, о котором я помыш-
ляю, откроется этой статьею, предъявляющею права нашей отдельной националь-
ности» (Петров, 327). Рукопис, про який ідеться, – це стаття «Об отношении 
малороссийской словесности к общерусской». судячи з того, що автор просить її 
не поширювати, текст відрізнявся від опублікованого (див. також вище цитату з 
цього листа, продовженням якої є дана). Ще один рукопис Куліш надіслав сестрам 
милорадовичам разом із листом від 19 липня, у якому, зокрема, писав: «Послав 
Вам пан Андрій [маркевич. – О. Ф.] моє предисловиє до “Чорної ради”». дорош-
кевич, Куліш і Милорадовичівна, 74 (див. також вище цитату з листа, яка цю про-
довжує). Про список Тарновського-старшого автор писав йому в листі від 
24 жовтня 1856 року (див. с. 213). Отже, крім цензурного набірного примірника, 
існувало ще принаймні два автографи або списки статті та один список, який був 
у Тарновського.
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Центральне питання у вивченні роману «Чорна рада» для майбут-
нього критичного його видання – це джерела тексту. Твір має дві вер-
сії – українську та російську, і, відповідно, тут ітиметься про джерела 
тексту для обидвох цих версій, джерела і друковані, і рукописні: при-
життєві публікації, автографи, авторизовані копії, списки – повні тексти 
та окремі їх частини. для комплексного вивчення цього питання треба 
встановити, які Кулішеві рукописи ми маємо в наявності, а які зали-
шаються невідомі або їх утрачено. Треба з’ясувати взаємопов’язаність 
зацілілих рукописів, хронологію створення та редаґування.

як уже йшлося у попередніх розділах, перші публікації «Чорної 
ради» з’явилися в середині 1840-х років у журналах «современник» 
і «москвитянин».

1845 року в березневому (цензурний дозвіл 28 лютого), квітневому 
(31 березня) і травневому (1 травня) числах «современника» опублі-
ковано початок роману під назвою «Пять глав из нового романа П. Ку-
леша “Черная рада”». Цей текст Куліш надіслав редакторові журналу, 
ректору Петербурзького університету Пєтрові Плєтньову разом із су-
провідним листом від 28 січня 1845 року, в якому, зокрема, зазначив:

Как только моя рукопись будет получена, покорнейше прошу меня 
уведомить: это мой брульон, непереписанный еще набело. Прошу 
мне его, по напечатании, возвратить вместе с несколькими печат-
ными экземплярами, из которых один покорнейше прошу прика-
зать оттиснуть на писчей бумаге. [ПЗТ, 1:46]

як бачимо, було надіслано чорновий автограф перших п’яти роз-
ділів, очевидно, не надто покреслений, а отже, завдяки охайному по-
черкові письменника, цілком придатний на те, щоб із нього робити 
друкарський набір.

Варто звернути увагу на Кулішеве прохання надрукувати декілька 
примірників, один із яких на писарському папері1. Окремі відбитки 

1      Це прохання було виконано, і Куліш дякує Плєтньову в листі від 5 травня 
1845 року: «Покорно Вас благодарю за оттиснутые для меня экземпляры моих 
“Пяти глав”» (ПЗТ, 1:50).
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журнальних публікацій знадобилися письменникові, щоб далі редаґу-
вати твір. Крім того, вмонтовуючи друковані фраґменти в рукописний 
текст, Куліш, по-перше, полегшував собі працю (відпадала потреба 
переписувати), а по-друге, забезпечував просування роману через 
цензуру (бо ж друковані уривки вже мали цензурне схвалення). Зго-
дом, 24 листопада 1845 року, надіславши ще один фраґмент «Черной 
рады» міхаїлу Поґодіну для «москвитянина» (уривок опубліковано 
під назвою «Козацкие паны»), Куліш висловив таке саме прохання: 
«По напечатании, покорнейше прошу оттиснуть для меня два эк-
земпляра, в том числе один на писчей бумаге» [ПЗТ, 1:60]. Фінальний 
текст російської версії роману – автограф і заавторизована копія (ру-
копис Е), який розглядав цензор, – містить такі вмонтовані фраґменти.

Найімовірніше, саме про відбиток «Пяти глав» ідеться у повідом-
ленні Олександра дорошкевича2. Навівши дарчий напис автора дружи-
ні на «примірникові перших розділів роману» (див. с. 300), дослідник 
зазначив, що на корінці «цитованої збірки надруковано: “Первая ре-
дакция. А. К.” – Александра Куліш»3. слово «збірка» здогадно ввказує, 
що, можливо, йдеться про конволют із журнальних публікацій 1840-х 
років і що це був робочий примірник з авторовими правками. Жодної 
певнішої інформації про «збірку» дорошкевич, на жаль, не подає. При-
вертає увагу також напис на корінці – «Первая редакция. А. К.». Цілком 
очевидно, ці слова походять від самого автора, який публікації роману 
в журналах 1840-х років так і розглядав – як його першу редакцію.

Першу публікацію роману в «современнике» не було заавтори-
зовано: Куліш не читав коректурних аркушів. Під час друку Плєтньов 
вніс у текст якісь зміни, проти яких автор загалом не заперечував. У 
листі до редактора журналу від 5 травня 1845 року письменник за-
явив: «Что же касается до выпусков и перемен, то они так незначи-
тельны, что авторское мое самолюбие остается совершенно спокой-
ным» [ПЗТ, 1:50]. які це були зміни – сказати неможливо, бо автограф 
цього тексту невідомий. Цей брульйон Куліш 15 травня 1845 року 
подарував Василеві Білозерському з таким написом (його навів – зі 
скороченням – микола м. Білозерський у біографічних нотатках про 
письменника): «Кох<аному>» моему другу Вас. мих. Б-му...»4.

Отож публікація «Пяти глав» є одиноким джерелом ранньої ре-
дакції цих розділів роману, і джерелом у цілому достовірним: хоча Ку-
ліш і не авторизував тексту, проте з редакційними змінами (порівняно 
дрібними) погодився.

2     О. К. дорошкевич, «“Чорна рада” П. Куліша», у кн.: дорошкевич, Реалізм і народ-
ність української літератури XIX ст. (Київ: Наукова думка, 1986), 59.

3     ibid., 61. дослідник назвав власника цього примірника – Петра Панча. Чи зберег-
лася ця унікальна «збірка», мені невідомо. Є, однак, надія, що вона не загинула, і 
джерела тексту Кулішевого роману колись поповняться ще одним першорядним 
джерелом.

4     ІР НБУВ, ф. i, од. зб. 25743, арк. 53 зв.
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Публікація містить дві категорії приміток – посторінкові та кінце-
ві. У посторінкових примітках автор здебільшого тлумачить слова, а 
в кінцевих коментує реалії, широко наводить історичні джерела. Такі 
самі дві категорії приміток наявні й у попередньому Кулішевому рома-
ні – «михайло Чарнышенко, или малороссия восемьдесят лет назад», 
де їх подано і внизу сторінок, і в кінці кожної з частин. Цю модель пись-
менник брав за взірець і для «Чорної ради» на початках її створення. 
Вже наступного року, публікуючи в цьому-таки журналі інші розділи 
роману, Куліш від такої моделі відмовився й залишив тільки посторін-
кові примітки. У «Пяти главах», натомість, кінцеві примітки вміщено 
не наприкінці кожної подачі (відповідно до трьох чисел журналу), а на-
прикінці кожного розділу (якщо вони там є за змістом). Наприклад, у 
березневому числі надруковано розділи 1 і 2, і наприкінці кожного з них 
є «Примечания». У квітневому числі – розділ 3 з аналогічним структур-
ним підрозділом. У травневому числі вміщено розділи 4 і 5, які, втім, 
кінцевих приміток не мають – лише посторінкові. структура приміток 
у публікації відображала автограф і побажання автора. У цитованому 
вгорі листі до Плєтньова письменник звертає увагу, що в рукопису є 
посторінкові («написаны внизу страниц») й кінцеві («приложены осо-
бо») примітки, та просить їх відповідно відтворити у друку (див. с. 28).

У книжковому виданні ранньої редакції Куліш не розташував би 
кінцеві примітки так, як їх подано в журналі. структура коментаря 
тут радше відповідала би тій, що була в «михайле Чарнышенко»: і 
внизу сторінок, і в кінці частин (а не розділів). А тому і в майбутньому 
критичному виданні тексту «Пяти глав» треба, зберігши авторський 
розподіл приміток на кінцеві та посторінкові, кінцеві примітки від-
творювати не факсимільно (в кінці розділів), а посутньо – наприкінці 
всього цього фраґмента5.

На початку 1846 року Куліш здійснив цілу низку журнальних пу-
блікацій уривків із «Чорної ради». У першому числі «москвитяни-
на» (цензурний дозвіл 30 січня) він умістив два не позначені у друку 
розділи (що відповідали розділові 3 остаточної редакції) – ними за-
вершувалася перша частина роману. Назву – «Козацкие паны» – дав 
редактор журналу Поґодін (див. с. 34). Навряд чи Куліш ознайомився 
із гранками перед виданням. Його кореспонденція жодної інформації 
про це не містить.

Водночас із цією публікацією розпочався друк на шпальтах «со-
временника» всієї другої частини під назвою «Киевские богомольцы 

5     саме так примітки подано в єдиному передруку «Пяти глав» – у кн.: Пантелеймон 
Куліш, Твори, за ред. Ол. дорошкевича, т. 3, Чорна рада: Хроніка 1663 року (Хар-
ків; Київ: література і мистецтво, 1931), 247–296, 407–410. Щоправда, кінцеві 
примітки тут розміщено після всіх ранніх редакцій роману, передрукованих із 
журналів 1845–1846 років.
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в xVii столетии». Цей фраґмент розділено на три подачі у трьох но-
мерах журналу – січневому (цензурний дозвіл 1 січня), лютневому 
(1 лютого) і березневому (1 березня), і кожна мала відповідну струк-
турну назву: «Отдел первый», «Отдел второй» і «Отдел третий и по-
следний».

Публікацію супроводжувала редакційна примітка, яку, найімовір-
ніше, написав сам Куліш:

Предлагаемая статья заимствована из романа Черная рада, которо-
го пять глав помещены в xxxVii и xxxViii т. «современника». 
Впрочем, она представляет как бы отдельное сочинение. Автор 
смотрит на дело романиста серьезно, и для своих рассказов изучает 
исторические источники и памятники так же прилежно, как бы и 
для самой истории Украины. Поэтому изображенная здесь картина 
хотя представлена и в драматической форме, но основана на стро-
гом изучении старины украинской. Редакц. [КБ, 62]

Куліш особисто допильновував друк «Киевских богомольцев», 
а тому цю публікацію треба вважати авторизованою. У своєму що-
деннику письменник занотував, що 28 грудня 1845 року він побував 
у Плєтньова, аби внести виправлення в коректу (запис зроблено то-
го-таки дня):

мне нужно было идти к нему [до Плєтньова. – О. Ф.], чтоб пере-
править нечто в отрывке из «Черной рады», печатающемся в «со-
временнике»6.

Заавторизовано й останню із журнальних публікацій роману, 
здійснених у 1840-х роках, – «Один день из жизни запорожца Кирила 
Тура» (див. с. 120).

Редакція роману середини 1840-х років – російської версії – ві-
дома лише з названих чотирьох публікацій – жодного тогочасного її 
автографа не збереглося.

*
Завершивши «Чорну раду» російською мовою, Куліш навесні 

1846 року розпочав працю над українською версією роману. Протя-
гом весни – літа він повністю написав твір і останню крапку поставив 
31 серпня (див. с. 47‒48).

З цього періоду зберігся чорновий автограф цілої другої частини 
роману, яка відповідає розділам 4–8 остаточного тексту (рукопис А). 
Всі правки в цьому первісному тексті – результат творчого процесу: 
вони показують, як змінювалася думка автора під час написання твору.

Автограф датовано (на останній сторінці): «мая 2, 1846 / с. Пе-
терб.». Він має авторську паґінацію сторінок у верхньому зовнішньому 

6 П. Куліш, Щоденник, упоряд. тексту, приміт. с. м. Кіржаєва (Київ, 1993), 12.
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куті – від 68 до 149; титульну сторінку та її зворот не враховано. Отже, 
в чорновому автографі першої частини роману було 67 сторінок.

Рукопис оправлено в синю м’яку обкладинку, на якій написано 
назву твору (вона повторює назву на титулі, проте в усіченому ви-
гляді): «Чорна Рада / або исторія несчасливого 1669 року / Часть ii». 
Напис виведено не почерком автора, хоча, на перший погляд, дуже 
схожим. Помилка в році – 1669 – зумовлена тим, що на титульній сто-
рінці рік написано дещо невиразно – цифра 3 тут схожа на 9. На об-
кладинці також напис чорним чорнилом «Часть ii», який міститься 
під назвою, і зробив його уже в наш час колишній охоронець руко-
писних фондів музею Василь мурашко7. Про обкладинку я ще скажу 
далі, коли йтиметься про рукопис Г.

Рукопис А спершу належав Василеві Тарновському (молодшому). 
На титулі чорною фарбою відбито якусь печатку (її походження вста-
новити не вдалося) і приклеєно знак музею українських старожитно-
стей В. В. Тарновського: «Ч. Г. З. / музей / украин. древн. / В. В. Тар-
новскаго / № 963 Р» (963 вписано від руки). Рукопис описав Борис 
Грінченко в «Каталоге музея украинских древностий В. В. Тарновс-
кого», і саме під номером 9638. Цей інвентарний номер також зазна-
чено на обкладинці.

Зошит складено з перегнутих навпіл аркушів, зшитих ниткою, 
розміром 225×182 мм, або, як зазначив Грінченко, – «тетрадь в 42 чет-
вертушки» (тобто рукопис має 42 аркуші).

На титулі міститься Кулішева приписка, звернена до київських 
«братців»:

як приїду, або лучче заїду, в Київ, так привезу й трейтю часть. Зовсім 
перероблюю. – Будьте ласкави, братці, перепишіте оці шпарґали, а то 
як загубляться або згорять, то й поминай як звали. А вже я не Трей-
тяковський, щоб по пять раз компоновать свою історію. [ПЗТ, 1:109]

до слова «братці» данило мордовець згодом зробив таку приміт-
ку: «А братці сі були: Шевченко, Костомаров і інші. д. м.».

Поза сумнівом, адресатами цього звернення передовсім були Ва-
силь Білозерський та Опанас маркович – обоє брали живу участь у 
тодішніх Кулішевих ініціятивах. Згодом, на допиті в iii відділі Куліш 
свідчив, що другий і третій томи переписав у Петербурзі «один бед-
ный человек, Коссов, за деньги», а стосовно першого тому зазначив: 
«я просил переписать ее Белозерского и марковича, но Белозерский, 
не имея сам времени, просил переписать за себя часть моей рукописи 
кого-то другого»9.

7 Повідомив Ігор ситий.
8 Каталог Музея украинских древностей В. В. Тарновского, т. 2, составил Б. д. Грин-

ченко (Чернигов, 1900), 353.
9 КмТ, 2:52.
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Першу частину роману автор надіслав у Київ 11 квітня на ім’я 
миколи Костомарова, про що йдеться у Кулішевому листі до марко-
вича від 28 травня (див. с. 44).

Унаслідок переписування чорнових автографів утворився руко-
пис Б, про який скажу трохи згодом. Наразі лише зазначу, що текст тут 
скопійовано почерками двох осіб: першу частину твору – одним по-
черком, другу і третю – іншим (очевидно, згаданого Коссова). Отже, 
залишається незрозумілим, як київські «братці» розпорядилися руко-
писом А і чому ніхто з них не взяв участи в переписуванні його набіло. 
Хіба що Куліш урешті відмовився від наміру надсилати цю частину 
до Києва, і вона не потрапила до рук «братців» або її отримали пі-
зніше – вже після того, як було переписано до зведеного корпусу в 
Петербурзі. Очевидно, письменника зупинило те, що київські друзі 
не поспішали виконати його прохання. 2 травня, тобто того дня, коли 
Куліш поставив останню крапку в рукопису А, він написав миколі 
Костомарову:

Второй том украинской «Черной рады» окончен, но я не посылаю 
для переписки, потому что не знаю, угодно ли будет моим велико-
душным друзьям переписать первую или нет. [ПЗТ, 1:83]

Зауважмо, що якийсь список «Чорної ради» (мабуть, першої ча-
стини) був у Білозерського, який давав читати його різним особам, 
зокрема Шевченкові. 30 серпня 1846 року Куліш писав марковичу: 
«Візьміть од Шевч<енка> “Чорную” мою “раду”, пришліть і покло-
ніться йому в пояс»10. У грудні того року Білозерський повідомив цьо-
го ж кореспондента, що читатиме Кулішів роман на зібранні у Василя 
скалона в Полтаві за участи доньки Василя Капніста – софії, з якою 
скалон був одружений: «сегодня опять вечер: буду читать отрывки 
из “Черной рады”, “Укр<аины>” <...>»11. Цілком певно, Білозерський 
тут пише про український роман, а не про російський12. Про те, що 
Костомаров і Шевченко читали український роман у рукопису, Куліш 
згадував багато років по тому13.

Рукопис А містить іще одну Кулішеву приписку, звернену до «бра-
тців», і стосується вона олівцевих позначок, які подекуди трапляють-
ся в автографі: «Не обращайте внимания на поправки карандашем. 
Это поправлял дурень, воображающий себя великим эстетиком». до 
слова «дурень» також примітка мордовця: «дурнем Куліш обозвал 

10 ibid., 3:97.
11 ibid., 3:92.
12 микола м. Білозерський у своїх нотатках до біографії Куліша зафіксував інформа-

цію, що 18 липня 1846 року Василь Білозерський у мотронівці зробив виписку з 
української «Чорної ради» (можливо, з першої частини); див. ІР НБУВ, ф. i, од. зб. 
25743, арк. 53 зв.

13 див.: П. Кулиш, «Обзор украинской словесности. iV. Гоголь как автор повестей из 
украинской жизни. статья первая», Основа, № 4 (1861): 68–69.
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И. И. срезневского!! его пометки карандашом находятся в этой те-
тради. д. мордовцев».

Насправді Куліш мав на увазі не срезневського. Порівняння по-
черку, яким зроблено олівцеві позначки в брульйоні, з почерком хар-
ківського славіста переконливо доводить, що їх зробила інша особа14. 
Та навіть і самі факти й логічні міркування спонукають вилучити його 
з-поміж осіб, що могли зробити написи олівцем: Кулішеві листи до 
срезневського збереглися майже без прогалин, і в них немає жодних 
слідів (згадок про надсилання, висловів подяки абощо), які б свідчи-
ли, що він читав чорновий автограф другої частини «Чорної ради». 
Особисто Куліш і срезневський також не зустрічалися тоді; немає ві-
домостей (і ймовірність цього мала), що Куліш міг із кимось передати 
срезневському рукопис й отримати його назад. Хто ж насправді зро-
бив позначки олівцем – це питання наразі залишаю відкритим; можна 
тільки сказати, що ця людина була компетентна, добре знала історію 
і мала відчуття мови.

Олівцеві позначки стосуються авторського тексту – зазвичай це 
варіянти до окремих слів, рідше – міркування щодо художніх яко-
стей тексту, уточнення історичних фактів тощо. Наприклад, у речен-
ні «Хіба ж ти не рад моєму Тараскові, що не хочеш покропить його 
пелюшок?» [4] запропоновано варіянт: «що не хочеш його сприс-
нуть?» (в остаточному тексті: «що не хочеш попорськати його пелю-
шок?» [ЧРу, 66–67]). до леґенди про михайла семилітка зроблено 
таку позначку (яку Куліш закреслив): «Все это нужно бы вложить 
в уста ченчику – или же вовсе выпустить» [10]. Згодом автор вирі-
шив не подавати цю леґенду в тексті роману і закреслив її в рукопи-
су В (див. с. 317‒318, 550‒551). У фразі «старий Київ обсипали ще 
князьки-варяги валом» запропоновано «варяги» усунути і зроблено 
таку позначку (її також закреслено): «в Україні називались князь-
ками не варяги, а пізнійші владітелі, коториє в руських старинних 
писаніях, – например, у Курбского, – титуловались князями» [12]. 
Фразу «як приходив на Києв Батий, то всі церкви Божії порозруйно-
вував» запропоновано зредаґувати так: «Ще Ондрій Боголюбський 
перевернув Києв на ніщо, і як приходив Батий, то всі церкви Божії 
порозруйновував» – і цю позначку автор теж закреслив [14].

На титульній сторінці міститься ще один напис, який, схоже, 
зробив микола Костомаров: «Чорная рада», а поряд – примітка мор-
довця: «(се єсть проба пера батьки миколи, тоді ще молоденького). 
д. м.».

14 для порівняння почерків узято синхронні – за 1845–1846 роки – листи срезне-
вського до Бодянського, див. ВР Іл, ф. 99, од. зб. 91, арк. 33–41.
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*
Рукопис, який утворився внаслідок переписування чорнових тек-

стів набіло, був лише один, і це рукопис Б. Порівняння рукописів А і Б 
переконливо доводить, що другий є прямим продовженням першого: 
верхній шар тексту рукопису А відповідає нижньому шарові тексту 
рукопису Б (ідеться лише про другу частину твору, яку відображає ру-
копис А). Розбіжності в текстах пояснюються зокрема неуважністю 
переписувача, який не раз помилявся.

Рукопис Б поставав навесні – восени 1846 року, тобто ця робота – 
копіювання першої частини з невідомого протографа – відбувалася 
синхронно з написанням двох інших частин.

як уже було сказано, Куліш, відправляючись на заслання, забрав 
рукопис Б у Бодянського (де манускрипт перебував відтоді, як мав 
бути надрукований у «Чтениях»). У Тулі, переробивши текст, внісши 
у нього велику кількість виправлень, Куліш знову переписав його на-
біло, а наскрізь покреслений рукопис, який відтак перетворився вже 
на чорновий, подарував таки ж Бодянському (саме в його рукописній 
колекції манускрипт і зберігся до наших днів15).

У рукопису Б міститься повний текст роману. Вже було згадано, 
що розділи (1–3 остаточного тексту), які відповідали першій частині, 
скопійовано одним почерком (арк. 4–36 зв.), а решта тексту – іншим 
(арк. 37‒155). Частину тексту, проте, написано рукою не копіїста, а ав-
тора. Це – початок і кінець твору, який письменник повністю переробив 
на засланні, вилучивши відповідні аркуші і вклеївши замість них інші 
з новим текстом (арк. 3‒3 зв., 150‒151), титульні сторінки першої та 
другої частин, які теж було вклеєно на засланні (арк. 2, 82 – структуру 
роману було переформатовано з трьох частин на дві). Крім цих автогра-
фів, у рукопису є два розділи (остаточної редакції – 11–12), які власно-

15 Про цей рукопис дорошкевич написав, що він «залишається нам поки що невідо-
мим» (дорошкевич, 54). Таке твердження є цілком зрозумілим: дорошкевичеву 
статтю («“Чорна рада” П. Куліша») опубліковано 1944 року, а рукопис надійшов до 
Інституту літератури щойно 1955 року (див. наступну примітку). Натомість зовсім 
незбагненним є твердження про цей манускрипт іншого – сучасного – дослідника, 
Анатолія Гуляка: «Його він [автор. – О. Ф.] передав перед своїм арештом Бодян-
ському, багато років той перебував у його архіві, потім потрапив до інших приват-
них рук. На сьогодні рукопис першої української “Чорної ради” можна вважати 
втраченим». А. Б. Гуляк, Становлення українського історичного роману (Київ, 
1997), 210. Це висловлювання є тим паче дивним, що кількома роками раніше 
(1994 року) «Наукова думка» у знаній серії «Бібліотека української літератури» 
випустила двотомник «Творів» Куліша, де Євген Нахлік, помістивши роман у пер-
шому томі у супроводі найґрунтовнішого (на той час і донині) наукового апарату, 
назвав рукописні джерела тексту – зокрема й цей манускрипт. як бачимо, Гуляк, 
надрукувавши свою монографію, яку успішно захистив як докторську дисертацію, 
навіть як слід не ознайомився із цим виданням. Що це так, бачимо з іще однієї 
заяви Гуляка, не менш показової: «З 40-х років нам залишилася тільки частина 
російського тексту, надрукована в російських журналах <...>» (ibid.). Отже, руко-
пис А (Нахлік і про нього пише) Гулякові теж був невідомий.
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руч написав Куліш (арк. 101 зв. ‒ 120 зв.), – про них скажу окремо далі. 
Рукопис містить велику кількість Кулішевих правок чорним чорнилом, 
набагато менше – червоним, зрідка – простим олівцем.

Рукопис Б зброшуровано й оправлено у тверду палітурку, що 
обгорнута в коричневу тканину. На першій сторінці оправи – напис, 
який, цілком очевидно, зробив сам Куліш: «Чорна Рада. / 1846». Є 
очевидні підстави вважати, що оправлено рукопис уже на засланні 
(тобто Бодянському для набору текст було передано зшитками), і це 
власноруч зробив Куліш16. Нижній край аркушів, коли їх форматували 
у книжковий блок, було обрізано занадто, і на багатьох обтято частину 
тексту. Втрачені рядки автор поновив – наприклад, у фразі «и обôймае 
êê та вже нûчого бôльш» [17 зв.] дописав закінчення: «ій ы не треба, 
не про що душа билш ы не думає», і зробив це, як видно із правопису, 
вже на засланні. Трапляються випадки, коли обрізано і текст заслан-
ського періоду (що теж визначаємо за правописом). Наприклад, на бе-
регах дописано: «Той чаривницькій голос розтекавсь мов щире злото 
по тій соломяній крыши, по тому зеленому моху, що повыскакував из 
квѣтками и [замість “и” було “скрызь”] по старій стриси, и по тых 
яблуневых витах, и по звертковых виконцях, и по сушеных травах: 
мов золотыи киты зкрашалы воны перед іого очыма тую простацькую 
стриху» [18]. Під час брошурування цей напис теж утято.

Переважна більшість випадків втрати тексту через обрізання ар-
кушів припадає на першу частину роману (при первісному тричас-
тинному поділі), яку переписувала людина в Києві на папері іншого 
ґатунку, ніж у решті рукопису Б. Папір, на якому написано першу ча-
стину, має фірмове тиснене клеймо («БРАТЬеВЪ лЫЧКОВЫХЪ»), і 
аркуші були довші, а тому, оправляючи рукопис, нижній край більше 
обтяли. Папір, ужитий для переписування в Петербурзі, теж обрізали, 
але менше – тут текст майже не постраждав (окрім як на арк. 55, 71). 
Розмір аркушів після їх обрізання становить 180×220 мм.

У «петербурзьких» аркушах зовнішній край аркуша мав береги, 
відкреслені простим олівцем на різній відстані – від 22 до 40 мм. Ав-
тор потребував ці береги, щоб вносити виправлення у текст. Більші 
береги – до 50 мм – мала і та частина рукопису, яку було переписано 
в Києві, проте межу, за якою починався текст, не було відкреслено, а 
знаковано лише згином.

Першу частину (остаточні розділи 1–3) запаґінував копіїст у 
правому верхньому куті чорним чорнилом – усього 84 сторінки 
(арк. 2–34 зв.). Перші 16 сторінок цієї нумерації, або 8 аркушів, – увесь 
первісний розділ 1 – автор вилучив на засланні, а натомість вставив 

16 У листі до князя Ніколая Шаховського від 5 лютого 1894 року Куліш свідчив: «я 
изучал переплетное мастерство во время ссылочного сиденья в Туле» (ВР РНБ, 
ф. 847, од. зб. 130, арк. 17–18 зв.; покликом на це джерело завдячую Андрєю 
дмітрієву, якому щиро дякую).
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один аркуш, де вписав новий текст (про це щойно йшлося). друга і 
третя частини, які переписував Коссов у Петербурзі, мають «свою» 
паґінацію сторінок, теж у правому верхньому куті, проте олівцем – 
відповідно 1–91 (арк. 37‒81) і 1–145 (арк. 83‒155). В останньому роз-
ділі, як уже мовилося, автор вирвав два аркуші й замість них вклеїв 
інші два, де вписав новий текст (арк. 150‒151). Це сторінки 135–138, 
проте новий текст міститься лише на с. 135–137, а сторінка 138 – чи-
ста. Вставлені сторінки також по-новому паґіновано.

У рукопису Б наявна архівно-облікова нумерація аркушів. Вона 
подвійна – її зроблено десь у 1920-х роках і, мабуть, після надходжен-
ня манускрипта в Інститут літератури17. Первісну архівно-облікову 
нумерацію проставлено в нижньому правому куті, на останній (чи-
стій) сторінці рукопису зроблено позначку чорним чорнилом: «В этой 
рукописи 155 (сто пятьдесят пять) листов. / м. м.». Нова нумерація – у 
верхньому правому куті, і нараховує 153 аркуші. Розходження в кіль-
кості аркушів пояснюється тим, що повторне паґінування не врахову-
вало аркуша форзацу, на якому написано лист Куліша до Бодянського, 
та аркуша з титулом. Рахунок ведеться від тексту, яким починається 
розділ 1. Натомість попередня нумерація враховує обидва ці аркуші, 
і зрозуміло, що вона коректніша. Крім того, нова нумерація аркушів 
демонструє кричущу непрофесійність і недбальство працівника, який 
її зробив: цифри проставлено олівцем поверх цифр, що їх, також олів-
цем, проставили копіїсти або автор; нові цифри написано розгонисто, 
сильним натиском руки, так що текст рукопису під ними «губиться», 
часом зовсім пропадає. У супровідному паспорті рукопису також за-
значено 155 аркушів.

Опрацьовуючи текст, автор вилучив іще декілька аркушів: із пер-
вісної частини 1 – с. 33–34 паґінації копіїста (між арк.11 і 12; розділ 2 
остаточного тексту – сцена на пасіці) та з частини 2 – с. 52–53 (між 
арк. 54 і 55; розділ 5 – сцена у святій софії; див. також додаток). 
Отже, на сьогодні залишається невідомою частина первісного тексту, 
створеного у 1846 році – початок і декілька сторінок закінчення ро-
ману, а також той, що містився на двох сторінках частини 1. Текст, 
який був на вирваних сторінках із частини 2, можна відновити – він є 
у рукопису А.

На звороті лицевої сторони оправи наклеєно два знаки попередніх 
власників: вирізаний штамп «Изъ библіотеки / О. м. Бодянскаго / 
№ 38» (цифру вписано від руки) і штампований екслібрис, де зазначе-

17 до Інституту літератури рукопис Б надійшов 1955 року з Інституту археології у 
складі архіву Бодянського (тепер фонд 99). Раніше ця частина архіву зберігалася в 
державній публічній бібліотеці (згодом – ім. м. Є. салтикова-Щедріна) у лєнін-
граді, звідки 1929 року його передали до Всеукраїнської академії наук; див.: 
А. Й. Ряппо, «Архів О. м. Бодянського (огляд)», Радянське літературознавство, 
№ 4 (1965): 71.
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но «№ описан. 1989 / № охр. кат. 356 / сОБРАНІе РУКОПИсеЙ / АН-
дРея АлеКсАНдРОВИЧА ТИТОВА / В РОсТОВѢ-ВелИКОмЪ» 
(цифри також вписано). На окремих аркушах міститься і власницький 
штамп, відбитий синім чорнилом: «БИБЛІОТЕКА / Андрея Алексан-
дровича / ТИТОВА. / Ростовъ ярославскій / №__» (арк. 1, 3, 51, 63, 
110, 119, 130, 155 зв.). В одному зі штампів вписано інвентарний но-
мер рукопису в колекції Тітова – «356» (арк. 1).

Біля віршованих текстів (не всіх) стоять позначки, звернені до на-
бірників у друкарні: «петитом», «петитом набрать» [70, 92 зв. ‒ 93, 95, 
99]. Їх Куліш зробив десь протягом жовтня – грудня 1846 року, коли 
мав намір передати рукопис Бодянському для публікації.

Текст розділів 11 і 12, як уже йшлося, автор написав власноруч, 
тоді як решта тексту – це була копія. І характер тексту цих розділів 
цілком інакший. Копіїсти переписували брульйони автора набіло, і, 
відповідно, текст відтворювали плавно, без змін. У розділах 11 і 12, 
натомість, бачимо ту саму картину, що й у рукопису А, коли текст пи-
шеться ab ovo. як і в решті рукопису Б, ці розділи правлено на за-
сланні, проте частину виправлень тут не внесено в готовий текст, а 
зроблено в перебігу його творення. Це добре видно з тих варіянтів, 
які записано в одному рядку після закресленого слова (а не дописано 
над ним). Наприклад, автор пише: «Жінки обидві так і затрусились», 
потім закреслює слово «затрусились» і завершує рядок заміною: «за-
тремтіли» [105 зв.]. Причому крапку ставить і після закресленого 
слова, і після дописаного. Або: «двері очинились, і йде», слово «йде» 
закреслено і далі продовжено: «лізе в хату, тяжко переступаючи че-
рез поріг, батько Пугач» [105 зв.]. Або: «яково-то було переносить 
таке горе», потім закреслено «переносить таке горе» і далі дописано 
«тепер», потім і це слово закреслено і створено як продовження ряд-
ка завершений варіянт «зоставаться тепер сердечним сиротам» [108]. 
Таких прикладів багато.

Відмінність між характерами текстів рукопису А і розділів 11 і 
12 рукопису Б – у кількості виправлень: перший набагато більше по-
креслено, ніж названі розділи другого, і це пояснюється вільним пли-
ном авторської думки під час їх написання, письменник доволі легко 
віднаходив мовні засоби для її вираження. Варто нагадати: Куліш, 
повідомивши в листі Костомарова, що повністю перероблює третю 
частину, про ці розділи зауважив: «тілько запорозця з матір’ю да січо-
вий суд не ворушивши зоставив» (див. с. 45). Згодом, на засланні й у 
1850-х роках, ці розділи також зазнали порівняно небагато змін, і не 
тільки в українській, а й у російській «Чорній раді».

Рукопис Б створено «максимовичівкою», так само як і рукопис А, 
і частину правок у тексті зроблено також із використанням цього пра-
вопису. «максимовичівку» Куліш постійно вживав в українських тек-
стах майже до кінця 1846 року. Існує більш-менш чітка межа, після 
якої письменник відмовився від цього правопису. Восени 1846 року, 
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готуючись їхати за кордон, Куліш обговорював зі срезневським і Бо-
дянським практичні питання, пов’язані з виданням народних пісень, 
«Украинских народных преданий» та роману «Чорна рада». серед ін-
шого – яким правописом ці тексти друкувати. Ще 12 жовтня Куліш у 
листі до срезневського рішуче висловлювався за «максимовичівку»: 
«до сих пор я лучшего правописания придумать не мог» [ПЗТ, 1:119]. 
А менш ніж за місяць, у листі до Бодянського від 2 листопада, пись-
менник різко міняє свою позицію щодо правопису:

если не начали печатать преданий, то перемените правописание так: 
выбросьте все â, ê, ô, ŷ, ѣ и на место их поставьте û, также оконча-
ние ться перемените на цьця, нья на ньня и т. д. Ваше є остается во 
всей силе. Не удивляйтесь такой внезапной перемене веры. я давно 
подумывал об этом. Ах, да! еще нужно выбросить везде ы и на место 
его поставить простое и. Звук ы не украинский. [ПЗТ, 1:123]

Уже на засланні всі правки в рукопису Б письменник робив «яриж-
кою» з певними особливостями – не «максимовичівкою» і не тим 
правописом, про який писав Бодянському. Тому переважну більшість 
виправлень у рукопису Б саме через розрізнення правописних систем 
можна зідентифікувати за хронологією: чи ці правки зроблено перед 
засланням, чи під час заслання. Важче, проте, кваліфікувати закрес-
лення, якщо тут-таки не зроблено дописок або якщо відтінок чорни-
ла відрізняється від того, яким внесено «зрозумілі» правки. Чому це 
питання важливе? Роман неодмінно вийшов би друком у «Чтениях», 
якби автора не заарештували у справі Кирило-методіївського брат-
ства. якщо відділити правки засланського періоду від тих, що зробле-
но влітку – восени 1846 року в Петербурзі, матимемо первісний текст, 
який був готовий до публікації в 1847 році. Редакція цього тексту збе-
реглася в необхідній (хоча й не стовідсотковій) повноті, і її видання 
дасть змогу скориґувати уявлення про літературу – яка вона могла 
стати в 1840-х роках (якби роман тоді надрукували), але не відбулася 
із причин, незалежних від автора18. Одним із завдань для майбутніх 
дослідників «Чорної ради», на мою думку, має бути реконструкція 
тексту українського роману станом на 1846 рік.

Писарську копію Куліш заавторизував, перш ніж передати роман 
Бодянському для публікації. Він виправив похибки, яких припустився 
копіїст, і зробив легку правку тексту, спрямовану на художнє вдоскона-
лення. Крім того, познакував абзаци (текст роману первісно їх здебіль-
шого не мав), розставив наголоси і переробив розділову структуру.

У ранній редакції роману Божий Чоловік у сцені на пасіці співає 
пісню «Поклоняється бідний невольник...» [12]. У рукопису Б автор 
зробив позначку, адресовану Бодянському: «Песня пришита тут же». 

18 Згодом Куліш згадував: «“Чорная рада” могла быть напечатана уже в 1846 году, 
если б это от меня зависело»; див.: Кулиш, «Обзор украинской словесности», 68.
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На засланні Куліш закреслив великий фраґмент тексту разом із піснею 
та цією позначкою. Відтак самої пісні (думи «Про плач невільника в 
турецькому полоні»), яка містилася на окремому аркуші, у рукопису 
немає. Її вдалося віднайти в іншому рукописному корпусі – збірни-
ку народних пісень, що його Куліш уклав у середині 1840-х років19. 
Це вкладені у збірник два розрізнені аркуші пожовклого паперу, дуже 
пошкоджені по краях. Текст думи взято з видання Платона лукаше-
вича «малороссийские и червонорусские народные думы и песни». 
На лукашевичів збірник як на джерело запозичення вказує і Куліше-
ва примітка із зазначенням сторінки: «м. и Ч. Н. д. и П. 64» (напис 
олівцем)20. Угорі ще одна позначка олівцем: «К стр. 35 первой части». 
саме на с. 35 (авторської нумерації) рукопису Б і містилася Куліше-
ва позначка «Песня пришита тут же». Вказівка на джерело запози-
чення думи з характерним абревіятурним скороченням переконливо 
доводить, що Куліш вилучив ці аркуші зі свого пісенного збірника, 
до якого вони первісно належали, і приєднав до рукопису роману, а 
згодом, коли відмовився від цього тексту, повернув їх на місце. Що ці 
два аркуші на якийсь час було відокремлено від рукопису збірника, 
засвідчує також і фізичний стан паперу – він істотно гірший, аніж той, 
на якому написано решту пісень21.

Пишучи про те, що рукопис А ввійшов у рукопис Б своїм фіналь-
ним текстом (з урахуванням верхнього шару правок), а розбіжності в 
них – недогляд копіїста, я вжив слово «зокрема». Зіставляючи тексти 
рукописів А і Б, спостерігаємо випадки, коли не верхній шар тексту 
рукопису А збігається з нижнім шаром тексту рукопису Б, а нижній 
шар тексту рукопису А (перед внесенням змін) відповідає нижньому 
шарові тексту рукопису Б. Наприклад, у рукопису А є така оповідь про 
розписи святої софії:

Біли римські орли, коні поміж звір’єм, люди в шапках, схожих на птичу 
голову; або тих звірей б’ють або рубаються сокирами; а инде чоловіка 
скрутили гадини, притягнули йому голову до ніг, і скрізь поміж ними 
поплівся виноград із ягодами і широким листом. І все то воно не аби 
то намальовано, да Бог його знає, против чого воно повидумувано. ма-
льовали се ще царіградські малярі за ярослава князя, так Госп<одь> їх 
зн<ає>, що вони собі малюючи компоновали. [А, 15]

Цитую за фінальним текстом цього рукопису. Фраза «а инде чо-
ловіка скрутили гадини, притягнули йому голову до ніг» первісно тут 
була така: «а инде круг чоловіка повились гадини і притягнули голову 

19 ВР Іл, ф. 18, од. зб. 181, арк. 498–499.
20 ibid., арк. 499. Аналогічні вказівки (теж виписані олівцем) не раз трапляються у 

збірнику, наприклад, наприкінці думи «Приключения самійла Кішки»: «м. и Ч. Н. 
д. и П. 15» (ibid., арк. 516).

21 У первісній редакцї російського роману наведено повністю думу «Поклоняється 
бідний невольник...», яку співає Божий Чоловік (ПГ, 149–151).
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до ніг». Наступна за нею фраза «і скрізь поміж ними поплівся вино-
град із ягодами і широким листом» спершу була: «А кругом поміж 
ними поплівся виноград». Останнє речення: «мальовали се ще царі-
градські малярі» і т. д. первісно було без закінчення «так Госп<одь> 
їх зн<ає>, що вони собі малюючи компоновали». Усі ці зміни автор у 
рукопису А зробив поверх тексту, який створив навесні 1846 року.

У відповідному фраґменті рукопису Б [53 зв.] перелічені зміни 
не відтворено – він містить первісні варіянти. Такого роду приклади 
можна наводити ще22. як могло статися, що авторський текст перепи-
сано без зроблених у ньому виправлень? думку про похибку копіїста 
треба відкинути зразу – надто ж бо значні відхилення від ориґіналу. 
якби Куліш створив ці варіянти перед тим, як віддав рукопис на пере-
писування, вони неодмінно ввійшли б до рукопису Б. Отже, зміни по-
стали вже тоді, коли рукопис Б існував, а точніше – існувала та части-
на тексту з рукопису Б, яку автор усе ще правив у рукопису А. Чому ж 
письменник одразу не вніс цих змін у рукопис Б, як робив це в інших 
випадках, а правив уже не актуальний рукопис А? Цілком очевидно, 
на той час, коли Куліш робив додаткові виправлення в рукопису А, та 
частина рукопису Б, яка відповідала правленому текстові, перебувала 
в чиїхось інших руках. Отримавши її назад, автор переніс до неї ці но-
востворені варіянти. Перенесені з рукопису А в рукопис Б варіянти та-
кож написано «максимовичівкою», а отже, їх зроблено до того, як ав-
тор віддав увесь манускрипт Бодянському. Наразі залишаю відкритим 
питання про ті зміни, які автор зробив у рукопису А, але до рукопису Б 
із якихось причин не переніс. Це питання можна буде комплексно ви-
вчити після зведеного видання відповідних текстів роману.

*
Первісний текст розділу 1 не зберігся (відповідні сторінки автор 

вилучив із рукопису Б). Єдиним джерелом цього тексту – і то не цілого 
розділу, а лише закінчення – є список Василя Білозерського23.

список створено для лесі Білозерської (майбутньої дружини Ку-
ліша). Вгорі напис: «(На незáбудь!)», під ним – виписка із «Чорної 
ради», в кінці – дата й підпис: «Р. Б. 1846, / м҃ця липця у 18й день. / 

22 Пор., наприклад, такий фраґмент у рукопису А: «Ще оддалеки Шрамко вбачив на 
цвинтарі двох коней осідланих; паслись по траві: – Що за вража мати! хиба ще не 
минула та уніящина, що храми Божії були в жилище чоловіку і коневі?» (13). Після 
слів «паслись по траві» автор зробив декілька правок: спершу хотів написати «да 
й [каже]», потім закреслив це і написав «не втерпів да й каже», а потім і це закрес-
лив. Відповідно, після слова «мати!», що стосується прямої мови персонажа, 
Куліш вписав слово від автора: «каже». У рукопис Б (51‒51 зв.) увесь цей фраґмент 
увійшов без названих правок, і їх письменник повторно зробив уже тут (водночас 
створивши новий варіянт – див. с. 532‒533). Пояснити цей випадок помилкою 
копіїста аж ніяк не можна.

23 ІР НБУВ, ф. i, од. зб. 28642.
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Хутор. / В. Б.». На цій же сторінці олівцеві написи почерком Ганни 
Барвінок: «для меня извлек» (угорі аркуша) й «из Чорной Рады Брат 
Василий мне выписал» (унизу).

На звороті аркуша процитовано три Шевченкові твори з недру-
кованої на той час поетичної збірки «Три літа» – «Розриту могилу» 
(«світе тихий, краю милий <...> Звичаю не вчила?»), «Заповіт» («як 
умру, то поховайте <...> як реве ревучий») та «І мертвим, і живим, і 
ненарожденним землякам моїм в Украйні і не в Украйні моє дружнєє 
посланіє» («Подивіться на рай тихий <...> Велику руїну»).

Фраґменти із творів Шевченка дібрано так, щоб викликати в адре-
сата патріотичне почування. (І самого адресанта – натоді активного 
учасника Кирило-методіївського братства, який мовби підписався 
під цими текстами, – вони характеризують вельми красномовно.) З 
такою самою метою зроблено і виписку з «Чорної ради». Тут ідеться 
про те, як Шрамко із сином надвечір наблизилися до міста й перед 
ними відкрилася панорама Києва з величними церквами, які запала-
ли золотом у сяйві призахідного сонця. Шрамко помолився: «Пошли 
нам муки, пошли нам смерть люту, тілько не остав нашої отчизни! Не 
допусти ж її зовсім погибнуть в тяжких усобицях, що свої на своїх 
воюють: пошли всім нам волю й думу єдину!» (повний текст цього 
уривка див. с. 288).

Що цитата із «Чорної ради» – це закінчення первісного розді-
лу 1, цілком зрозуміло зі змісту: помолившись, подорожні вирішили 
не в’їжджати до міста, а сіли на коней і подалися на хутір Череваня. 
Початок первісного розділу 2 (див. с. 287) йде як безпосереднє про-
довження тексту зі списку Білозерського.

*
Куліш завершив правити рукопис Б не пізніше 26 червня 

1849 року – приблизно того дня автор переслав цей манускрипт Бо-
дянському, попередньо переписавши текст набіло (див. с. 60). Внаслі-
док переписування постав рукопис В.

Це – автограф, який містить розділи 1–14 (або 1–13 остаточної ре-
дакції) і більшу частину розділу 15 (14) – приблизно три чверті всього 
обсягу роману. Решта рукописного тексту – не відома (найімовірніше, 
втрачена). Текст в автографі поділено на дві частини: частина 1 – роз-
діли 1–10, і частина 2 – розділ 11 і далі.

Рукопис має обкладинку, на якій автор червоним олівцем вивів стилі-
зований під устав напис «Чорна рада». На звороті аркуша – дарчий напис 
олівцем такого самого ґатунку (вочевидь, ці написи зроблено одночасно): 
«мыколаю даны- / ловычу Билозерцю / Билозерському / од московсько-
го / безталанного чума- / ка, Кулиша Панька / Р. Б. 1855, февр. 18». Ще 
один дарчий напис Білозерському на автографі Куліш зробив в ориґіналь-
ний спосіб – виписавши внизу на кожній непарній сторінці, починаючи 
з першої (арк. 2), по одному слову (чорним чорнилом): «сей / рукопыс / 
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глаголемый / Чорна / Рада / дарован / мыколаю / даныловычу / Билозер-
цю / Билозерському / од безталанного / московського / чумака / Кулиша / 
Панька, / у ознаку / высокого / пошановання / Року / Божого / 1855-го / 
февраля / 18-го дня». На обкладинці внизу також напис простим олівцем, 
імовірно, рукою Білозерського: «NB. Первоначальное название / Чорная 
Рада / або / Нещаслыва старосви̇щына».

Фраза про «безталанного московського чумака» означає, що на-
пис зроблено під час перебування в москві.

Рукопис є двома зшитками, що складаються із десяти «зошитів» 
із різною кількістю спарених аркушів (найбільше – 12+12, наймен-
ше – 1+1). Розмір сторінки – 210×135 мм.

Папір, ужитий у перших трьох «зошитах» (арк. 1–60), має нане-
сену фабричним способом тонку чорну рамку, що відступає від країв 
аркуша на 8–12 мм. У решті «зошитів» папір містить тиснений штамп 
«Фабрики Аристархова 2». Загальна кількість архівно-облікових ар-
кушів – 154+2 (між арк. 71 і 72 вставлено арк. 71а, що містить дописку 
Куліша з позначкою: «К стр. 161», тобто стосується тексту на арк. 72; 
останній аркуш частини 1 також має літерну нумерацію – 90а).

У рукопису міститься текст роману від початку до слів «Згодывсь 
поневоли. Тильки бач: Бруховець-» (ці слова є і у фінальному тексті 
розділу 14). два зшитки – це дві частини, у кожній із яких автор про-
нумерував сторінки. І в першій, і в другій частині текст починається 
зі сторінки 5. Частина 1– це сторінки 5–200 (арк. 2–90а); частина 2 – 
сторінки 5–132 (арк. 91–154). Авторська нумерація сторінок не збі-
гається з кількістю архівно-облікових аркушів: у процесі редаґуван-
ня декілька аркушів Куліш вилучив, закресливши відповідний текст 
(с. 109–116, 121–122 у частині 1 – тобто в розділі 5 фінального тексту).

На перших сторінках кожної частини – однаковий заголовок 
«Чорна рада, або Нещаслива старосвіщина». На першій сторінці 
другої частини у лівому верхньому куті, крім цієї назви, міститься 
малюнок автора, який зображує козаків. Редаґуючи рукопис, Куліш 
закреслив варіянт заголовка «або Нещаслива старосвіщина» у першій 
частині і весь заголовок та малюнок у другій. Позаяк авторська нуме-
рація сторінок у кожній частині починається з п’ятої, то перші чотири 
сторінки, ймовірно, призначалися для тутулу й авантитулу з інфор-
мацією про частину 1 і частину 2 (в самому рукопису така інформа-
ція відсутня). Закреслення назви разом із малюнком у другій частині 
свідчить, що автор відмовився від такого поділу тексту на частини, 
залишивши лише структурний поділ на розділи.

Аналіз тексту рукопису В дає підстави ствердити, що цей рукопис 
є прямим продовженням рукопису Б, так само як рукопис Б – рукопи-
су А. Усі вони генетично пов’язані один із одним: верхній шар тексту 
рукопису А відповідає нижньому шарові тексту (розділам 4–8) рукопи-
су Б, і верхній шар тексту рукопису Б – нижньому шарові тексту (тої 
частини, що збереглася) рукопису В.
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За основу рукопису Б правили чорнові протографи, і копіїсти, 
переписуючи їх, іноді припускалися різного штибу механічних по-
хибок, про що вже йшлося, але назагал точно відтворювали ориґі-
нал. Коли текст із рукопису Б у рукопис В копіював сам автор, він не 
раз відступав від прототексту, творячи новий варіянт. У рукопису В 
немає писарської руки – лише авторова, і тому відхилень тут більше. 
Вони мають переважно творчий характер, але трапляються й меха-
нічні похибки, хоч їх порівняно небагато. Наприклад, текст із руко-
пису Б [121]: «Господи! – сказав, дивуючись, Білозерець, – тобі, ма-
буть, і знову не буде», у рукопис В [143–143 зв.] автор переписав уже 
дещо зміненим: «Господи! – сказав, дивуючись, Білозерець, – тобі 
десь і знову не буде!». Або така фраза у тексті рукопису Б [55 зв. – 
56]: «Запорожці <...> зникли з очей як той сон, що чоловік боїться, 
мучиться, коли ж гляне, аж і нема нічого». У рукопис В [56 зв.] автор 
при переписуванні відразу створив новий варіянт – замість «боїть-
ся» вжив слово «жахається».

Правки у рукопису зроблено головно чорним чорнилом, і вони ма-
ють ознаки різночасовости. деякі з них синхронні зі створенням ма-
нускрипту. Крім того, є правки простим і зрідка червоним олівцями.

Від початку до кінця текст у рукопису В написано «ярижкою»: 
звук і передано літерою и, а звук и – літерою ы. Звук і перед літе-
рами й, ю, є позначено літерою і (війна, добродію, вдієш). дієслівні 
закінчення на -ться, -шся відтворено фонетично – як -цця і -сся (вер-
таюцця, справысся). На позначення йотованих звуків о вжито іо (іого, 
своіому), і – и (Украина, выихалы). літеру ґ передано буквосполукою 
кг (кгвалт). Замість сполучника то – давнє написання до’.

Правопис, який ужито в рукопису В, має характерні особливості, 
що дають змогу окреслити час створення манускрипту. Коли Куліш 
розпочав переписувати текст із рукопису Б набіло, правопис для цього 
він загалом усталив. Були, втім, нюанси. Йотоване е, що його Куліш 
раніше позначав здебільшого літерою е, тут передано літерою є24. У 
перших розділах, однак, спостерігаємо мішанину вживання літер е та 
є на означення одного й того ж звука, ба більше – літера е у відповід-
них позиціях трапляється тут набагато частіше, ніж є. Від розділу iV 
(в остаточному тексті – iii, сцена в Череваневій світлиці) ситуація змі-
нюється, і далі, аж до кінця рукопису, автор у тексті вживає тільки лі-
теру є. друга особливість вагоміша. як уже йшлося, звук и в рукопису 
послідовно передано літерою ы. Ця правописна засада стосувалася 
не тільки тих слів, які й сьогодні звучать відповідно (невольнык), а й 
слів, які тепер пишемо з і (ызбоку, ыскра, ынколы, мызерный, очы). 
А щонайцікавіше, сполучник і також означено літерою ы. як і у ви-
падку з йотованим е, виняток становили перші кілька розділів – тут 
сполучник і послідовно передано літерою и. Отже, розпочавши пере-

24 Пор. Кулішів лист до Бодянського від 2 листопада 1846 року, див. с. 240.



246

писувати рукопис Б, Куліш вирішив удосконалити правопис і зробив 
це у перебігу роботи.

можна зрозуміти, чому кориґування правопису відбулося під час 
переписування роману, й одразу після перших розділів. до заслання 
Куліш вагався, яким правописом друкувати українські твори, а на за-
сланні українську мову у своїх писаннях уживав зрідка, тож практичні 
навички мав обмежені, і набував їх, саме коли опрацьовував «Чорну 
раду». З тогочасних художніх текстів українською написано лише її, а 
з епістолярії (як можна судити зі збереженої донині Кулішевої корес-
понденції часів заслання, вкрай обмеженої кількісно і вибіркової за 
адресатами) – тільки листи до Осипа Бодянського25, які, однак, дуже 
добре надаються до аналізу та порівняння з українським текстом ро-
ману на предмет ужитого в них правопису. (Щоправда, ми не маємо 
четвертої частини усього тексту, з якого зберігся лише рукопис В, а 
тому мої висновки стосуються лише цього манускрипту.)

Найліпший індикатор для визначення хронологічних рамок, 
коли було створено рукопис В – це літера ы як сурядний сполучник. 
Ні раніше, ні пізніше Куліш цією буквою для означення сполучни-
ка більше не послуговувався. Згодом, перейшовши на «кулішівку», 
письменник, як відомо, замість звука і на початку слова, у середині 
в іншомовних словах та як сполучник уживав літеру и, і цим закрі-
пив тогочасну вимову – звук серединний між і та и (инший, Иван, 
литература). Власне кажучи, вживання у рукопису В літери ы в та-
кого роду словах виразно свідчить, що й вимова була відповідна 
(ыншый, Ыван, лытература)26. Відтак «кулішівкою» письменник її 
знормалізував.

25 Відсилаю тут до автографів (ВР Іл, ф. 99, од. зб. 72, арк. 70–75 зв., 78–79 зв., 
82–85 зв., 88–89, 101–106 зв., 118–119), бо в публікації (ПЗТ, 1:216 і далі) правопис 
певною мірою осучаснено.

26 міркування про новий фонетичний правопис – «кулішівку», письменник розвинув 
у прецікавому листі до Петра Капніста від 28 лютого 1857 року, де мотивував 
також рішення відкинути літеру ы: «Єри – не наша літера: нам її нав’язали пись-
менники. Коли ж вона й перейшла до нас із святого Письма в таких словах як ми, 
ти, води, то перейшла тільки на папері, а в глагол наш не перейшла; бо не говорим 
ми штаны, паны і тому подобного такого, як москалі або ляхи, звука ы немає в нас. 
Говорять сії слова твердо і в нас де-не-де по Вкраїні, а прислухайтесь, то в тому 
нашому звуку більше почуєте звука э, ніж московського ы. Твердо по-московськи 
говорять ы в нас тільки тії, що думають через ту твердость одособити свою річ од 
московської; а справа не в тому. Найкраща наша річ – у жіночій мові. Отже при-
слухайтесь, як ніжно виходять у наших дівчат і молодиць такі слова як воли, вони, 
летіли! се не московське и, се и европейське, южне. А щоб дать звук такий, як 
московське и в слові летали, у мене єсть і. <...> ми забрали собі в голову, що наш 
язик якийсь грубий, а він інакший од московського, бо в йому єсть гостре москов-
ське и (коні, світ, тітонька), а замість московського ы всюди в нас середній звук и 
(воли, вози, тулитися)» і т. д.; див.: Юрій луцький, ред., Вибрані листи Пантелей-
мона Куліша українською мовою писані (Нью-Йорк; Торонто: Українська вільна 
академія наук у сША, 1984), 102–104.
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В українських листах до Бодянського, писаних упродовж 1848–
1849 років, Куліш демонструє стабільність у правопису – це «ярижка» 
з усіма правописними нюансами, які також відображено в тексті ру-
копису В, а водночас у цих листах відбито пошук – прагнення пись-
менника знайти оптимальне графічне вираження окремих звуків. На-
приклад, Куліш експериментує з літерами на позначення йотованих 
звуків. сучасне йо він передає зазвичай сполукою іо (так і в рукопи-
су В), але у двох серпневих листах за 1848 рік несподівано послідовно 
пише є з двома крапками вгорі (як ё). У перших листах українською, 
написаних 21 квітня і 19 травня 1848 року, ще жодного разу немає 
літери є на позначення йотованого звука е, і щойно в листі від 4 липня 
Куліш починає її вживати, хоча тут-таки, улягаючи звичці, пише та-
кож літеру е. Уже в тих листах, а також липневих і серпневих, спосте-
рігаємо вживання літери ы на початку слова (ыде, ыкнецця, ысторыч-
на, ынколы тощо), і водночас у тій самій позиції бачимо узвичаєне 
написання и (де-инде, инших, история і исторыцьки і т. д.). Проте 
в усіх цих листах, а також у листопадовому, немає жодного випадку 
вживання ы як сполучника, і тільки в двох січневих листах за 1849 рік 
Куліш пише саме цю літеру у такому значенні. І знову-таки, у наступ-
ному листі за березень він повертається до попередньої практики, і в 
усіх шести випадках, коли вживає тут цей сполучник, знову пише и. У 
січневих листах Куліш також послідовно ставить наголоси, і більше в 
жодних інших. Наголоси – це обов’язковий атрибут слів у рукопису В 
(як і в рукопису Б).

Підсумовуючи ці спостереження, можна сконстатувати, що працю 
над переписуванням роману начисто Куліш розпочав не раніше літа 
1848 року, радше восени. як верхню хронологічну межу створення ру-
копису В встановлюємо час, коли Куліш подарував Бодянському руко-
пис Б, залишивши у себе чистовий текст. деякі відхилення від «норми», 
яку Куліш прийняв для рукопису В, та непослідовність її вживання у 
тексті перших розділів роману певною мірою узгоджуються з такими 
відхиленнями та непослідовністю, яку спостерігаємо в листах, напи-
саних улітку – восени 1848 року. І навпаки, правописна стабільність 
усього подальшого тексту в цьому рукопису відповідає правописній 
стабільності Кулішевих листів за січень 1849 року. Цей атрибуційний 
висновок, базований на аналізі правопису, узгоджується з фактами 
творчої біографії письменника, про що вже йшлося (див. с. 57).

*
І нарешті, четвертий, останній із відомих рукописів української 

версії роману – рукопис Г. Це чистовий автограф із небагатьма прав-
ками, де наявні розділи 1–3 і менш як половина розділу 4 (обривається 
словами «а тоди де булы ци брязкуны, як безбожный Радывыл» – вони 
є і в остаточному тексті). Назва на титулі: «Чорна Рада. / Зложыв Ку-
лиш, / року Божого 1846». Рукопис створено, найімовірніше, в жовт-
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ні – грудні 1855-го та на початку 1856 року, тобто на прикінцевому 
етапі опрацювання твору (див. с. 70).

Відмінностей між цим текстом і друкованим є ще чимало, дея-
кі вельми істотні, і з цього видно, що автограф не був набірним для 
друкарні, хоча, дуже вірогідно, спершу призначався для цензурного 
розгляду і для друкарського набору27.

Рукопис Г також містить чимало варіянтів, які відсутні в рукопи-
су В і які автор не міг створити «експромтом», переписавши зредаґо-
ваний текст набіло28.

Отже, істотні розбіжності в текстах між рукописами В і Г, а також 
рукописом Г і публікацією спонукають зробити висновок, що існува-
ли принаймні ще два рукописи, які поєднували рукописи В і Г (умовно 
назву його рукопис Вх) та рукописи Г і першодрук (рукопис Гх). Обидва 
ці невідомі нині манускрипти містять варіянти верхнього шару правок, 
які ввійшли до текстів відповідно рукопису Г та першодруку. до цього 
питання я ще повернуся нижче, коли писатиму про редакції тексту.

Рукопис Г (як і рукопис А) зберігається в Чернігівському облас-
ному історичному музеї ім. В. В. Тарновського, а раніше також нале-
жав до колекції Тарновського, про що свідчить тотожний знак музею 
українських старожитностей, приклеєний у верхньому лівому куті 
авантитульної сторінки: «Ч. Г. З. / мУЗеЙ / украин. древн. / В. В. Тар-
новскаго / № 964 Р» (цифри вписано від руки). Рукопис має таку саму 
синю картонну обкладинку, як і рукопис А, і на ній міститься напис 
тим самим почерком «Чорна Рада», а нижче – рукою мурашка напис 
чорним чорнилом «Часть i». Обидва рукописи оправлено, треба дума-
ти, тоді, коли вони зберігалися в музеї українських старожитностей29. 
На обкладинці теж позначено старий інвентарний номер – 964. Під 
цим номером рукопис описано в «Каталоге музея украинских древ-
ностей В. В. Тарновского», який уклав Грінченко30.

Рукопис було прошнуровано, а шнурівку (жовта шовкова) запеча-
тано на «авантитулі». Проте сама шнурівка нині аркуші не скріплює – 
її розірвано (і частина її відсутня). На «авантитулі» також написи ру-
кою В. Тарновського: «Пятьдесят два листа. ВТ» та інвентарне число 

27 Наприклад, біограма Шрама, яку виписано на тлі історичних подій і яка міститься 
в публікації: «Був він син паволоцького попа, по прізвищу Чепурного» і до слів 
«Ніхто краще його не ставав до бою; ніхто не крутив ляхам такого веремія...», у 
рукопису Г наявна в цілком іншій редакції (див. с. 283‒285).

28 Наприклад, у рукопису В ще виписано сцену в пекарні, а в рукопису Г уже її немає 
(див. с. 309).

29 Аналогічні обкладинки мають автографи Кулішевих перекладів драм Шекспіра, 
які зберігаються у відділі рукописів Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН 
України (ф. 18, № 34–43), а раніше також належали до колекції музею українських 
старожитностей В. В. Тарновського. Написи «Чорна рада» на обкладинках рукопи-
сів А і Г та назви п’єс на обкладинках перекладів Шекспіра зроблено одним почер-
ком.

30 Каталог Музея украинских древностей, 353.
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в його колекції «№ 12», і тут же міститься ще раз назва: «Чорна Рада», 
а нижче рукою Тарновського: «П. Кулиша». Ще нижче посередині 
стоїть цифра «1» (написана тим самим ґатунком чорнила, що й на-
пис «Чорна Рада»). Цифра свідчить, мабуть, про розділ 1, хоча далі 
цей розділ позначено ще окремо й зі спуску [4]. Розділ 2, який також 
позначено зі спуску [17], «розривається» аркушем, на якому лише на-
писано: «Чорна Рада / 2» [19].

У рукопису наявна тільки архівно-облікова нумерація аркушів – 
52; паґінації сторінок у ньому немає. Збагнути послідовність заповне-
ння сторінок текстом непросто – очевидно, сторінки в рукопису згодом 
перемішалися. Після аркуша з авантитулом [1] ідуть два чисті аркуші 
[2–3], далі аркуш із титулом [4], наступний аркуш – «Глава перва» із 
текстом, і тут угорі ще раз повторено назву твору «Чорна Рада» [5–13]. 
Потім декілька сторінок чисті [13 зв. – 16 зв.]. За ними – «Глава друга» 
[17–27 зв.], яка переривається чистими сторінками [18–18 зв.] та арку-
шем зі згаданим написом «Чорна Рада / 2» [19]. Після цього розділу в 
рукопису знову чисті сторінки [28–30 зв.] і потім починається «Глава 
трейтя» [31–42 зв.], за якою знову чисті сторінки [43–46 зв.] і «Глава 
четверта» [47–51 зв.]. Останній аркуш також чистий [52].

манускрипт є зшитком перегнутих навпіл аркушів розміром 
274(±2)×223(±2) мм, або, як зазначив Грінченко, – «Тетрадь. 52 обре-
занных полулиста». Всі аркуші мають рамку, нанесену тонким про-
стим олівцем, у межах якої розташовано текст. Рамка має великі поля 
вгорі та внизу (45–50 мм) і з зовнішньої сторони аркуша (80 мм); вну-
трішні поля менші (11 мм).

Наприкінці 1920-х років рукопис Г використовували упорядники 
«Чорної ради» у виданні Кулішевих «Творів» за редакції Олександра 
дорошкевича, випущених під егідою Інституту Тараса Шевченка. 
У «Примітках» (їх авторство не зазначено) подано загальну харак-
теристику цього манускрипта: «Рукопис складається з трьох зшит-
ків, після трьох чистих листків, на четвертому маємо напис: “Чорна 
Рада, зложив Куліш, року божого 1846-го”. Чисті листки є в кінці 
кожного розділу»31. Кулішів напис, про який тут ідеться, міститься 
на аркуші 4. Перед ним справді йдуть три аркуші разом із тим, який 
я умовно називаю «авантитул», але його аж ніяк не можна назвати 
«чистим листком». В описі помилково зазначено, що цей рукопис – 
«список», а не автограф, і далі зроблено зовсім наївне припущення, 
що «список» виготовлено для друку, бо, мовляв, текст узято в рам-
ку, а сторінки першодруку також мають рамку: «список готувався 
очевидно до друку, бо має великі поля і так само, як і в друкова-
ному примірнику 1857 року, текст узято в рямці, зроблені в списку 
олівцем» (як уже сказано, рамку містять і аркуші в рукопису В). На-
явність великих полів також не є жодним арґументом, що рукопис 

31 Куліш, Твори, 423.
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призначався для друку, – їх автор зумисне залишав, щоб було зручно 
робити дописки. Ще одне твердження є необґрунтованим – що автор 
заходився робити в рукопису зміни, і це спонукало знову переписа-
ти текст набіло: «Проте й звідси [з рукопису Г. – О. Ф.] Куліш дещо 
викреслював. Очевидно, це й примусило його почати переписува-
ти роман ще раз вже остаточно до друку. Про це доводить те, що 
вставки, зроблені на полях рукопису, бачимо в друкованому тексті й 
навпаки в останній редакції є рядки, що їх нема ні в одному рукопи-
су». Що текст рукопису Г відрізняється від публікації, – про це вже 
йшлося. Однак Куліш виготовив іще один рукопис, набірний, не для 
того, щоб мати чистовий текст для друкарні. Адже письменник міг 
віддати для набору й правлений рукопис, що, врешті, так і сталося з 
рукописом Гх, який таки містив у собі виправлення (у тих місцях, у 
яких тексти рукопису Г і публікації відрізнялися: виправлення було 
внесено в рукопис Гх).

В усіх цих твердженнях є лише одне слушне спостереження: ми 
не маємо жодних підстав вважати, що рукопис Г – це заціліла частина 
повного тексту роману. Врешті, так само не маємо свідчень того, що 
рукопис колись існував у повнішому текстовому форматі (рукопис, 
однак, мав містити бодай закінчення розділу 4, адже текст обриваєть-
ся на половині речення).

Причини Кулішевого рішення відмовитися від рукопису Г і ство-
рити новий, який проходив цензуру та був набірним для друкарні, «ле-
жать на поверхні». Текст у рукопису Г написано «ярижкою» (так само, 
як і в рукопису В), а публікацію здійснено «кулішівкою». Зрозуміло, 
що, змінивши правопис, письменник мусив знову переписати роман, 
щоб друкарі могли набрати його без похибок. Найвірогідніше, Куліш 
сам і переписав увесь текст, а не доручив цю роботу писареві, адже 
правописна система була цілком нова, і писар не зміг би скопіювати 
його сам, одразу міняючи «ярижку» на щойно створену «кулішівку».

Упорядники публікації «Чорної ради» в академічному виданні 
1931 року подали інформацію про рукописи А, В і Г. Про існування 
рукопису Б науковці не знали. Той огляд, який вони зробили, містить 
цінну інформацію про ще один манускрипт роману, який нині невідо-
мий і який теж належав Тарновському і зберігався в музеї, що постав 
на базі його колекції, до другої світової війни:

Третій рукопис – найповніший зберігається в чернігівському музеї. 
Це оправлена книжечка великої 8о, на першій сторінці маємо напис: 
«“Чорна Рада” сей власний мій рукопис подарував я коханому при-
ятелеві моєму Василю Васильовичу Тарновскому-молодшому на 
незабудь року божого 1857-го у Києві». Це один з найостанніх [sic!] 
списків, дуже близький до останньої редакції32.

32 ibid.
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У музеї українських старожитностей рукопис було зареєстрова-
но під № 965. У каталозі подано такий його опис:

Чорна Рада. Зложыв П. Кулиш, року Божого 1846. – Книга из пис-
чей бумаги формата печатной 8о, в переплете. Исписан. 297 стр. В 
начале на чистой странице надпись: «Чорна Рада. сей власный мій 
руко̀пыс подарував я коханому прыятелеви моему Васылію Васи-
лёвичу Тарновському-молодому на неза̀будь, Року Божого 1857, у 
Кіеви. П. Кулиш»33.

як бачимо, цей опис подає деяку інформацію, якої немає у видан-
ні 1931 року, а саме – про обсяг рукопису і повну назву твору (вона 
така сама, що й у рукопису Г). Крім того, в каталозі точніше наведено 
дарчий напис Куліша (це не стосується правопису, бо всі українські 
тексти, відповідно до вимог російської цензури, у виданні Грінчен-
ка подано «ярижкою»). Властиво, дарчий напис починається зі слів 
«сей власний мій рукопис...», а «Чорна Рада» – це назва на титульній 
сторінці рукопису. Вислів «власний мій рукопис» свідчить, що то був 
автограф34.

для нас важливо встановити, яке місце цього автографа серед ін-
ших рукописів роману – чи його було створено перед рукописом Г, 
а чи після нього. У каталозі автограф заінвентаризовано після руко-
пису Г, однак упорядники Кулішевих «Творів», які ознайомилися з 
манускриптом, вирішили подати його перед ним. Розташувавши всі 
рукописи за хронологією їх створення, науковці визначили, що це 
«один з найостанніх списків, дуже близький до останньої редакції», 
натомість рукопис Г – це «останній рукопис <...>, найближчий до ос-
танньої редакції». якщо місце цього автографа перед рукописом Г, то 
логічно припустити, що це і був рукопис Вх – відсутня ланка в шерезі 
всіх манускриптів української «Чорної ради»35. На жаль, упорядники 
академічного видання «Чорної ради» не зробили детальнішого тек-
стологічного дослідження цього автографа, а тому сказати про нього 
щось більше наразі неможливо. Його слід загубився під час другої 
світової війни разом із частиною рукописного фонду та бібліотечною 
колекцією Чернігівського історичного музею.

33 Каталог Музея украинских древностей, 353–354.
34 Про цей рукопис також згадав Євген Кирилюк у примітці до публікації Кулішевих 

листів до Василя Тарновського (молодшого), зауваживши лише, що рукопис оправ-
лено і на ньому Кулішів напис 1857 року; див. «листи П. Куліша до В. Тарновсько-
го», подав Є. Кирилюк, За сто літ, кн. 6 (Київ, 1930), 152.

35 Що це був рукопис Вх, опосередковано свідчить назва твору, ще без підзаголовка 
«Хроніка 1663 року», як і в рукопису Г. Підзаголовок виник пізніше (і його автор 
власноруч вписав у рукопис Е десь навесні – восени 1856 року).
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Найважливішим джерелом тексту українського роману є його 

першодрук 1857 року, набраний із невідомого нині автографа (руко-
пису Гх) і здійснений під наглядом Куліша. саме цей текст є остаточ-
ний, і саме його, перевидаючи твір, треба брати за основу.

На упорядників тексту для критичного видання чекають, однак, 
певні труднощі. Текстолог зобов’язаний зважати на ту обставину, 
що Куліш готував роман до друку під цензурним тиском, зокрема 
керуючись міркуваннями самоцензури, щоб уникнути зауважень 
цензора. Тому текст першодруку не можна репродукувати сліпо і 
беззастережно – він потребує деяких посутніх виправлень, які по-
трібно зробити в критичній публікації роману. Звичайно, будь-яке 
втручання в текст першодруку слід ретельно зважувати, а зробивши 
його, – застерігати в науковому апараті. Про декілька змін, які варто 
внести в текст майбутнього видання, я вже писав (див. с. 169‒170, 
194‒195, 199). Іще одну корекцію тексту треба зробити у статті «Об 
отношении малороссийской словесности к общерусской. Эпилог к 
“Черной раде”» (див. с. 224‒225). можливо, таких виправлень буде 
більше – майбутнім дослідникам тут іще велике поле для праці.

Треба мати на увазі також і те, що в першій публікації роману 
трапляються одруки, – і список помічених помилок, наведений напри-
кінці книжки, це, зрештою, доводить. Коректу ж бо читав не тільки 
Куліш, а і його помічник(и), які припускалися похибок. Наприклад, у 
першодруку маємо такий текст:

старого Шрама і Божого Чоловіка положили в світлиці, а Петро, 
по-козацьки, ліг у садку під чистим небом.

Не знаю вже, яково-то йому послі того сватання сталось. як 
же вернувся вранці до світлиці, то Божого Чоловіка вже не було в 
компанії: поплентавсь дідусь іще до схід сонця із Хмарища. [ЧРу, 
52–53]

У рукописах Б [30] і В [39 зв.] замість «сталось» – «спалось», що 
доводить: у публікації – одрук36. Опосередковано про похибку свід-
чить і первісна редакція російської версії, від якої автор відштовху-
вався, пишучи український роман. У ній міститься такий відповід-
ник: «Каковы были сновидения моего героя в эту ночь, он мне не 
рассказывал» [КП, 106]. (В остаточній редакції російського роману 
це місце істотно видозмінено, так що текстуальну паралель з україн-
ським твором тут не вдасться провести.)

Імовірно, що в майбутньому до джерел тексту також буде залуче-
но і примірники роману, в яких автор, даруючи їх своїм друзям, зро-
бив текстуальні виправлення. (Ті примірники роману з авторовими 

36 У публікації не раз трапляються коректорські похибки, наприклад: другйй (90), у 
Братсстві (127), віиськовій черні (197), хлоці (215). див. також примітку на с. 19.
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дедикаціями, які мені пощастило переглянути, жодних позначок і ви-
правлень не містять37.)

Одне з питань, яке маємо з’ясувати, – чи потрібно змінювати текст 
першодруку відповідно до побажання автора, висловленого наприкінці 
життя. Надавши 1889 року Олександрові Барвінському право переви-
дати «Чорну раду», письменник зажадав, щоб інфінітивні закінчення 
на -ть було змінено на -ти, бо, мовляв, «колись писав, державшись 
черніговщини, а не полтавщини, києвщини і галицької рущини» (див. 
с. 8). Отже, автор нібито заявив свою «волю», а водночас – його думка 
про цю фонетичну зміну, яку слід зробити в тексті, мовлена якось при-
нагідно і навіть не в категоричній формі («коли схочете, поправте»). 
Немає сумніву, що якби Куліш сам перевидавав роман, він вніс би цю 
зміну, а заразом зробив би їх набагато більше, ніж висловив у листі. 
Приклад із перевиданням російської версії роману через три роки піс-
ля її першопублікації, де було зроблено ряд посутніх виправлень, це 
доводить (див. далі). Або інший приклад: 1876 року автор перевидав 
поетичну збірку «досвітки», яку значно переробив порівняно з пер-
шодруком 1861 року, а ще вніс зміни для третього видання (вийшло 
1899 року посмертно). Тобто існує колізія: чи брати це «половинчате» 
побажання автора до уваги і змінювати вже на власний розсуд інфіні-
тивні закінчення (як це свого часу зробив Барвінський), а чи зберігати 
текст першодруку як безсумнівно авторитетний текст, який саме в та-
кому вигляді ввійшов у літературу. Що це є зовсім непросте питання, 
свідчить і те, які зміни зробив Барвінський: у більшості випадків він 
таки виправив закінчення, однак залишив незміненими форми «оддать 
за його свою дитину», «надрать у своїх ворогів усячини», «оддать доч-
ку за гетьмана» тощо. На моє переконання, зміна закінчення інфініти-
ву межує з редакторським волюнтаризмом, адже загальне побажання 
автора, яке несе печать сумарности та неконкретности, не може бути 
достатньою мотивацією для здійснення копіткої текстологічної роботи 
в кожному окремому випадку38.

37   Це видання української «Чорної ради», які Куліш подарував Василю Унтілову, 
Надії Забілі (обидві були в колекції Володимира яцюка), Ганні фон Рентель 
(ІР НБУВ, ф. iV, од. зб. 41); видання російського роману 1857 року, подаровані 
Алєксандрі Ішимовій (РНБ, № 18.264.2.7) і Пєтру Ґусєву (НБУВ, № ВО 485567); 
примірник першого тому «Повестей» із дедикаціями Олександрові Кониському 
(львівська національна наукова бібліотека ім. Василя стефаника, відділ україніки, 
№ 14019/1), Олександрові Оболонському (Харківська державна наукова бібліотека 
ім. В. Г. Короленка, № 3671/1085644).

38 Наприклад, письменник назагал дотримувався милозвучного чергування у/в, коли 
попереднє слово закінчувалося на приголосний/голосний, і вживав відповідного 
прийменника або префікса. Тож якщо в романі написано «лічить усякі», «замов-
лять усякі» (ЧРу, 20), «поставить у Кийові» (ЧРу, 131), – виправлення інфінітиву 
призвело до невиправданої зміни у вимові: «лічити усякі», «замовляти усякі», 
«поставити у Києві» тощо. Задля послідовности редактор у такому разі мав би 
виправляти й у на в, однак цього зробити не наважився.
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як уже мовилося, на засланні письменник опрацьовував і укра-

їнську, і російську версії «Чорної ради». спершу він редаґував 
український текст, а вслід за ним – російський. Нам уже відомо, що 
український роман Куліш завершив переписувати набіло не пізніше 
26 червня 1849 року, внаслідок чого постав рукопис В. Щодо того, 
коли було проредаґовано російський текст і коли завершено перепи-
сування його набіло у рукопис Д, – це питання наразі залишається 
відкритим.

Рукопис Д – це автограф (за винятком 9 аркушів, які переписав 
копіїст), який постав унаслідок копіювання зредаґованого тексту в 
невідомому нині протографі (рукопис хД), що свого часу зберігався 
у Плєтньова і призначався для публікації. Папір, ужитий для цього 
рукопису, має такий самий тиснений фабричний штамп «Фабрики 
Аристархова 2», що й більша частина рукопису В. Ґатунок паперу тут, 
утім, відрізняється, і розміри сторінок – 267×215 мм.

Назва рукопису: «Черная Рада, или малороссия в 1663 году. 
Историческая повесть П. Кулиша» (у процесі редаґування останні три 
слова було змінено на «Исторический роман П. Кулеша»). Цю назву 
написано на першому аркуші, який править за «обкладинку», і тут-та-
ки посередині була римська цифра i, яку автор акуратно стер. можли-
во, цифра позначала першу частину.

до Інституту рукопису НБУВ Кулішів автограф надійшов у скла-
ді колекції Українського наукового товариства, якому цей манускрипт 
подарував Григорій Вашкевич39.

Рукопис складається із зшитків – їх чотири. На першій сторінці 
кожного з них угорі написи червоним олівцем: «Тетр. 1» [1]; «Черная 
Рада тетр. 2» [20]; «Черная Рада тетр. 3» [43]; «Черная Рада тетр. 4» 
[63]. Напис червоним олівцем «Черная Рада» є і на останній сторінці 
[76 зв.]. Кожний зшиток складається з двох блоків перегнутих нав-
піл і скріплених ниткою аркушів. Усього в рукопису 76 облікових 
аркушів. Рукопис також має авторську паґінацію сторінок – 5–154. 
як і в рукопису В, текст у рукопису Д розпочато зі сторінки 5 [2]. 
декілька сторінок автор вилучив: с. 85–86 (як і в рукопису В, вони 
були в розділі 5 фінального тексту і стосувалися повністю закресле-
ної сцени у святій софії) та с. 121–122 (замість вилученого аркуша 
автор вставив новий [59] із новою редакцією тексту, де йшлося про 
лесині почуття до сомка).

Автограф являє собою всю першу частину роману (відповідно до 
поділу в одній із ранніх редакцій), яка завершується двобоєм Петра 
Шраменка з Кирилом Туром, – розділи 1–8 фінального тексту. Напри-
кінці тексту позначка: «Конец первой части» (її закреслено). Роман 

39 див. «З паперів Шевченка, Куліша і Костомарова», Україна, кн. 2 (1914): 137.
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відкривається короткою передмовою «Несколько предварительных 
слов от автора» [2–2 зв.] (див. додаток).

Текст написано рівним почерком Куліша без жодних ознак пер-
вісного редаґування, яке є неодмінним наслідком творчого процесу 
ab ovo. Так само не має цих ознак і передмова – цілком очевидно, 
вона була і в рукопису хД (втім, невідомо, чи Куліш написав її ще до 
арешту, чи вже на засланні). Одинокі первісні правки в ній – це заміна 
двох слів (див. додаток с. 565‒566), а також закреслення наприкінці 
підпису «П. К.» та дописка «от автора» до назви «Несколько предва-
рительных слов» (останнє, втім, ствердити не беруся). Решта правок і 
в передмові, і в тексті роману – пізнішого походження.

Назагал манускрипт виявляє незвичайне (порівняно з рукописом В) 
прагнення до охайности у його створенні. якщо під час переписування 
автор робив похибки або змінював слово чи навіть фразу, він не закрес-
лював їх, а акуратно стирав. сліди стертого тексту помітно на аркушах 
8 зв., 10, 34, 22, 38 зв., 74 зв. Подекуди його можна відчитати, але пе-
реважно це неможливо зробити без спеціяльної фотозйомки. Така осо-
бливість рукопису наводить на думку, що автор, можливо, готував його 
для розгляду у iii відділі, хоча, звісно, це тільки припущення.

датування рукопису Д становить істотну трудність. Не можна ска-
зати напевно, чи правлення рукопису хД було завершено на засланні, 
а чи тільки почато, а завершено вже після звільнення. Відповідно і 
створення рукопису Д має ширші хронологічні рамки, ніж рукопис В: 
кінець 1840-х – початок 1850-х років (утім, вірогіднішою датою є кі-
нець 1840-х, і про це трохи далі). Однак якщо ми не знаємо, коли саме 
було створено рукопис Д, то з певністю можна визначити час, коли 
розпочато його редаґування, і навіть більше – коли було зроблено ос-
новний масив виправлень у ньому.

По-перше, приблизну вказівку на час редаґування рукопису 
містить сама передмова. Первісно вона починалася реченням: «Когда 
были напечатаны в журналах отрывки из этого романа, я получил от 
критики упрек, что предоставил в нем одну только черную сторону 
старинных малороссиян», а згодом Куліш після слова «журналах» до-
писав – «лет десять тому назад». Перші публікації роману зроблено 
1845 року, отже, це уточнення внесено в середині 1850-х років.

можна, однак, нижню хронологічну межу редаґування визначити 
точніше – внесення правок у рукопис Д розпочато не раніше 22 берез-
ня 1854 року. Зберігся датований цим днем Кулішів лист до миколи 
м. Білозерського – той узяв текст роману для переписування, і пись-
менник дає йому докладні інструкції:

я вспомнил, что у меня уже переписана 1-я часть романа, который 
Вы взяли с собою. если ваш писец еще недалеко ушел, то пускай 
прекратит свою работу и из первой части перепишет только с де-
сяток листков (окончание главы Viii и начало ixй). Эти листки пе-
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реписаны одним неучем и никуда не годятся. Прилагаю 1й из сих 
листков, по которому вы прикупите на мой счет почтовой бумаги 
(фабрики Аристархова № 2). Пускай сделает транспарант по тому 
листку и пишет не крупнее этого. Остановиться он должен в гла-
ве ixй, когда дойдет до слов: «со звездами вместо очей проспит не-
весту свою хуже всякого гультая». Эти слова уже написаны мною и 
вся первая часть до конца переписана мною же (кроме упомянутых 
10 листков некоего неуча). Их, то есть эти слова, легко отыскать 
вам, потому что через 6 что ли строк после них следует двустишие:

любив мене, мати, запорожець,
Водив мене босу на морозець.

Нумерации на этих 10 листках пускай не кладет; а нумерацию 
2й части пускай начнет с стр. 159. два листка во 2й части перед 
началом пускай оставит чистые для заглавий (я сам напишу их), а 
потом пускай пишет: «Глава x», отступя 6 строк от верху.

Каждая новая глава должна начинаться на новой странице. – 
Прилагаю роспись, на которой странице поставлены в моей чистой 
рукописи цифры, означающие примечания. Такую роспись должно 
вести и при переписке 2й части, начав нумерацию с единицы.

если же ваш писец написал гораздо большую половину 1й ча-
сти, и написал хорошо, то пускай продолжает. [ПЗТ 2:173–174]

дослідження рукопису Д дає всі підстави ствердити, що в листі до 
Білозерського автор мав на увазі саме цей манускрипт: словами «со 
звездами вместо очей проспит невесту свою хуже всякого гультая» 
в рукопису Д текст написано рукою Куліша [69], а попередні дев’ять 
аркушів (разом із вилученим – десять) – це копія, написана доволі 
неакуратним почерком невстановленої особи. Вилучений аркуш – це 
сторінки 121 і 122, – його Куліш надіслав Білозерському, щоб звідти 
почати переписування. Попередні сторінки до 120-ї включно – також 
Кулішів автограф. як уже йшлося, весь рукопис Д написано на папері 
з тисненим штампом «Фабрики Аристархова 2», і тієї ж фабрики ав-
тор просить придбати папір для переписування.

Отже, якщо Куліш передав Білозерському чорновий текст «Чер-
ной рады» (рукопис хД), то логічно вважати, що правки в рукопис Д 
автор вніс після того, як дав переписувати рукопис хД (інакше була 
б неузгодженість між правленим і по-новому переписаним чистовим 
текстами), або ж правку до своєї копії письменник вніс раніше, і про 
це також забув, як і про саме її існування, коли вручав Білозерському 
рукопис хД (про це йдеться в листі). Останнє припущення, втім, менш 
імовірне. Той факт, що письменник забув про існування своєї влас-
норуч переписаної копії, опосередковано свідчить, що він створив її 
радше в Тулі, ніж на початку 1850-х у мотронівці чи Петербурзі. Вод-
ночас можна вважати, що Кулішеве прохання переписати десять сто-
рінок, які в рукопису Д були копією, чомусь залишилося невиконаним 
або новостворену копію письменник не зужив.
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Текст рукопису містить посторінкові примітки. Їх позначено й ас-
терисками, й цифрами. Ті, що позначено астерисками, вписано вни-
зу сторінки під час редаґування твору. Почасти їх створено ab ovo, 
почасти перенесено з тексту, де вони містилися в дужках після по-
яснювального слова40. Примітки, позначені цифрами, відсутні – є самі 
лише номери (які існували від початку створення манускрипту). Но-
татка на «обкладинці» свідчить, що примітки були виписані окремо:

примечания
На стр. 64 – 12-е
 –– 65 – 13
 –– 66 – 14
 –– 69 – 15
 –– 70 – 16
 –– 75 – 17 (прибавлено о поединках)
 –– 83 – 19
 –– 92 – 21

На інших сторінках рукопису також є номери приміток, у цій но-
татці не зазначених, і тексту до них також немає.

Очевидно, Куліш практикував такий стиль праці: текст роману і 
примітки опрацьовував нарізно, а переписуючи, переносив примітки 
у біловий рукопис, або відсіюючи непотрібні, або доповнюючи нови-
ми. Водночас частину приміток, які пояснювали російському читачеві 
українські слова, автор вводив у текст, ставлячи їх у дужки, аби потім 
перенести у розряд приміток.

Примітки з астериском частково повторюються в остаточному 
тексті. Ті місця, які позначено цифрами, в публікації прокоментовано 
не всі, а водночас у ній є такі тлумачення, які в рукопису Д не позначе-
но ні цифрами, ні астерисками.

*
до останнього часу дослідники творчости Куліша вважали, що 

рукопис Д – одинокий автограф російської версії роману, збережений 
донині. Та це не так: маємо відомості про ще один рукопис, який був 
базовий для публікації в «Русской беседе». В архіві редактора мос-
ковського журналу, Алєксандра Кошельова, він і зберігся до наших 
днів – це повний текст роману (рукопис Е).

40 В аналогічний спосіб оформлено примітки в Кулішевому романі «Искатели 
счастья» (ЧІм, інв. № Ал–17). Значення пояснювального слова або виразу тут 
здебільшого розкрито в дужках відразу після нього. Рукопис роману – це писарська 
копія з виправленнями і дописками автора. У першодруку твору (1903 року) ці 
примітки відтворено так, як вони йдуть у рукопису, – теж у дужках. Проте зрозу-
міло, що через їхню функцію та з огляду на аналогічну ситуацію із примітками в 
«Чорній раді» (де автор їх вилучив із тексту й перевів у посторінкові) їх також 
необхідно перенести в розряд посторінкових приміток. Це має бути зроблено в 
майбутньому критичному виданні роману.
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Наскільки мені відомо, цей рукопис ніколи не використовували 
у студіях над Кулішем, і я знаю лише одну згадку про нього в літера-
турі – в описі рукописних матеріялів письменника, що зберігаються у 
Російській державній бібліотеці (за тодішньою назвою, у Всесоюзній 
бібліотеці імені В. І. лєніна). Ось цей опис:

Черная рада. Хроника 1663 года. сочинение П. А. Кулиша в 19 гла-
вах, собственноручно переписанное автором для печати.

Рукопись представляет собою тот экземпляр, по которому хро-
ника набиралась и печаталась в журнале «Русская беседа» в 1857 г., 
в книгах 2 и 3. Поэтому брошировка рукописи нарушена, тетради 
рассыпаны и в большинстве превращены в отдельные четвертки со 
следами типографской краски на них. Авторский текст подвергнут 
значительным сокращениям редакторскою рукою А. И. Кошелева. 
На 1-м листе, над заглавием хроники, Кошелев надписал: «Отпеча-
тать 500 отдельных оттисков. Корректуры послать к Кулишу по след. 
адресу: с. Петербург, у литовского рынка, в доме Вагенгейма, № 8». 
Перед сдачей в набор Кошелев еще написал: «мелким шрифтом», а 
перед версткою в книге журнала еще: «Из слав. статей i».

Автограф на больших листах сероватой писчей бумаги, сложен-
ных в четвертку, 26,5×21,5 см, на 71 лл., без переплета, с разрушен-
ной брошировкой.

Шифр: 891841.

Основа рукопису Е – це писарська копія (а не автограф, як хибно 
йдеться в описі), де тільки окремі аркуші (ті, якими замінено вилучені 
у процесі редаґування) написано рукою автора. Рукопис нині скла-
дається із двох зшитків форматом in 4o, які мають 81 і 71 облікових 
аркушів – відповідно, це і дві окремі одиниці зберігання (не зрозумі-
ло, чому в описі, який зробив знаний фахівець Ґріґорій Ґеорґієвський, 
названо лише 71 аркуш). до аркуша 42 у другому зшитку прикріпле-
но листок (із дописаним текстом), який має літерну нумерацію – 42а. 
Рукопис містить також суцільну паґінацію аркушів (не сторінок!) яку 
зробив копіїст – 152.

Очевидно, первісно зшитки були з’єднані, і автор розділив їх, го-
туючи до друку. два зшитки відповідають двом частинам роману, які 
мислилися в редакції, створеній на засланні, – це розділи 1–8 і 9–18. 
У тексті рукопису, проте, сліду поділу на частини немає – на той час 
автор від такого структурування вже відмовився.

Здавалося б, якщо рукопис Е набірний, то він має бути чистовий. 
Але це не так. Бачимо в ньому величезну кількість виправлень, які ав-
тор зробив уже на завершальному етапі, коли готував рукопис до дру-
ку: змінював слова, речення й абзаци, подекуди вилучав цілі сторінки 

41 Г. Георгиевский, «Автографы П. А. Кулиша», Записки отдела рукописей, вып. 5, 
Т. Г. Шевченко (москва: Всесоюзная библиотека имени В. И. ленина, 1939), 69–70.
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тексту, створював новий текст, а дописки робив не тільки на берегах 
аркушів, а й на вклеєних сторінках; написавши новий текст, нерідко 
тут же його правив і не раз закреслював. Однак саме цей, наскрізь 
проредаґований рукопис, який справляє враження чорнового, Куліш 
надав для друкарського набору, а не переписав його набіло.

Крім позначки, яку зробив Кошельов на першій сторінці і яку 
наведено в описі, у рукопису Е знаходимо й інші позначки редакто-
ра. Наприклад, така вказівка друкарям: «NB. На то, что подчеркнуто 
карандашом, не нужно обращать внимания» [8:3 зв.]. Крім того, ре-
дактор вніс у текст низку виправлень, які автор прийняв (наприклад, 
фразу «не в одну церковь назначили, против желания народа, священ-
ником униата» Кошельов зредаґував так: «не в одну церковь, против 
желания народа, поставили священником униата» [8:5]). Є й Кулішеві 
позначки, звернені до друкарських набірників, наприклад, така (вона 
стосується однієї вставки): «Этот пропуск набирать в новую стро-
ку, после слов “от всякия скверны!”» [8:50]. Крім того, у рукопису 
наявні позначки самих друкарів. Наприклад, після слів «вот если б 
ты показал свою премудрость!» (розділ 3) стоїть позначка: «3й лист» 
[8:29 зв.], і справді – наступним рядком («– моя премудрость, бгати-
ку» і т. д.) у журнальній публікації розпочато третій аркуш [2:33]. Або 
позначка «8.113» [9:64 зв.], яка стоїть перед словами «– А цепи?» (роз-
діл 17), – вона означає, що в цьому місці зі сторінки 113 починається 
8-й аркуш, і це відповідає дійсності [3:113].

Зіставлення рукописів Д і Е виявляє прямий зв’язок між ними42. 
Це такий самий генетичний зв’язок, який мають рукописи А, Б і В між 
собою. себто основа рукопису Е – чистова писарська копія – це текст 
рукопису Д з урахуванням верхнього шару правок (знову-таки, йдеть-
ся лише про першу частину твору при двочастинному поділі, бо друга 
частина – продовження рукопису Д – невідома, а тому сказати про неї 
щось певне неможливо).

Що рукопис Е є прямим продовженням рукопису Д, переконливо 
свідчить такий факт. У тексті рукопису Е і в публікації Петро міркує в 
саду перед тим, як Тур із побратимом викрадуть лесю (розділ 8):

«Правда, – размышлял он, – почему же не быть помощи божией для 
освобождения невольника из бусурманской земли, или для того, чтоб 
неверная турчанка сделалась христианкою?» [е, 8:75–75 зв.; ЧРр, 98]

Цей уривок міститься і в рукопису Д [68]. Тут текст первісно мав 
деякі відмінності, але внаслідок редаґування набув саме такого вигляду. 
слово «бусурманской» олівцева позначка ділить навпіл – бусур / ман-

42 У своїй статті «структура роману Куліша “Чорна рада”. Історія тексту» [Спадщи-
на: Літературне джерелознавство. Текстологія 10 (2015): 190] я помилково 
заявив, що рукопис Е не є прямим продовження рукопису Д, а між ними існував ще 
один рукопис, нині не відомий. Це твердження належить спростувати.
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ской. якщо поглянути на нього в рукопису Е, бачимо, що позначка апе-
лює до цього рукопису: другу половину цього слова перенесено тут на 
наступну сторінку. Інший аналогічний випадок: у фразі «Петро услы-
шал даже несколько отрывистых слов» у рукопису Д позначка у слові 
«несколько» відділяє префікс «не» від «сколько» [69 зв.]. У рукопису Е 
[8:76–76 зв.] цю фразу закінчено на наступній сторінці й розірвано на 
цьому слові: «не / сколько»). Таких прикладів можна навести багато43. 
Певно, автор або копіїст мав потребу в такий спосіб співвіднести сто-
рінки рукопису Д зі скопійованими сторінками рукопису Е.

до висновку про пряму залежність рукопису Е від рукопису Д 
можна дійти лише за умови дослідження цих манускриптів de visu, і 
аж ніяк не на основі їх публікації, навіть якщо вона йтиме в «Повному 
зібранні творів» Куліша, де буде максимально враховано всі авторські 
варіянти тексту. Рукописи роману – це і автографи, і писарські копії. 
Рукопис Б, який є копією, має багато сторінок, написаних рукою Ку-
ліша; рукопис Д, який є автографом, містить сторінки, які скопіював 
писар. У рукопису Е, який теж є копією, міститься чимало сторінок, 
які є автографом – і це не просто дописки Куліша, а цілі сторінки, 
які він власноруч створив замість вилучених. У публікації не завжди 
буде потреба або навіть технічна можливість відзначити, чи текст є 
автографом, чи авторизованою копією. Відтак читач за публікацією 
неодмінно побачить, що основа (нижній шар) тексту в рукопису Е не 
завжди відповідає текстові рукопису Д з урахуванням верхнього шару 
правок. Наприклад, основа тексту в рукопису Е така:

Войдя в пасику Шрам помолился перед образом святого Зосимы, 
покровителя пчел. Образ стоял на высоком улье под небольшим на-
весцем, который защищал святого Зосиму от дождя, и сверх того 
образ прикрыт был, наподобие рамки, белым рушником, расшитым 
красными нитками.

Василь Невольник был предан душою святому Зосиме*, и пока 
Шрам тихо молился, он благословлял Бога и его угодника за то, что 
они научили людей пчеловодству. Он верил вместе со всем наро-
дом, что в старину пчелы были известны только каким-то плясови-
цам, которые при восходе солнца, месяца и звезд плясали на наших 
степных могилах. святой Зосима, по повелению Божию, служил у 
них пасичником и потом научил весь народ обходиться с пчелами. 
Об этом-то подвиге святого распространился было Василь Неволь-
ник; но внимание Шрама было развлечено отдаленными звуками 
бандуры и пением [е, 8:10 зв. – 11].

43 Пор., наприклад, рукопис Д (58, 73, 74 зв.) і рукопис Е (8:68 зв. – 69, 79–79 зв., 
80–80 зв.).

* старосветские украинцы под конец жизни большею частию пристращались к паси-
ке. Так славный кошевой атаман сирко окончил дни свои в уединенном зимовнике 
среди степей запорожских, занимаясь пчеловодством. – Прим. Куліша.
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Натомість у рукопису Д відповідне місце (після внесених правок) 
було цілком інакшим:

Войдя в пасику Шрам помолился перед образом святого Зосима, 
покровителя пчел, стоявшим на высоком улье, и не успел он кон-
чить молитву, как услышал отдаленные звуки струн. [д, 8]

Увесь наведений текст у рукопису Е – новостворений, і міститься 
він на аркуші, що його автор вставив у рукопис замість вилученого.

З рукопису Д писар не переніс до рукопису Е приміток, куди автор 
їх вписав власноруч. Немає в рукопису Е і передмови, яка міститься в 
рукопису Д.

Встановивши пряму залежність рукописів Д і Е, можна точніше 
окреслити етапи, коли було здійснено редаґування першого і коли 
створено другий. Безпосередня пов’язаність цих двох рукописів дає 
змогу ствердити, що саме про них пише Куліш у листі до Константіна 
Аксакова від 22 березня 1856 року у зв’язку з опрацюванням укра-
їнського роману, який тут названо «подлинник»: «В то время, когда 
подлинник получал окончательную отделку в Киеве, перевод пере-
писывался в Петербурге по редакции, которую я сделал по прочте-
нии его в Абрамцеве» [ПЗТ, 2:348]. «Перевод», тобто російська версія 
роману, «переписывался» – це за рукописом Д створювали писарську 
копію, якою є рукопис Е.

як знаємо з епістолярних і мемуарних джерел, Куліш розпочав ре-
даґувати рукопис Д не раніше ніж 22 березня 1854 року, але основний 
масив правок зроблено у грудні того року в Абрамцеві (тут письмен-
ник перебував від пізнього вечора 30 листопада до 12 грудня) або/і 
невдовзі після цього в Петербурзі, куди він на коротко приїхав. І ще 
один масив правок у текст російського роману, і саме в рукопис Д, Ку-
ліш вніс наприкінці березня – на початку квітня 1855 року, про що теж 
знаємо з його листа від 2 квітня з Петербурґа до миколи д. Білозер-
ського: «Теперь я [далі закреслено: перечищаю “Черную раду”] брею 
и стригу своего Романа» і т. д. (див. с. 128)44. Того разу він поїхав із 
Петербурґа 17 квітня (і повернувся аж наступного 1856 року, між 5 і 
7 березня). Тобто редаґування рукопису Д Куліш завершив не пізніше 
17 квітня, а від’їжджаючи, найвірогідніше, залишив цей манускрипт 
для переписування набіло (і згодом попросив макарова вислати но-
вий рукопис до Києва – див. с. 67‒68). Отже, нижня хронологічна 
межа створення рукопису Е – це середина квітня 1855 року.

Редаґування рукопису Е також мало декілька стадій. спершу 
Куліш вніс у текст якісь (порівняно дрібні) правки під час свого пе-
ребування у москві (куди він приїхав приблизно 20 лютого і виїхав 

44 Щоправда, тут треба говорити не так про рукопис Д, який є першою частиною, як 
про рукопис другої частини, нині невідомої, позаяк сама вона – як її сприйме цен-
зура – найбільше непокоїла письменника.
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близько 4–5 березня 1856 року). Про це він пише в тому ж листі до 
К. Аксакова від 22 березня:

я только теперь в москве кое-что переделал, как это и показывает и 
сама рукопись. я мог бы переделать и больше, но жаль было марать 
рукописи. А если бы пришлось печатать с нее в «Русскую беседу», 
то я бы еще раз подержал ее в руках, и уж тогда не щадил бы ее, зная, 
что цензор будет подписывать корректурные листы. [ПЗТ, 2:348]

Артикульований у цьому листі алгоритм праці над текстом ро-
сійського роману невдовзі справдився. Отримавши право загальної 
цензури, Куліш одразу, 5 квітня 1856 року, пише с. Аксакову листа з 
проханням повернути рукопис Е для доопрацювання (див. с. 82). Ре-
даґування твору забрало майже рік, і внаслідок цієї праці текст було 
перероблено з неймовірною силою. як уже було мовлено, цензор 
журналу читав і підписував коректурні аркуші, а не рукопис, який че-
рез те автор і не переписав набіло. З цього покресленого рукопису Е і 
зробили друкарський набір.

як видно з позначки Кошельова на першій сторінці, коректу над-
силали авторові. Зіставлення рукописного тексту з його публікацією 
показує, що в коректурі автор вніс іще деякі, часом доволі істотні, змі-
ни. Наприклад:

Рукопис Е Публікація 1857 року

Ну, и ничего бы, да тут Васюта 
Золотаренко подвернулся как 
искуситель [8:15]

Ну, оно и ничего бы, да тут 
Васюта Золотаренко подвернулся с 
искушением [17]

поддашье, выложенное 
прохлаждающими кахлями [8:20 зв.]

поддашье, вымощенное 
прохлаждающими кахлями [24]

месячных ночей [8:20 зв.] лунных ночей [25]
обратилась она к Шраму [8:32 зв.] обратилась Череваниха к Шраму [36]
она была тогда еще дытыною [8:35] она была тогда еще дитя [41]
не мог не заметить сердечной муки 
[8:63 зв.]

не мог не видеть сердечной муки 
[75–76]

ступай и плотины чинить по дорогам 
[9:8 зв.]

ступай и гребли чинить по дорогам 
[122]

Нехай ему цур, свате! – сказал 
Гвинтовка, – оставим это, не 
возмущай моей радости! [9:12] 

Нехай ему цур, свате! – сказал 
Гвинтовка, – оставим это! [129]

княгиня растянулася, как мертвая, 
посреди светлицы [9:17]

княгиня упала и осталась без чувств 
посреди светлицы [140]

Кошельов зробив 500 окремих відбитків роману. На звороті ти-
тулу книжкового видання зазначено: «(из Русской Беседы. 1857 г. 
кн. 2 и 3)». Порівняння журнальної та книжкової публікацій з усією 
очевидністю доводить, що це один і той самий друкарський набір. 
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Одинока відмінність лише в тому, що колонцифри в журнальній 
публікації розташовано у верхньому зовнішньому куті сторінки, а 
в книжковій – угорі посередині. В «Русской беседе» роман ішов на 
початку, відкриваючи відділ «Изящная словесность», і в першій 
подачі займав сторінки 1–108, а в другій – 1–122; відразу після 
нього була стаття «Об отношении малороссийской словесности к 
общерусской. Эпилог к “Черной раде”» (с. 123–145). У книжко-
вій публікації, зрозуміло, паґінація була наскрізна – усього 253, 
а з останньою, чистою, – 254 сторінки. Так само, як і в журналі, 
у книжковому форматі роман починався зі сторінки 1, відповід-
но титул і зворот титулу були ненумеровані, і перші 108 сторінок 
книжкового видання відповідали 108 сторінкам журнальної публі-
кації першої подачі.

Відбитки друкарських аркушів для окремого видання зробили 
синхронно з публікацією в журналі: надрукувавши першу частину 
твору, відразу виготовили відбитки з неї, а за якийсь час набір для 
другої частини вжили для решти відбитків. Про поетапний друк від-
битків промовисто свідчить такий факт: набір у другій книжці журна-
лу забрав 6 повних друкарських аркушів і ще 0,75 (кожний аркуш – це 
16 сторінок), у третій – 9 повних аркушів і ще дві сторінки. У книжко-
вому виданні містяться позначки про 16 аркушів, які закінчувалися на 
с. 252, і до них теж долучено дві сторінки. Проте якщо 252 поділити 
на 16, ми не отримаємо цілого числа. Річ у тім, що так само, як і в 
журнальній публікації, у книжковому виданні перша частина роману 
мала 6,75 аркуша, і до неї механічно долучили другу частину із 9 ар-
кушами та двома сторінками.

*
менш як за три роки після публікації в «Русской беседе» пись-

менник здійснив друге, й останнє за свого життя, видання роману – у 
чотиритомнику «Повести П. А. Кулиша», надрукованому 1860 року 
в Петербурзі. «Чорна рада» становила перший том цього зібрання 
творів.

Ці дві публікації текстуально різняться. 1857 року епіграфи з по-
езій Шевченка та мазепи було зашифровано відповідно як «Аноним» 
і «старинная песня», а у виданні 1860 року вже вказано справжнє 
авторство цитат. слово священник, ужите в журнальній публікації, 
у перевиданні було послідовно змінене на поп («казался попом» [1]; 
«сын паволочского попа» [8]; «поставили попом униата» [9] тощо). 
У тексті 1860 року автор послідовно замінив Малороссия і, відповід-
но, малороссияне, малороссийский на Украина, украинцы, украинский 
(«украинского простонародья» [11]; «Украина наконец успокоится» 
[15]; «старосветские украинцы» [18] тощо). слово бандурист у пере-
виданні було замінено на кобзарь («сказал кобзарь» [22]; «шинкари и 
кобзари» [103] і т. д.). Інші приклади розбіжностей:
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Публікація 1857 року Публікація 1860 року

Птицы пели и свистели везде по лесу 
так звонко, так весело [2]

Птицы пели и свистели везде по лесу 
так весело [2]

Приедет, Бог знает кто, Бог знает 
откуда, и стучит [3]

Приедет, Бог знает откуда, и стучит 
[4]

жиды начали прибирать к своим 
рукам откупа и разные отрасли 
промышленности [11]

жиды начали прибирать к 
своим рукам разные отрасли 
промышленности [15]

а после опять все расстроилось; а 
расстроилось, коли хочете знать, от 
сомковой прямоты [16]

а после опять все расстроилось, коли 
хочете знать, от сомковой прямоты 
[25]

Он легкими шагами, без шуму, 
прошел через поддашье [24]

Он легкими шагами прошел через 
поддашье [36]

тихо проговорил из книги псалмов, 
самой любимой у малороссиян из 
всех библейских книг [52]

тихо проговорил из книги псалмов 
[80]

всякая благочестивая душа [53] всякая разумная душа [81]
Петро, сделав над собою необыкно-
венное усилие, последовал за ним 
молча [204]

Петро, сделав над собою усилие, 
последовал за ним молча [314]

Про історію цього видання я пишу у відповідному розділі. Тут 
треба лише зазначити, що на розгляд цензури Куліш подав не рукопис, 
а книжкове видання: в журналі Петербурзького цензурного комітету є 
запис про надходження «Черной рады» обсягом 253 сторінки45. саме 
стільки сторінок було в книзі. Цілком очевидно, саме в цьому примір-
нику, нині не відомому, автор зробив текстуальні виправлення. друге 
видання «Черной рады» як таке, що його підготував сам автор, і має 
лягти в основу майбутньої критичної публікації твору.

45 РдІА, ф. 777, оп. 27, 1859–1860 рр., спр. 219, арк. 305 зв. – 306.
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Редакції тексту





які редакції мала «Чорна рада» – в історії тексту це питання одне 
із засадничих. Його розгляд ускладнений наявністю двох авторських 
версій роману – української та російської, кожна з яких, як ми вже по-
бачили, має свою творчу історію, й історію непросту, розтягнену в часі. 
строго кажучи, кожний текст – український або російський – функціо-
нує у «своєму» мовному й образно-стильовому полі, і коли говорити 
про те, які редакції вони мали, – треба говорити про редакції текстів 
відповідною мовою. Водночас, як уже йшлося і ще йтиметься далі, 
«Чорна рада» також існує як спільний для обох різномовних версій 
«метатекст», у якому вони є не просто окремими творами, що нале-
жать різним літературам, а взаємоперехрещеними пагонами, бо жив-
ляться від спільного кореня авторської уяви, вібрують у єдиному полі 
творчого замислу. Тому дослідники – Віктор Петров, Євген Кирилюк, 
Олександр дорошкевич, Василь Івашків1, аналізуючи ранні редакції 
українського роману, зверталися до російських текстів, опублікованих 
у 1845–1846 роках, і означення «рання редакція» (або, як науковці теж 
їх називали, «перша редакція») стосувалося саме цих текстів.

Рукопис А, як видається, не був відомий Петрову, він на цей ма-
нускрипт не посилається, не аналізують його також ані Кирилюк2, 
ані дорошкевич. Усім їм не був відомий і рукопис Б, щойно Івашків 
уперше залучив цей текст до аналізу ранніх редакцій. Водночас Іваш-
ків розглядає і первісні російські тексти, проте не зовсім чітко про-
водить диференційну межу між ними та українськими текстами, як, 
зрештою, зовсім не проводять такої межі інші дослідники. Цей підхід, 
як щойно було мовлено, є по-своєму слушний, проте аж ніяк не до-
статній – адже, строго кажучи, першу редакцію українського роману 

1    див. Петров, 381–448; Кирилюк, 186–244; дорошкевич, 51–62; Івашків, 165–226.
2    дослідник тільки зазначає: «Збереглась частина рукопису першої редакції роману. 

ми поки що на ній спинятися не будемо, а розглянемо тільки першу друковану 
редакцію, отже такий літературний факт, що має право на дослід» (Кирилюк, 198). 
як бачимо, Кирилюк уже тут «змазує» різницю між українським та російським 
текстами, бо ж рукопис – український, а публікація – російська, а крім того, виді-
ливши публікацію як «літературний факт, що має право на дослід», він немовби 
марґіналізує рукопис.
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зафіксовано не в журнальних публікаціях 40-х років, а в рукописах А 
і Б, а в журнальних публікаціях відбито першу редакцію російського 
роману. У майбутньому академічному виданні «Чорної ради» ці ре-
дакції буде опубліковано з відповідними текстами, і лише з ними.

як бачимо, дослідницької традиції вивчення ранніх редакцій 
«Чорної ради» – української та російської версій роману – не склало-
ся, і саме питання його редакцій ніколи не було чітко сформульовано3. 
Попри те, воно належить до фундаментальних у творчій історії тек-
сту, чи то пак обох різномовних текстів: які ж редакції обидва романи 
мали? Це питання має і практичну площину – як друкувати українсь-
кий та російський романи в «Повному зібранні творів» Куліша – бо, 
як відомо, редакції публікують цілісними текстами, тоді як варіянти 
вміщують фраґментарно. Також зрозуміло, що коли буде опублікова-
но всі чорнові тексти роману, проблема редакцій іще потребуватиме 
додаткового висвітлення.

Окрім редакцій 1840-х років, обидва різномовні тексти роману 
мають також і редакції 1850-х років. Текстуальні зміни в обох версіях 
здійснювалися постійно аж до завершального етапу, коли автор вичиту-
вав текст у гранках. Ці зміни були різні за інтенсивністю в різних части-
нах тексту обох романів. Одні розділи автор від моменту створення і до 
часу публікації майже не змінив (наприклад, розділи 11 і 12 остаточної 
редакції – зустріч Петра із Кирилом Туром на хуторі його матері під Ні-
жином та сцену покарання Тура буками), інші – більшою або меншою 
мірою проредаґував, ще інші – зліквідував, і навіть не в 1840-х роках, а 
вже в 1850-х, за рік-два до публікації. Водночас кількість мовно-стилі-
стичних виправлень в обох текстах була завжди велика.

Тривале опрацювання обох версій витворило багато рукописів, 
кожний із яких постав унаслідок переписування набіло чорнового 
тексту та деякий час існував як чистовий, однак після посиленого ре-
даґування перетворювався на чорновий, аж поки знову не був пере-
писаний набіло. Отож кожний рукопис фіксував стадії опрацювання 
тексту. В одних випадках автор уже сподівався, що текст викінчено 
і його можна передавати до друку (як це було з рукописом Б), проте 
ситуація змінювалася, видання відкладалося і праця над романом 

3    У науковій літературі і нині трапляються плутані судження, як-от Валентини маца-
пури, яка пише, що «три варианта русской версии романа [середини 1840-х, 1857 і 
1860 років. – О. Ф.] имеют отличия». В. И. мацапура, Украина в русской литера-
туре первой половины XIX века (Харьков; Полтава: ПОИППО, 2001), 358. Тексту-
альні розбіжності первісної друкованої редакції з публікаціями 1857 та 1860 років 
настільки істотні, що про звичайні «отличия», які йдуть в одному синонімічному 
ряду, говорити не випадає. Взагалі дослідниця, вдавшись до деякого текстуального 
аналізу ранньої редакції в зіставленні з публікаціями 1857 року, у своїй книжці 
послідовно і некоректно позиціонує їх один до одного як «варіянти», чим нівелює 
усталений термінологічний апарат. Водночас «варіянтами» вона не раз називає 
українську та російську версії роману.
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тривала. В інших випадках створений біловий рукопис автор апріорі 
вважав проміжним, який іще потребував фінального редаґування і 
яке, своєю чергою, врешті виявлялося настільки істотним, що поста-
вала нова редакція (так було з рукописом Е). якщо говорити про ре-
дакції цілісного тексту, а не його окремих структурних компонентів, 
і мовити лише про ті, що збереглися, а не про ті, що існували взагалі, 
то треба ствердити, що редакції обох версій роману репрезентовано 
в журнальних публікаціях 1840-х років і в кожному рукопису, який 
дійшов донині.

Це такі редакції російської версії «Чорної ради»:
1) 1844–1845 років – її фіксують публікації в «современнике» та 

«москвитянине» 1845–1846 років (відповідають фінальним розділам 
1–8, 11, 12 – решта тексту невідома);

2) створена на засланні – її репрезентує рукопис Д, але тільки 
нижній шар тексту (розділи 1–8; інші – невідомі);

3) середини 1850-х років – її розпізнаємо за нижнім шаром тексту ру-
копису Е, в основу якого ліг верхній шар тексту рукопису Д (розділи 1–8; 
прототекст розділів 9–18, із якого виготовлено рукопис Е, невідомий);

4) 1856–1857 років – фіксується верхнім шаром тексту рукопису Е;
5) остаточний текст – публікація 1860 року.

Редакції української версії роману:
1) 1846 року – це нижній шар тексту рукопису Б, в основу якого (у 

розділах 4–8) ліг верхній шар тексту рукопису А (прототексти решти 
розділів, окрім 11 і 12, невідомі). Початок роману і частина тексту в 
першій половині та наприкінці цієї первісної редакції залишаються 
невідомі (відповідні сторінки автор із рукопису вилучив; закінчення 
зліквідованого розділу 1 можна зреконструювати за списком Василя 
Білозерського). Від неї відбруньковується ще одна редакція, створена 
наприкінці 1846 року: текст у ній не зазнав істотних змін, але було 
докорінно перероблено його структуру – змінено розділи і частини 
(див. с. 361‒362);

2) створена на засланні до середини 1849 року – верхній шар тек-
сту рукопису Б, що відповідає нижньому шарові тексту рукопису В 
(який, своєю чергою, уприявнює не цілий текст, а розділи 1–13 і біль-
шу частину розділу 14 – закінчення цього автографа невідоме);

3) середина 1850-х років – верхній шар тексту рукопису В;
4) кінець 1855-го – початок 1856 року – текст рукопису Г (тут 

маємо лише початок роману – розділи 1–3 і менш як половину 
розділу 4);

5) остаточна редакція – публікація 1857 року.

свого часу дорошкевич сформулював проблему редакцій роману, 
звернувши також увагу на питання цензури:
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Текст «Чорної ради», має, як бачимо, складну історію, він творить 
кілька редакцій, що відбивають різні етапи в ідейному розвиткові 
самого автора. На жаль, зараз ще ми не можемо повністю розкрити 
історію цих редакцій, бо деякі проміжні списки не вивчені або й 
загинули; не вивчена й цензурна історія роману в 50-х роках, хоч 
численні Кулішеві листи цих часів дають нам багато побічних ма-
теріалів. можемо тільки сказати, що редакції 50-х років (російська 
й українська) дуже відрізняються від редакції 40-х років, похованої 
в старих комплектах російських журналів4.

Розгляну, отже, найістотніші зміни в тексті обох версій роману, 
які найповніше відповідають критеріям нової редакції.

4 дорошкевич, 54.
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1. Перший і останній розділи

Початок роману і його закінчення в перебігу опрацювання тексту 
зазнали особливо значних змін. Зміни на початку твору були настіль-
ки істотні, що спонукали Євгена Кирилюка до зауваги, з якою не мож-
на не погодитися:

Коли перебігти оком перші два й початок третього розділу [йдеть-
ся про публікацію «Пять глав из нового романа П. Кулеша Черная 
рада». – О. Ф.], то одразу видно, що це не перша редакція романа, а 
наче якийсь цілком інший твір, абсолютно неподібний до всім нам 
відомої «Чорної ради»1.

Первісний задум, отже, репрезентують опубліковані 1845 року 
«Пять глав». Уже наступного року Куліш майже перепише весь по-
чаток, а на засланні ще раз його кардинально переробить. меншою 
мірою проредаґує кінець, хоча, порівняно з іншими розділами, також 
доволі сильно. Навіть після заслання письменник вноситиме в ці ча-
стини зміни, не раз настільки істотні, що їх можна кваліфікувати як 
нові редакції.

Така увага до розділів, які обрамлюють роман, задають йому тон 
і є його епілогом, – цілком зрозуміла. як уже йшлося, Куліш писав 
російську «Чорну раду» декілька років, і мірою її створення публі-
кував окремі розділи. Коли було завершено «Пять глав» і надруко-
вано їх, кінець твору ще навіть не проглядався. Відтак письменник 
припускав можливість того, що в процесі роботи загальний план буде 
скориґовано, а якісь фраґменти тексту переписано. Підтвердженням 
цьому є вже не раз цитований Кулішів лист до Ізмаїла срезневського 
від 13 березня 1845 року, де письменник просить адресата висловити 
свої зауваження з приводу «Пяти глав»: «Это для меня будет тем бо-
лее важно, что, продолжая писать, я могу изменить план, выбросить 
что-нибудь и т. п., принявши оные во внимание» (див. с. 31).

Що то були не порожні слова, свідчить Кулішів лист до срезне-
вського, написаний через неповний рік – 10 січня 1846 року. На той 

1 Кирилюк, 194.
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час уже завершивши роман, письменник ділиться із приятелем інфор-
мацією про кардинальні зміни, які зробив на початку твору:

Первую главу своего романа я местами исправил и значительно уси-
лил примечаниями; вторую почти всю уничтожил. Шрамко, вые-
хав из Паволочи, не встречает теперь никаких ляхов и достигает 
Хмарища только в обстановках местными очерками и некоторыми 
разговорами, необходимыми для первого подмалевка его характера. 
Оные же ляшки, торча на первых страницах и не принимая никакого 
участия в дальнейших событиях романа, вредили гармонии впечат-
лений, какие нужно поселить в воображении читателя. [ПЗТ, 1:67]

Отже, яка була конструкція цих перших розділів, як можна за 
ними розпізнати первісний задум автора і які зміни письменник зро-
бив, опрацьовуючи текст? Чим прикметна ця перша редакція і в якому 
напрямку рухалася авторська думка? як розвивалися події у творі і які 
корективи вніс автор у загальний план?

Опубліковані в «современнике» п’ять розділів не названо – є 
лише саме слово «розділ» і цифра (так скрізь у цілому тексті). Виня-
ток становить перший розділ, який означено так: «Глава i, служащая 
вступлением». Оте «служащая вступлением», а по суті, – «вступ», 
визначає функцію всього розділу, його зміст. Автор зосереджується 
на виявленні причин, що призвели до «чорної ради», – це своєрід-
на преекспозиція, історична замальовка, яка дає читачеві уявлення 
про передумови подій, що розгортаються у творі. Куліш у тексті сам 
окрес лює своє завдання: «сперва считаю необходимым означить крат-
ко ход событий до того смутного года, когда начинается моя драма» 
[ПГ, 341–342]. створено загальну перспективу. спокійний, місцями 
хронікальний тон викладу має небагато спільного з белетристикою. 
Це – текст із царини нон-фікшн, популярний виклад історичних по-
дій, суголосний із написаною роком пізніше «Повестю об украинском 
народе». Ось перші рядки першого розділу, і в такому стилі він увесь:

Хотя утеснение православной веры воспитало в малороссийском 
народе самую глубокую ненависть к полякам, однако ж не оно до-
вело малороссиян до того отчаянного и повсеместного восстания, 
которое вспыхнуло по всей Украине, едва раздался губительный 
для поляков гром пушек Хмельницкого при Желтых Водах и под 
Корсунем. довело до этого малороссиян крайнее угнетение козаков 
и простого народа* от польских и наших, недавно ополячившихся 

* В письме к королю из Белой Церкви, в 1649 году, Богдан Хмельницкий, выражая 
причины своего восстания, подробно исчисляет притеснения, претерпенные украин-
цами от панов. «Теперь опять, говорит, тягче турецкого ига отягощены мы игом 
панов старост украинских; не токмо на добрах наших, но и на вольных телах наси-
лие претерпеваем. Грабят у нас насилием старинные поля или выработанные нивы, 
отчизны, гумна, мельницы, леса, пруды и что только понравится им козацкое; берут
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панов. Ибо паны, владея верховною властию в королевстве, мимо 
королевской воли отнимали у козаков, для своей корысти, права и 
земли, пожалованные им за воинские заслуги королями, и по мере 
того, как козаки восставали за свои стародавние владения и вольно-
сти, они считали себя тем более вправе ограничивать и стеснять это 
воинское сословие Украины. [ПГ, 332–333]

соціяльна, чи то пак станова, конфронтація надалі займатиме ваго-
ме місце у проблематиці твору. Властиво, сама «чорна рада» на сторін-
ках роману була наслідком тої конфронтації, якою скористався Брюхо-
вецький із запорожцями, запаливши пожежу в розшарованому на стани 
суспільстві – тόму суспільстві, яке ще недавно, за Хмельницького, зі 
зброєю в руках піднялося виборювати свободу й відчуло її смак.

У 40-х і 50-х роках, коли Куліш прагнув видавати етнографічні 
збірники або збірник українських пісень, – він мав намір не так підня-
ти цими виданнями українське народознавство, як закласти підвалини 
української словесности, що мовою та образністю мала взоруватися 
на ці народні зразки. Коли Куліш почав писати «Чорну раду», він мав 
на оці розвиток не так української словесности, як історичної науки. 
«Этим романом, кажется, я нечто сделаю для истории малороссии», – 
так окреслював він своє завдання в листі до міхаїла Поґодіна, коли 
тільки снував думки створити роман (див. с. 25). І це зрозуміло: роман 
писався російською, тож не література, а історія була в Куліша на пе-
редньому плані. літературна форма тут інструментована – це засіб пі-
знання минувшини, звеличення її для сучасників, пробудження в них 
любові та пошани до неї, у ширшому сенсі – програмове плекання сво-
єї ідентичности. «“Чорна рада” – роман багатьох істин, причому кожну 
істину він [автор. – О. Ф.] показує й подає з холодною тверезістю істо-
рика, що хоче бути об’єктивним»2, – це загалом слушне спостереження 
Віктора Петрова потребує уточнення: воно більшою мірою стосується 
первісної російської редакції і меншою – української, де літературна 
форма суттєво переважає історичний текст. Знаменно, що коли Пьотр 
Плєтньов отримав перші п’ять розділів «Чорної ради» для публікації 
в «современнике», він саме так і сприйняв твір – як романізовану іс-
торію України. своїм враженням редактор «современника» поділився 
з яковом Ґротом: «я смотрю на эти отрывки не как на роман, а как на 
дополнения к запискам о малороссии» (див. с. 29).

Чому роман важливий для української історії, сам Куліш був і по-
яснив. У записці, яку письменник склав (від імені третьої особи) для 

   десятину с пчел, отнимают скот и последних лошадей, на которых служим войску; а 
жаловаться нельзя: просьбы принимают за гордыню, жалобы и слезы за бунты. Коза-
ками наполнены темницы. Комисары войска нашего не заступники, а предатели 
наши. Горьки нам предательства панов наших украинских», и пр. («Ист<ория> 
мал<ороссии>» маркевича, iii, 49). – Прим. Куліша.

2    Петров, 431.
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товариша міністра народної освіти князя Платона Ширінського-Ши-
хматова у зв’язку зі своїм майбутнім відрядженням за кордон, він так 
окреслив, висловлюючись канцелярською мовою сучасних дисерта-
ційних приписів, «актуальність» і «новизну» свого роману для ви-
вчення історії України:

Кроме того, он написал отчасти напечатанный уже в периодиче-
ских изданиях исторический роман: «Черная рада», в котором с 
необыкновенною ясностью представил самую темную в истории 
Украйны эпоху, следовавшую по смерти Богдана Хмельницкого, и 
под легкою наружностью драматических сцен изложил взаимные 
отношения сословий в Украйне, права поземельной собственности, 
происхождение и развитие современной аристократии и отношения 
Запорожья к остальной Украине. Все эти вопросы до сих пор были 
темны в истории малороссии, и г. Кулеш решил их после долгого 
и прилежного изучения летописей, актов, народной поэзии и са-
мого народа украинского в нынейшем его состоянии. для полного 
уразумения исторического и гуманического значения своей родины 
г. Кулеш готовится написать впоследствии ее историю. [ПЗТ, 1:423]

Жанр рекомендаційної записки передбачав гіперболізацію – ви-
ставлення своїх чеснот у найвигіднішому світлі, тож не слід усе сказане 
в ній про роман і заслуги автора у вивченні історії України сприймати 
буквально. Проте є раціональне зерно в такій ідентифікації роману як 
белетристичного за формою та історичного (у науковому розумінні) за 
суттю. Показати «взаимное отношение сословий» – це завдання Куліш 
ставив одним із наріжних. Роман, отже, належало сприймати як начерк 
майбутніх дослідів над історією України. І критичну оцінку Запорозь-
кої січі (зразка 1663 року) та її ролі в українській історії, яку Куліш 
згодом програмово розробляв у другій половині свого життя, започат-
ковано в цьому творі. Навіть пізніші роздратовані закиди письменника 
на адресу «п’яних кобзарів» чи не вперше звучать тут, у «Чорній раді», 
у словах Божого Чоловіка3.

Велика кількість приміток у цьому розділі (а як бачимо з цито-
ваного листа до срезневського, автор іще й істотно додав їх – «зна-
чительно усилил примечаниями») та в інших розділах первісної ре-
дакції – це її концептуальна прикмета: примітки відіграють функцію 
документування тексту. Куліш намагається створити враження стовід-
стоткової достовірности мовленого навіть попри те, що примітки пе-
ребивають художність викладу, шкодять творові як естетичному тек-

3    Пор.: «І наша темна старчота, ради тиєї ледащиці-горілки, бринчить їм усячину. 
Забули й страх Божий. Уже ж ти не бачиш нічого, уже тебе мов узято живим з сього 
грішного світу; так чого ж тобі вертатись до гріхів людських? Умудрив Господь 
твою сліпоту, то співай же добрим людям, не прогнівляючи Господа; так співай, 
щоб чоловік на добре, а не на зле почувся!» (Б, 16 зв.). майже без змін цей фраґ-
мент увійшов до остаточного тексту (ЧРу, 32).



275

стові. Від цієї особливости ранньої редакції – примітки як історичний 
коментар – Куліш поступово відмовляється, хоча й не остаточно. Їх 
уже менше в розділах, опублікованих 1846 року в «современнике» та 
«москвитянине», і згодом – у друкованому тексті 1857 року.

Інакше, проте, створювався український текст. Ні рукопис А, ні 
рукопис Б не містить жодної примітки, й у фінальній редакції їх теж 
зовсім небагато (є, проте, тлумачний словничок наприкінці книж-
ки – «слова із “Чорної ради”, которі не всяке чувало або читало»). 
Ця прикмета українського тексту – засаднича, вона різнить його з ро-
сійським від самого початку. Акцети змінилися разом із мовою, якою 
роман писано. Авторові йшлося вже не про історію, а про літературу. 
суто історичний текст, документований джерелами, часто з точними 
посиланнями на видання та сторінки, текст радше науковця, ніж пись-
менника, що влягався у концепцію сприйняття російської версії, – в 
українському романі він уже був зайвий. Українська «Чорна рада» 
мислилася самодостатня – вона не потребувала підрядкового супро-
воду, як, власне, не потребувала й епіграфів – обов’язкового атрибуту 
російської версії (детальніше про це див. розділ Vi.3).

Протягом кількох років, коли Куліш створював російську «Чер-
ную раду», і аж до заслання перший розділ, «служащий вступле-
нием», письменник істотно не змінював. Щоправда, вже тоді пись-
менник його дещо поправив, як це знаємо з уже цитованого листа до 
срезневського («Первую главу своего романа я местами исправил»). 
Відтак розділ увійшов до чистового тексту, приготовленого для ви-
дання, який автор залишив у Плєтньова, коли вирушав за кордон на-
прикінці 1846 року. Безперечно, вже згадуване тут враження Плєтньо-
ва про роман як записки до історії України склалося великою мірою 
через наявність цього першого розділу.

П’ять розділів роману – це, в суті речей, п’ять дійових сцен. Пер-
ший, як уже мовилося, – преекспозиція, авторський голос за кадром, 
слово історика про події, які спричинили «чорну раду». другий – той, 
про який Куліш писав срезневському, що зліквідував його. Весь текст 
у цьому розділі – ексклюзивний, ніде більше, в жодній із відомих ре-
дакцій, він не повторюється. Цей розділ, власне, і розпочинає роман. 
Насамперед автор описує Паволоч, містечко в Київській губернії, його 
фортецю. Нарація тут переплітається з рефлексіями від особи автора, 
змереженими різними автобіографічними конотаціями.

У ранній редакції ліричний струмінь, крізь який виразно прогля-
далося обличчя автора, був надзвичайно сильний. У фінальному тексті 
обох версій автор лише зрідка з’являється у тканині оповіді, і то в без-
особовому ключі, – автобіографічних інтенцій у таких спробах майже 
немає4. Інакше було в ранніх редакціях. Від стислого опису Паволочі та 

4    Наприклад: «Тепер би то отсе треба нам їхати слідом за Шрамом і його сином, і 
все, що з ними діялось, по ряду оповідати; тілько ж, якби почав я виставляти в 
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його замку, яким він був у xVii столітті, письменник відразу переходить 
до сучасного стану, і домінантними тут звучать авторські рефлексії:

я был недавно в Паволочи. От замка не осталось ни одного брев-
на; только утес печально возвышается над узкою плотиною и шу-
мящими колесами мельницы. На валу также не осталось и следов 
частоколу; ров зсунулся, и то место, где стояла башня с подъем-
ным мостом и передовыми рогатками, гладко и пусто, так как буд-
то там ничего и не было никогда, кроме широкой дороги. Грустно 
было мне смотреть на такое запустение Паволочи; но тем живее 
представлялись моему воображению те времена, одушевленные 
борьбою народных сил, когда люди так сильно стремились к своим 
целям, так горячо любили свое родное, так глубоко ненавидели чу-
ждое; с такою энергиею, с таким самопожертвованием брались за 
предприятия, которые теперь кажутся нам волшебными сказками; 
так верны были до конца жизни своим желаниям! [ПГ, 351–352]

Використовується мовби подвійна система часових координат. 
минуле проривається в сучасне, і не раз письменник спонукає читача 
співвіднести свою дійсність із козацькими часами.

Вартим уваги є і подальше зізнання автора – як він створював 
свій текст. Це свідчення – із царини психології творчости: як народ-
жувалися в Кулішевій уяві картини минулого і як вони втілювалися в 
художні образи.

Когда, зажмуря глаза, я перестаю, глядеть на то, что есть, и начну 
припоминать себе то, что было, – в голове моей образуется осо-
бый мир; передо мною проходят козаки с своими резкими, силь-
ными характерами, с своею речью, чудною для теперешнего слуха, 
с своими обычаями и поступками, не имеющими теперь ничего 
подобного себе. Так, например, почти за двести с лишком лет, я 
вижу Паволочь в полном убранстве старины украинской. Все по-
дробности, все мелочи укреплений представляются мне так ясно, 
что я готов нарисовать их. [ПГ, 352]

сюжет зліквідованого розділу виписано в романтичному ключі з 
елементами пригодницько-авантюрного роману, яким спершу запові-

картинах да в речах, як той Тетера обліг Паволоч <...> то б не скоро ще скончив 
своє оповіданнє» (ЧРу, 411). сліди цього авторського біографічного «я» подибуємо 
в російській версії, зокрема у примітках, наприклад: «Никогда я не забуду, как 
поразил меня таким ответом бандурист, воспевший в думе безнаказанное злодей-
ство. Їх Бог гріхом уже покарав! Какой глибокий смысл народной философии! 
Кстати замечу, что многое в этом сочинении написано целиком со слов народа 
(разумеется в подлиннике, а не в переводе)» (П, 355–356). У ранній редакції обох 
версій можна часто зустріти формулювання як-от «мій герой», «мій Петро», «воин-
ственный мой поп» тощо. У фінальних текстах обох версій зберігся рудиментар-
ний залишок такого слововжитку у вислові «Петро мій» / «мой Петро», по кілька 
разів ужитому в кожній із версій.
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дався твір. Глибокої ночі двоє вершників виїхали з Паволочі – покровом 
таємничости оповито їхню подорож. Хто вони, з якою метою полиши-
ли безпечне пристановище і рушили в небезпечну мандрівку, – читач 
наразі не відає. Це – інтриґа. Їм власноруч відчинив замкову браму 
полковий осавул попри те, що полковник Чепурний, або Попович, або 
Шрамко, який управляв замком, суворо заборонив відкривати її поночі. 
Особа Шрамка – харизматична: його особливо поважають козаки («на 
клич его нашлась бы всегда не одна тысяча голов, готовых по его жела-
нию в огонь и в воду») і побоюється гетьман Тетеря («поневоле ладил 
с могучим полковником Шрамком, осыпал его приятельскими подарка-
ми, на именины, собольими шапками, дорогими турецкими седлами»), 
він надійно оберігає Паволоч від будь-якої небезпеки. Вершники, що 
вирушили в подорож, – молодий козак у повному озброєнні та старий 
у священичій рясі. Вони заводять розмову, і молодий (читач тут довіду-
ється його ім’я – Петро) оповідає, як покарав одного ляха за зухвальство 
(відтяв йому в поєдинку вухо). Незнайомці, судячи з усього, їдуть до 
Києва, проте уникають «езжалой дороги», – добираються туди манів-
цями. На своєму шляху вони завважують хатину, де можна перепочити, 
і молодий направляється до неї на розвідку. За мить він знову з’явля-
ється – проте в супроводі ляхів, що женуться за ним. ляхи пускаються 
врозтіч, побачивши старого. священик висловлює невдоволення, що 
Петро, наразившись на ляхів, викрив їхню таємницю і тим поставив під 
загрозу їхню подорож. молодий оповідає причину сутички: серед ляхів 
був один безвухий, який вихвалявся, нібито бився з десятьма козаками, 
до яких приєднався Шрамко, і їх усіх подолав. старий вигукує, що то 
неправда (і в такий спосіб читачеві має стати зрозуміло, що саме він і 
є Шрамко – автор, проте, його ім’я розкриває лише в наступному роз-
ділі). У хатині подорожніх чекає багата трапеза, яку приготували собі 
ляхи. У розмовах священик повсякчас напучує Петра, перестерігає про 
велику небезпеку, яка нависла над Україною, натякає на велику місію, 
яку належить їм виконати

Одна обставина звертає на себе увагу, а саме – інформація, що у 
Шрамка було два живі сини («А изголовье Шрамково недоступно для 
изменнической руки женщины: он давно уже вдовец; два ж сына его, 
которые спят в передней светлице, верны ему как сабля» [ПГ, 355]). 
Це узгоджується з первісною назвою роману – «сотник Шрамко и 
его сыновья», яка, вочевидь, відображала початковий план твору, де 
дійовими особами мали виступити декілька синів Шрамка. Проте вже 
в наступному розділі, де виписано біограму Шрама, автор зазначає, 
що той мав трьох синів, двоє з яких загинуло під смоленськом («двое 
из них были убиты при осаде смоленска; но любимейший, Петро, на 
которого Шрамко полагал все свои надежды, пережил все опасности 
десятилетней войны и служил утешением грустной старости наезд-
ника, избитого в боях» [ПГ, 29]). Це недогляд, рудимент первісного 
задуму, який відкориґовано вже в цій редакції.
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Розділ закінчується повідомленням, що подорожні ще перед за-
ходом сонця доберуться до Хмарища, де Черевань (господар хутора) 
їх не сподівається. Наближення до хутора, опис його розташування, 
в’їзд туди обох вершників – усе це становить зміст третього розділу. 
В остаточному тексті обох версій роману сюжетну лінію вибудувано 
цілком інакше: про те, що Шрам із сином в’їжджають на хутір, ідеться 
вже на перших сторінках роману. У редакції 1845 року цьому передує 
ще опис дороги – автор милується краєвидами, принагідно розповідає 
про могили (їх «писатели украинской школы» хибно трактують – бо 
«никто из них не брался за этот предмет с серьезной стороны, отло-
живши в сторону фантазию» – як козацькі), а також про Змієвий вал 
та пов’язані з ним історичні перекази (запозичені з власних фолькло-
ристичних записів). Інформацію про пам’ятки автор частково вкладає 
в уста подорожніх, передусім Шрамка, і в таких «археологических 
вопросах» вони поступово наблизилися до хутора.

Опис місця, де розташувався хутір, привертає увагу – цей опис 
варто процитувати розлогіше.

Это был остров, обтекаемый какою-то безымянною рекою, или, луч-
ше сказать, водянистым болотом, потому что вода блестела только 
местами, а кругом краснели пласты болотного мху, перемешанные 
с зелеными кустами верболоза и очерета. Остров возвышался на 
несколько аршин над поверхностью воды, и с первого взгляда ка-
зался вовсе необитаемым; только по верхушкам цветущих яблонь, 
белеющих из-за темной зелени диких кустарников, можно было 
предполагать, что там кто-нибудь поселился. его назвали Хмари-
щем, вероятно, потому, что окружающий его лес заслонял его со 
всех сторон, как хмарами. еще солнце было далеко от горизонта, 
а уже все болото покрыто было холодною тенью; только верхушки 
дерев на острове освещены были ярким золотистым светом. Через 
болото тянулся длинный узкий мостик из сосновых досок, поддер-
живаемый несколькими перекладинами на тонких дубовых сваях. 
По нем можно было только пройти пешком или верхом проехать; 
другого способа не было переправиться через болото.

<...>
Кони сами понимали опасность переправы и по инстинкту са-

мосохранения отстали один от другого на значительное расстояние 
и ступали осторожно по доскам. Не шутка была обломиться или 
оступится на этом мостике: болото казалось бездонным, и с свои-
ми гнилыми мхами и неподвижною водою было страшнее всякой 
быстрины. Наконец достигла острова. Западная часть его, та, с ко-
торой они подъехали, была выше восточной, так что если глядеть 
с боку, то остров казался опрокинутым на одну сторону; потому-то 
и не видно было никаких строений, расположенных за переднею 
возвышенностию на покатой его поверхности. мостик, по кото-
рому ехали наши путники, изгибался под разными углами между 
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болотными кустарниками. Выехавши из-за кустарников, они уви-
дали, что остров был не только обитаем, но даже защищен со сто-
роны моста деревянною башнею. Башня в вышину была не более 
полуторы сажени, сложена из толстых сосновых бревен и врыта вся 
в землю, так что крутой берег казался крепостным валом. сквозь 
башню был вход на подворье, защищенный дубовою дверью, густо 
обитою гвоздями; над дверью небольшое оконце. Вершина башни 
равнялась поверхности берега и, вместо зубцов, вооружена была 
заостренными кольями. [ПГ, 11–14]

Наголошення на тому, що хутір – це острів5, який охороняється 
непривітною природою, змальованою в похмурих тонах, – усе це ціл-
ком вписується в загальну стилістику недомовленого, атмосфери та-
ємничости, якою характеризується початок у цій редакції твору. Хутір 
тут – мовби середньовічний замок, – сюжетний штамп для ґотичного 
роману, технічні елементи якого – оздоблення-декор – подибуємо в 
цих перших розділах6. Топос острова-замку Хмарища, господарем 
якого є гостинний Черевань, узаємодіє з топосом півострова-замку 
Паволочі, де самовладно порядкує Шрам і про який ідеться одразу з 
перших рядків розділу 2 (яким, нагадаю, власне і починається роман, 
якщо прибрати перший розділ-преекспозицію):

две речки, сливаясь вместе, образовали полуостров с высоким, уте-
систым со стороны воды мысом. На полуострове лежал собственно 
город, на мысе возвышался замок. Правда, замок тот был не то, что 
феодальная твердыня на скалах Рейна в Германии; это был просто 
острог, огороженный дубовым толстым частоколом, с четырьмя 
грубо срубленными башнями по углам и одною над воротами со 
стороны города; однако ж пусть бы попробовало какое-нибудь вой-
ско перейти под его выстрелами плотину, лежащую через реку у 
подошвы мыса! Вода обнимала город с восточной, южной и запад-
ной сторон; с севера от реки до реки насыпан был высокий вал с 
глубоким рвом, наполненным внизу водою, и перебранный сверху 
частоколом. дорога из северных городов в Паволочь заграждалась 
высокою деревянною башнею с амбразурами для пушек и ружей, с 
дубовыми воротами, с подъемным мостом на цепях и с рогатками, 
расставленными с наружной стороны рва, чтоб останавливать неча-
янные нападения на неподнятый еще мост. [ПГ, 351]

5     до теми «острова» Куліш повернеться ще раз у романі «Алексей Однорог». Таким 
островом тут було село Чорні лози, де мешкав Прокло Проклович, – місце, ізольо-
ване від воєнних катаклізмів початку xVii століття, – острів «чудный», «спокой-
ный», «дивный», «где все так мирно и спокойно, тогда как кругом земля кипит 
бедами»; див.: П. А. Кулиш, Повести, т. 2, Алексей Однорог (с.-Петербург, 1860), 
129. Чорні лози – також хутір біля містечка Воронежа, малої батьківщини Куліша.

6      Ґотична традиція відчувається вже в ранніх «етнографічних» оповіданнях Куліша, 
передусім «Огненный змей»; див.: Романа Багрій, Шлях сера Вальтера Скотта на 
Україну (Київ: Всесвіт, 1993), 156.
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Акценти зображення Хмарища змінилися вже в українській вер-
сії, створеній наступного року, де замість псевдоґотичних описів 
міститься лаконічна замальовка, забарвлена лексикою пасторального 
стилю («обняла його річка <…> невеличка і неглибока», «гребель-
ка»), і цей текст зі змінами, спрямованими на ущільнення, увійшов до 
фінальної редакції:

Редакція 1846 року Редакція 1857 року

як ось і справді незабаром показавсь 
скрізь гущину Череванів хутір Хмарище. 
Кругом обнялá його річка, не знаю вже яка, 
тілько невеличка і неглибока, що й досі тече, 
коли знаєте, через хутор поза Кириловським. 
Через річку йшла гребелька прямо до воріт.

А ворота в Череваня неабиякі. Замі́сь 
ушул – рублéна башта під ґонтовим щитом, а 
скрізь башту дубові ворота, густо цвяхованиї. 
Було тоді таке смутне врем’я, що треба було 
і вдень, і вночі сподіваться незваних гостей. 
Над ворітьми в башті маленьке віконце, щоб 
роздивитись перше, кого впустить до госпо-
ди, а кого й ні.

Над щитом гостроверхий гребень із па-
лісаду. За гребнем можна було стоять, – так 
було зроблено, – щоб коли хто незвичайно 
преться в ворота, то щоб можна почастовать 
і з рушниць.

да і круг хутора насипано вал таки годя-
щий, так що піп як виїхав на греблю да по-
глянув на Череванів хутір, то аж зрадів, – не 
казав би то войсковий чоловік. [Б, 4 зв.]

А те Хмарище було окрите 
гаями, справді наче хмарами. 
Кругом обняла його річка з 
зеленими плавами, лόзами й 
очеретáми. Через річку йшла 
до воріт гребелька. А ворота в 
Череваня́ не прόсті, а держав-
ськиї. Замість ушул – рублéна 
башта під ґонтовим щитом, і 
під башту вже дубові ворота, 
густо од верху до низу цвяхо-
вані. Бувало тогді, у ту старо-
вину, таке, що і вдень і вночі 
сподівайсь лихого гостя – та-
тарина або ляхá. Так над во-
рітьми у башті було й віконце, 
щоб роздивитись перше, чи 
впускати гостя до господи, чи 
ні. Над щитом – гостроверхий 
гребень із дубових паль, а 
окрýг хутора – годящий вал. 
[ЧРу, 4–5]

Відповідником (не дослівним перекладом) українського тексту 
1857 року є фінальний російський текст, цілком переписаний порів-
няно з первісною редакцією, і зроблено це вже незадовго перед публі-
кацією:

Вот они и у Хмарища. Хутор Череваня стоял в болотистой до-
лине, над небольшою речкою, через которую вела к нему узкая 
плотина; за плотиной насыпан был вал – ибо времена тогда были 
смутные – и в валу над крепкими дубовыми воротами возвы-
шалась широкая, низкая деревянная башня, как в настоящей 
крепости. Вместо зубцов, она убрана была частоколом, из-за 
которого удобно было отстреливаться, в случае нападения не-
приятелей; а над воротами прорублено было в ней оконце для 
пушки, которой, однако ж, на этот раз в нем не было видно. За 
отсутствием пушки оно служило единственно для того, чтоб по-
смотреть, кто пожаловал в гости к пану Череваню, прежде чем 
отворить ворота: предосторожность необходимая, ибо времена, 
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повторяю, были тогда смутные, и не каждого гостя впускали в 
хутор без разбору. [ЧРр, 2; П, 3]

У рукопису Д, натомість, теж маємо інший текст, який створено, 
мабуть, не на засланні, а ще коли письменник редаґував опубліковані 
п’ять розділів, десь у другій половині 1845 року (цитую нижній шар, 
до внесення правок):

Вот они и у Хмарища. Хутор Черевана получил такое прозвище, до-
лжно быть, от того, что лес закрывал его со всех сторон, как хмары 
(тучи), впрочем наверное не знаю: дело давнее! спросите теперь у 
киевлян – вам никто не покажет и следов этого хутора; а между тем 
в одной летописи именно сказано, что он находился недалеко за Ки-
рилловским монастырем, – что стоял он в долине над небольшою 
речкою, через которую вела к нему узкая плотина; мало этого – там 
даже сказано, что хутор был кругом обнесен валом – времена тогда 
были смутные – и в валу над крепкими воротами возвышалась де-
ревяная башня, как в настоящей крепости. Высока ли была эта баш-
ня, не знаю; была ли она убрана, как тогда водилось, вместо зубцов 
частоколом, и того не скажу; знаю только, что в ней над воротами 
было оконце, чтоб посмотреть сперва на тех, кто постучится в воро-
та. Времена, повторяю, были тогда смутные. [д, 3 зв. – 4]

Бачимо, як змінюється динаміка тексту, і не тільки в парадигмах 
різномовних версій, а й у межах одної. Авторська думка повсякчас 
вібрує: від псевдоґотичних образів письменник звільнюється май-
же одразу, однак авторське «я» ще домінує, як і документованість 
тексту (про Череванів хутір, мовляв, ідеться в якомусь літопису). 
У даному разі це радше псевдодокументованість, бо поклику не-
має – Куліш хоче, щоб читач повірив йому на слово. І врешті ство-
рено остаточний російський текст, але за українським аналогом, і 
лише частково. Водночас бачимо, порівнявши тексти рукописів Б і 
Д, що українська версія почасти також відображає російську, хоч 
тон і стилістика її цілком інакша, розрахована на україномовного 
реципієнта. В українському тексті автор попервах «забалакується» 
з читачем («Кругом обнялá його річка, не знаю вже яка, тілько не-
величка і неглибока, що й досі тече, коли знаєте, через хутор поза 
Кириловським»), але від цієї прикмети, яка властива першій редак-
ції, згодом звільнюється.

Над цим невеликим фраґментом українського тексту Куліш пра-
цював повних десять років. Кожний рукопис фіксує різні стадії праці: 
вона відображена в рукописах Б і В [3], здійснювалася в невідомих 
нині рукописах Вх і Гх (бо рукопис Г [6] містить неправлені варіянти, 
відмінні від остаточного тексту). дифузія українського та російського 
текстів тут особливо виразна – вона відбувається повсякчас. Наведе-
ний приклад демонструє, як обидва тексти перетікають один в один – 
то з’єднуються, то розщеплються.
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Від моменту, коли подорожні постукали у ворота, тексти публіка-
ції 1845 року та пізніших редакцій – і російської, і української – в ос-
новному (сюжетно і місцями текстуально) відповідають одне одному, 
допоки автор не звертається до характеристики Шрама. Тут вони зно-
ву істотно розходяться. У ранніх редакціях обох версій Куліш доклад-
ніше, ніж у пізніших текстах, прописує біограму полковника-свяще-
ника і навіть деталізує його родовід. Наприклад, у редакції російської 
версії 1845 року містяться такі подробиці:

Войны Хмельницкого, будучи войнами более партизанскими, 
нежели регулярными, образовали в малороссии множество иску-
сных и отчаянных наездников, которые своими частными похож-
дениями истребили в десять лет поляков, униатов и жидов едва 
ли не больше, нежели самые битвы Хмельницкого. Эти наездники 
известны были под именем охочих или охочекомонных козаков (а 
впоследствии компанейцев). Они не состояли в войсковом реестре, 
служили на своем коште из одной охоты, или добычи – и никому, 
кроме добровольно-избранных из среды себя старшин, не давали 
отчета в своих действиях. Предводители их, живя только войною и 
для войны, пренебрегая всеми опасностями и часто совершая чуде-
са храбрости, пользовались в народе громкою славою и всеобщею 
любовью. Их воспевали бандуристы и чтили волею и неволею, как 
любимцев народа, главнейшие войсковые старшины.

Одним из таких партизанских атаманов был полковник Шрам-
ко. Родословная его потеряна в тумане малописавшей древности. 
Впрочем и писать было нечего. Предки его, будучи козаками, снес-
ли несколько татарских и польских голов, вспахали несколько деся-
тин поля, выпили несколько бочек горелки, меду и пива, выкурили 
несколько пудов табаку и перегибли без следа по себе то на войне 
от пули и меча, то в плену в тяжкой неволе на турецких галерах, то 
наконец дома от давних ран и дряхлости. Они впрочем не называ-
лись Шрамками: это воинственное прозвище одному ему принад-
лежало; родовое ж их имя было Чепурный. [ПГ, 19–20]

У цій редакції автор докладно пише про Шрамового батька дми-
тра (ім’я є лише тут) Чепурного, подаючи його біографію в контек-
сті історичних подій. Він вивчився у Київській братській школі7, був 
священиком у Паволочі; після запровадження унії, коли в Україні по-
силилися релігійні утиски, долучився до повстання на чолі з Нали-
вайком; після розгрому козацького війська заприсягнув на Біблії, що 
більше не братиме участи в «бунтах», і так до кінця свого життя був 
священиком; повсякчас переймався долею свого народу і пожадливо 
вбирав у себе відомості про козацькі повстання, а коли спалахнуло 

7     В українському тексті 1846 року про Чепурного-батька є лише згадка, що він «учивсь 
у київських школах» (Б, 6), і то на засланні автор її закреслив.
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повстання під проводом Хмельницького, сам випровадив свого єди-
ного сина до війська; коли довідався що козаки здобули перемогу під 
Корсунем, а його син став сотником, «не мог от радости перевести 
духу – и умер». У російській редакції, викінченій на засланні і зафік-
сованій у рукопису д, цього тексту вже немає. Проте він довгий час 
зберігався в українській версії: створений 1846 року, він перейшов 
через усі рукописи – Б, В і Г, й у кожному з них містився в текстуально 
зміненій редакції. В остаточному тексті 1857 року цей опис, однак, 
також було зліквідовано.

Звернімо увагу, що в рукопису Г, створеному восени 1855-го – 
взимку 1856 року, опис іще міститься, а в тексті, який віддано до 
набору в кінці 1856 року, його вже немає. Понадто: весь фраґмент, 
пов’язаний зі Шрамом та його батьком, біограми яких прописано на 
широкому історичному тлі, тут повністю змінено. В рукопису Г, отже, 
маємо цілком інакший текст, аніж в остаточній редакції (подаю з ура-
хуванням виправлень):

                                                     

Батько його, по прізвищу Чепур-
ний, був тож попом у Паволочі; да ото 
як завелась унія, що ляхи́ задумали 
були повернуть у кателицтво Україну, 
да як піднялись козаки з Наливайком 
гетьмáном на ляхі́в, так і він устряв 
до тогό війська і таки добре підкурив 
ляхáм. Не одна, бачте, унія піднялá 
тогді Україну; піднялό її більше те, 
що пани почали́ дуже налягати на по-
спільство, зовсі́м задушили чорний 
люд стаціями да всякими здирствами 
і наругами. се ж тілько тиї пани, що 
консістували з жолнірами на Вкраїні; 
а ще ж були на шиї в мужика старόсти, 
намістники їх і орандáрі з челяддю: 
сії повидумували стілько тих чиншів, 
тих поволовщин, дудів, осипів, сухих 
мірочόк і всяких плат, що бідному хлі-
боробові притьмом було не в моготу.

міщане по городах терпіли те ж 
саме, коли не гірше, од своїх консі-
стентів і урядників. А козакам хиба 
тілько тим було добре, которі тягли 
руку за ляхі́в, помагаючи їм тиснуть 
Україну, – се-то, бачите, полковникам 
да сотникам, осаулам да писарям, що 
ділились між себе козацькою пла-
тою – по тридцяти злотих на рік на 
всякого реєстровόго, од короля і Річи 
Посполитої. То козаки, бачивши, що 

Був він син паволоцького попа, по 
прізвищу Чепурного, учився в Кийов-
ській братській школі, і вже сам вий-
шов був на пóпи. як же піднялись ко-
заки з гетьмáном Остряницею, то й він 
устряв до козацького війська; бо гаря-
чий був чоловік Шрам і не всидів би у 
своїй парафиї, чуючи, як іллється рід-
на йому кров за безбожний глум поль-
ських консистентів і урядників над 
українцями, за наругу католи́ків і уни-
тів над греко-руською вірою. Тогді-бо 
дійшло безладдє в Пóльщі до тогó, що 
робив усякий староста, усякий рот-
мистр, усякий знáчний чоловік, що 
йому в божевільну голову прийде, а 
найбільш із народом неоружним, з мі-
щанами і хліборобами, которі не мали 
жадного способу супроти́в його стати. 
Почали жолніре, консистуючи в горо-
дах і селах, беззаконні окорми і напит-
ки од людей вимагати, жінок да дівчат 
козачих, міщанських і посполитих 
безчестить і мордовати, людей серед 
зіми по ломках льодових у плуг запря-
гати, а жидам приказували їх бичова-
ти й поганяти, щоб, на один сміх і на-
ругу, лід плугом орали й рисовали. А 
тим часом католицькі пани з нашими 
перевертнями усиловувались унію на 
Вкраїні прищепити і не в одну церкву 

Рукопис Г Редакція 1857 року
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при́деться пропасти на домовій га-
небній роботі в старшини да на по-
силках з листами і панськими витре-
беньками – з тими рарόгами, орлами 
да хортами, да на замковій безплатній 
службі по городах, – терплять, було, 
терплять панськиї кривди і утиски, а 
далі схаменуться да й пі́чнуть науча-
ти міщан і посполитих: «доки оце ми, 
пани браттє, тягтимем оттаке ярмо? 
станьмо одностайне за свою старо-
давнюю волю!»

А тут і пόпи кажуть було миря-
нам, що от притьмом ляхи́ з панами 
збагні́тують благочестие. «станьмо 
за себе, – кажуть було панотці́, – не 
подаймо у наругу християнської віри! 
Що ми за безсловесні такиї, щоб нами 
оттак орудовано!»

да ото й піднялось із Наливайком 
гетьмáном. Оттогді-то й Шрамів пан-
отéць до війська встряв і не раз водив 
козацькі купи до бою, – у одній руці 
хрест святий, а в другій шабля.

як же одоліла наших недоля, що 
застукано Наливайка коло лубень на 
солόниці, тогді й його приборкали. 
Козаків розтасували ляхи́ так, що 
зосталось реєстрових тілько зо жме-
ню – багато повернено бідах у під-
дáнство, – а пόпи мусили присягти 
на евангелиї, що не втручатимуться 
більш у військові чвари. Заприсяг 
сердега й Чепурний, і ото вже поки і 
вмер, не брав у руки шаблі.

От же не раз іще й послі Наливай-
ка пробувала Вкраїна стрепетнутись. 
Гетьмáн Тарас Трясило, Павлюк, Ос-
траниця один за одни́м вихожали на 
кріваве поле з мечем і пожежею. І як 
зачує було старий військову трівогу, 
то стане йому так смутно, як томý 
журавлеві, що ходить приборканий 
пό двору, аж гляне вгору – журавлі 
летять; змахне бідаха куцими кри-
лами, обізветься до них жалібним 
криком да й зостанеться сумуючи на 
подвіррі.

Не нáдовго ж прояснялась вісько-
вою пожежею темна ніч українська, 
не нáдовго козацтво підіймало похилу 
голову: ляхи́ держались цупко за руки 

попом унита, на огиду людям, поста-
вили; віру благочестиву мужицькою 
вірою називали, а оддаючи жидам у 
оренду села, не раз із селами й церкви 
їм на одкуп оддавали. І нікому було на 
такі наруги жаловатись, бо й самого 
короля сенатори, пани да бискýпи у 
руках держали. Городова ж козацька 
старшина за коронного гетьмáна, за 
старóст, за державців і їх намісників 
і орандáрів руку тягнула, а між себе 
ділилась козацькою платою – по трид-
цяти злотих на всякого реєстрового од 
короля і Речи Посполитої [Річчю По-
сполитою, чи то республикою, назива-
лось усе вкупі – Пóльща, литва і Русь; 
а Руссю звались Галиція, Подоль, Во-
линь і Україна. – Прим. Куліша]. То 
й реєстровим, чи городовим, козакам 
було тісно. Багато з них до підданства 
старостам і державцям приневолено; 
которі ж остались реєстровими ко-
заками, тиї робили в своєї старшини 
всяку роботу по дворах. Шість тисяч 
тілько їх оставлено у реєстрі, да й тиї, 
бувши в великій неволі в старшини, 
тягли, хотя й нехотя, за ляхів руку і 
тілько вже при Хмельницькому одно-
стайне за Вкраїну повстали. Так як би 
їм земляки у своїй тісноті й нуждах 
жаловались?.. Жаловались миряне і 
попи благочестивиї тілько далеким 
своїм землякам – козакам запорозь-
ким, которі, живучи в диких степах, за 
порогами, старшину свою самі з себе 
вибірали і гетьмáну коронному узять 
себе за шию не давали. От і виходили 
з Запорожжя один за одни́м гетьмáни 
козацькиї: Тарас Трясило, Павлюк, 
Остряниця, з мечем і пожежею супро-
ти́в ворогів рідного краю.

Тілько ж не нáдовго підіймали 
українці під їх корогвáми похилу го-
лову. ляхи́ держались міцно за руки з 
недоляшками, гасили хутко полом’є 
і знов по-свóйому обертали Україну. 
Аж ось піднявсь страшенний, невгаси-
мий пожар із Запорожжя – під нявсь на 
ляхів і на всіх недругів отчизни батько 
Хмельницький. Чого вже не робили 
тиї старóсти й комисари з городови-
ми козаками, тиї консистенти-ротми-
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Вільним перекладом фінального українського тексту є російський 
текст (ця редакція відбита в рукопису Е [8:4 зв. – 7]).

Наведу ще два важливі фраґменти первісного тексту з рукопису Б, 
закреслені на засланні. Перший – як батько Шрама випроводжав сина 

з панством, гасили хутко тую пожежу і 
знов по свόйому обертали Україну. Аж 
ось піднялось із Запорожжа страшне, 
невгасиме полом’є: піднявсь на панів 
батько Хмельницький. Чого вже не ро-
били ляхи́ та пани, щоб погасити теє 
полом’є! як уже не загорожали вони 
степови дороги сторожею, щоб не пу-
стить некого з України на Запорожже! 
так де ж? Кидає пахар на полі свої 
плуги, кидає пивовар у темнім брόварі 
казани, кидають шевці, кравці, ковалі 
свою роботу, батьки покидають ма-
леньких дітей, сини – немошни́х бать-
ків і матерόк, і всяке, мановцем та но-
чами, степами, тернáми та байраками, 
чимчикує на те Запорожже.

Не звόнпив тоді й Чепурний. По-
чув душею старий дід, що настала 
велика година, помоливсь Богові та 
й виправив одним одногό сина, 
вже й жонатого, оцього-то Шрама, 
за пороги. І вже з тогό часу тілько в 
йогό й думки, що про Хмелницького. 
як же ото після́ Корсýнської потреби 
пішли скрізь по Вкраїні гетьманські 
универсали, то й до Чепурного прибіг 
од сина козак, та ще в воротях, поба-
чивши старого під хатою на сонечку, 
підняв у гору лист козацький та й 
крикнув оддалеки́: «Радуйся! наша 
взяла!» старий хотів устать, простяг 
до посланця́ руки та з великих радо-
щів так і вмер, седя на призьбі]8.

От од такого-то батька пішов паво-
лоцький піп і полковник. За молодих 
літ ніхто бувало не виїде перед йогό 
на грець, ніхто за ним не поспішиться 
на окопи. А вже поїхати на чати – зчи-
гати ляхі́в абό доскочить язика, так се 
його було діло. [8 зв. – 10 зв.]

стри з своїми жолнірами, да й наши 
перéвертні недоляшки з надвірньою 
сторожею! як уже не вмудрялись, щоб 
погасить теє полом’є! як уже не пе-
регорожували степові дороги своїми 
заставами, щоб не пустить нікого з 
України на Запорожжє, так де ж? Ки́дає 
пахар на полі плуг із волами, ки́дає 
пивовар казани в брóварі, ки́дають 
шевці, кравці і ковалі свою роботу, 
батьки покидають маленьких дітей, 
сини – немощни́х батьків і матерóк, і 
всяке мановцем да ночами, степами, 
тернáми да байраками чимчикує на 
Запорожжє до Хмельницького. І отог-
ді-то вже «розлилась козацька слава 
по всій Україні...»

де ж пробував, де тинявсь попо-
вич паволоцький, Шрам, десять рік 
од Остряниці до Хмельницького? про 
те багато треба було б писати. сидів 
він зімовникóм серед дикого степу 
на Низý, взявши собі за жінку бран-
ку туркеню; проповідував він слово 
правди Божої рибалкам і чабанам за-
порозьким; побував він на полі й на 
морі з низовцями; видав не раз і не два 
смерть перед очима да й загартовався 
у воєнному ділі так, що як піднявсь 
на ляхів Хмельницький, то мав з його 
велику користь і підмогу. Ніхто краще 
його не ставав до бою; ніхто не крутив 
ляхáм такого веремія... [9–13]

8  Текст у квадратових дужках подаю за рукописом В (6 зв. – 7) – у рукопису Г від-
повідний аркуш вилучено. Відзначаю лише верхній шар правок.
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на війну і як його напучував. У щойно цитованому тексті з рукопису Г, 
який не увійшов до остаточної редакції, після фрази «та й виправив 
одним одногό сина, вже й жонатого, оцього-то Шрамка, за пороги» 
(її позначаю півжирним шрифтом), у рукопису Б було (цитую нижній 
шар тексту з урахуванням виправлень, зроблених восени 1846 року):

Продав воли, продав старосвітські чарки, добув йому доброго 
коня і козацьку зброю, да збудивши в темную ніч, і каже: «Уста-
вай, сину; пора нам із овечок перевернутись на вовків. доки пани 
душитимуть нас у сіх кошарах? доки терпітимем ми од них таку 
наругу? Вставай. я осідлав уже тобі й коня; ось і козацька зброя. 
Не гомони, не прощайсь ні з жінкою, ні з дітьми, щоб не піднялось 
у дворі тревоги: вражи ляхи́ з недоляшками очима сплять, а уши 
держать на сторожі».

Устає козак, одягається спішно. А старий йому: «Тепер же, сину, 
збери в своїй памяті все, що я тобі розказував про давнії наші вой-
ни. Перейми хитрость у лисиці, а терпіливость у вовка. держи путь 
скритно, а не так як у гості. день сиди в комишах і байраках, а ніч 
лети птицею. Нехай тобі місяць буде замісь сонця, зорі замісь про-
водників, а темная ніч самόю певною охраною». да й провів сам 
через садок и випустив свого орла в темнеє поле. [Б, 7–7 зв.]

Наведений текст у цілому відповідає російській редакції 
1845 року.

другий уривок, який автор закреслив на засланні в рукопису Б, 
стосується того, як Шрам отримав своє прізвисько, що вже вартує 
уваги. У фінальному тексті про це сказано лише одним реченням: «У 
тих-то случáях пошрамовано його вдовж і впоперек, що козаки, як 
прозвали його Шрамом, то й забули реєстрове його прізвище» [ЧРу, 
13]. У первісній редакції, однак, прописано цілу історію, як Чепурний 
дістав це прізвисько, яке дав йому не хто інший, як сам Хмельниць-
кий (у російській редакції 1845 року маємо відповідний текст). У про-
цитованому вгорі уривку з рукопису Г після останнього речення («А 
вже поїхати на чати – зчигати ляхів або доскочить язика, так се його 
було діло») в рукопису Б далі було:

дивовались усі козаки, як ся голова, уся порубана й посмале-
на порохом, держиться так довго на плечах; дивовася й сам Богдан 
Хмелницький; знав бо його з первої потреби, побачив козацький 
батько зараз, що козак добрий, да й настановив його сотником, а 
далі й полковником над Паволόцьким полком; і вже як у гетьмáна 
бенкет чи що, то Чепурному гетмáн сам підносить золотий кубок.

От же раз як було якесь учрежденіє козакам у гетмáна, то й пи-
тається гетмáн нашого рубаки, як його зовуть. Здивовався той і на-
супився, що гетмáн забув його прізвище, да й каже: «спитай, ясно-
вельможний пане, у ляхів, то й вони тобі скажуть, що я Чепурний». 
А гетмáн йому: «який ти Чепурный! Ось поведи рукою по свойму 
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виду: один через один лежать шрами́, позакурювані порохом; тіль-
ко й краси, що козацькії уси. Годі тобі зваться Чепурним; зовись 
ти в нашому війську Шрамком, щоб твоїх шрамів не забули ні твої 
унуки, ні правнуки». як Шрамко, то й Шрамко, да вже з того часу 
ніхто й не знав йому другого прізвища. [Б, 7 зв. – 8]

як уже йшлося, другий розділ первісної російській редакції автор 
зліквідував невдовзі після його публікації, того ж 1845 року: струк-
турно – повністю, а текстуально – значною мірою. У новій редакції 
письменник спершу був зберіг якісь описи, сюжетні зв’язки, щоб умо-
тивувати в’їзд Шрама із сином до Хмарища, долучивши текст злікві-
дованого розділу до первісного першого, який відтак істотно розрісся 
обсягом. Що було саме так, свідчить текст української версії роману 
(рукопис Б), працю над якою, нагадаю, письменник розпочав у березні 
1846 року. Первісний розділ 1 у цій редакції відповідав уже переро-
бленому розділу 1 російського роману. Проте цей розділ не зберіг-
ся – письменник вилучив його, редаґуючи твір на засланні (відповідні 
сторінки вирвав, а замість них вклеїв аркуш із новою редакцію). У 
рукопису відсутні сторінки 1–16, і первісний текст починається лише 
зі сторінки 17 – від розділу 2 (початкової нумерації). Весь текст на 
сторінці 17 також перекреслено разом із самим розділом. Цитую з 
урахуванням лише виправлень, зроблених перед засланням:

Так помолившись, знов сіли на коней. старий каже:
– Коли б ми не так притомились, то б можна ще сьогодні в святій 

софії вечерню вистояти. да ні вже, за немощами, треба одложить 
на завтра святе діло, вже бо і в коней наших ноги тремтять. Заїдем 
у хутор до Череваня. Не сподівається він таких гостей. То-то зраду-
ється! Він собі чоловічок не дуже толковитий, да душа щира. Вже 
я забув, куди й дорога в його Хмарище. Після збаразького року ми 
не були тут. Ох, то був щасливий рік! Нас зустріли тоді за Золоти-
ми ворітьми з хрестами і корогвáми. Чи дождеться-то ще Україна 
другого чоловіка, щоб так як Хмелницькій розтоптав п’ятою усі 
сили лядськії і всю гордость вельможного панства? Будем молиться 
Богу, щоб дождалась!.. де ж оце дорога до Хмарища? Тут десь дуб 
над дорогою, а за дубом у ліс доріжка. Ага! ось він, той дуб! якась 
немилосердна душа обчухрала гільє і всю красу зопсовала. А ось і 
стежка в ліс. Не журись, мій коню; скоро дам тобі пільгу.

як ось і справді незабаром показавсь скрізь гущину Череванів 
хутір Хмарище. [Б, 4–4 зв.]8

На щастя, маємо змогу відновити частину тексту, що передував 
процитованому фраґментові, – закінчення первісного розділу 1. Це за-
кінчення надто характерне, сказати б, знакове для цієї редакції твору9:

9 джерело цього фраґмента див. с. 242.
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...Надвечір з’їхали вони10 над розлогі поля, і опинились зразу пе-
ред Києвом. святий город сіяв, як той Єрусалим, своїми церквами. 
сонце вже стояло на заході, – так не то що церкви, – хороми, да й 
зелені сади і все, що не є в місті, усе горіло, мов парча золототкан-
ная. Обоє злізли з коней і положили по поклону святій софії, да по 
поклону Печерському манастиру, да ще по одному сагайдачного 
Братству, що на Подолі. Шрамко, молячись, так промовив:

– Боже, Владико дней моїх! Ти бачиш, що не суєтная слава мир-
ськая в мене на думці! Нічого для себе самого не прошу! Прошу 
Тебе, милосердний Боже, пошли щастє нашій Україні! От і я, і син 
мій, души свої готови положить, не жалуючи нічого на землі. Пош-
ли нам муки, пошли нам смерть люту, тілько не остав нашої отчиз-
ни! Не допусти ж її зовсім погибнуть в тяжких усобицях, що свої на 
своїх воюють: пошли всім нам волю й думу єдину!

стилістика російського тексту, який відповідає цьому уривкові, 
зовсім інакша. молитви, в якій вбачаються авторські думки та емоції, 
немає, опис Києва, який відкрився перед подорожніми, сухіший:

В это время въехали они на возвышенность, в которой вдруг открылся 
вдали пышный вид Киева с золотоверхими своими церквями. Всадни-
ки наши сошли с коней и, припавши к земли, долго и усердно моли-
лись. Благоговейное молчание, в котором они возносились мысленно 
к Богу, показывало, что теперь они вполне почувствовали важность 
своего предприятия, при виде этого святого города, связывавшего не-
разрывным узлом силы русского духа на юге противу всех невзгод и 
неприязненных действий врагов Руси и православия. [ПГ, 11]

У російській версії подибуємо лише блідий відбиток того зве-
личення Києва, який репрезентує українська версія, де місто «як той 
Єрусалим». Шрам із сином б’ють поклони святій софії, Печерському 
монастиреві й Братству на Подолі – святим для українця місцям, і це ті 
локуси, де в первісній редакції розвиватимуться події в Києві. Замість 
багатозначної молитви за Україну, яку тут виголошує Шрамко, у ро-
сійській версії – «благоговейное молчание, в котором они возносились 
мысленно к Богу». Властиво, молитва вголос з уст Шрама природніша, 
а тому доречніша, ніж «благоговейное молчание», – з огляду на свяще-
ничий сан головного героя, вона йому личила, та ще й у присутності 
сина, на якого мала дидактичний вплив. для обізнаного (посвяченого) 
читача молитва апелює до апокрифічної думи про смерть Хмельниць-
кого, цитату з якої автор увів як епіграф до першого розділу російської 
версії роману в редакції 1845 року – «Тим і сталась по всьому світу 
страшенная козацькая сила / Що у вас, панове молодці, була воля й 

10  далі текст містить уточнення в дужках: «(Шрамко з сином)». Цілком очевидно, 
Василь Білозерський (автор списку) його самовільно дописав, щоб зробити текст 
зв’язним. Тому вислів у дужках тут випускаю, як неавторський. 
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дума єдина» [ПГ, 332]. А ще – до «думи» Івана мазепи: «Всі покою 
щиро прагнуть / да не в один гуж всі тягнуть – / Той направо, той налі-
во, / А все браття – то-то диво! / ей, братища, пора знати, / Що не всім 
нам пановати! <...> Зжалься, Боже, Україні, / Що не вкупі має сини» – і 
ці рядки теж були епіграфом (у рукопису Д [30] – в усіченому вигляді, в 
остаточному тексті [ЧРр, 42] – цитованими рядками).

*
як і перший розділ остаточного тексту, Куліш переробив і остан-

ній. структура розділу, втім, постійно залишалася та сама: він збе-
рігав цілісність упродовж усього творчого процесу, від первісної до 
остаточної редакції.

Особлива увага до першого та останнього розділів роману була не 
випадкова – їм автор надавав особливого значення, сказати б концепту-
альної ваги. З подій на Череваневому хуторі розпочинався роман, і подія-
ми на ньому завершувався. Від хутора письменник виводить своїх героїв 
і, провівши крізь різні випробовування, зануривши в розбурхану стихію 
суспільства, знову повертає туди. Акцентування на «хутір» мовби про-
грамове11. Тим-то і шліфування тексту тут відбувалося сильніше, ніж в 
інших місцях роману. В ранніх редакціях Куліш був надто велемовний; 
редаґуючи текст, він позбувався цієї багатослівности. Зайві сюжетні ко-
лізії, надлишкові мазки до картин, принагідні описи, надмірності в ха-
рактеристиках, розтягнені діялоги тощо – все вичищалося. Текст ставав 
стрункішим, динамічнішим. Головні ідеї прояснювалися, наголошували-
ся. леся та Петро усамітнилися на хуторі, цьому «острові блаженних» (за 
Віктором Петровим) – вони стали символом нового життя, яке зазеленіло 
на румовищах старого світу. І в цьому, попри драматичну розв’язку рома-
ну, вбачалася оптимістична візія автора на майбутнє. Через те, зокрема, 
так сильно звучать останні рядки роману у фінальному тексті:

Так-то усе те лихо минулось, мов приснилось. яке то воно страшне 
усякому здавалось! а от же, як не Божа воля, то їх і не зачепило. се так, 
як от інколи схопиться заверуха – громом грімить, вітром бурхáє, світу 
Божого не видно; поламле старе дерево, повиворочує з коріннєм дуби 
й берези: а чому указав Господь рости й цвісти, те й останеться, і кра-
сується весело да пишно, мов ізроду й хуртовини не бачило. [ЧРу, 422]

Цей текст було створено ще 1846 року, і автор залишив його май-
же без змін у тому вигляді, в якому написав. У первісній редакції піс-
ля нього, проте, ще йшло своєрідне «резюме» від автора:

От же я й скончив, любиї мої Земляки, свою історію розумному на 
науку. Похилиться, може, од смутних думок і не одна, так як моя, 

11 З цього приводу Василь Івашків зауважив: «Характеристика художнього змісту 
роману буде плідною, на мою думку, лише у світлі <...> “хутірської перспективи”» 
(Івашків, 182).
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голова, проходячи по тій нещасливій старосвітчині; що скілько-то 
було добра в серці у нашого українського люду, да як-то все те ні 
нá що обернулось од безладья, – що не зуміли, як заповідав батько 
Хмельницький, усі у одно стояти! [Б, 155 зв.]

Закінчивши роман словами «усі у одно стояти», Куліш у цій ре-
дакції наголосив на ще одній провідній ідеї, що бринить від першої 
до останньої сторінки твору і створює романну напругу, апотеозом 
якої, своєю чергою, є «чорна рада». Це проблема національної єдно-
сти. суспільний катаклізм був спричинений тим, що зневажено ідеа-
ли козацької – читай національної – чести, слави, вищого розуміння 
громадського добра, основ державного порядку, врешті, Божих запо-
відей, а понадто – що зневажили заповідь Хмельницького «усі у одно 
стояти». У цьому плані закінчення мало свій сенс, а український текст 
узгоджувався з російським, на який поширювалися авторська візія, 
сформульована через епіграфи. Наведений вислів – це цитата з уже 
згадуваної апокрифічної думи про смерть Хмельницького, алюзією 
до якої були останні рядки першого розділу первісної української ре-
дакції і яка також послужила джерелом для епіграфа першого розділу 
первісної російської редакції («Тим і сталась по всьому світу стра-
шенная козацькая сила» і т. д.). Запозиченнями з цієї «думи» створено 
циклічний рух – перші й останні слова, епіграф як слово від автора 
(у російській версії) та авторське післяслово (в українській, і можна 
думати, воно було й у російській), і в такий спосіб письменник мовби 
заокруглював, увиразнював своє бачення проблематики твору.

У перебігу редаґування, проте, відбулося послаблення цього ак-
центу. Багатьма енергійними штрихами Куліш на засланні закреслив 
оте «резюме», вивівши на передній план не проблему єдности, а свою 
візію хутірської України – і пов’язане з нею оптимістичне бачення 
майбутнього (останні слова роману: «чому указав Господь рости й 
цвісти, те й останеться, і красується і весело да пишно, мов ізроду й 
хуртовини не бачило»).

як і у випадку з першим розділом, початок останнього розділу Ку-
ліш також переписав, вилучивши два аркуші та вклеївши таку саму кіль-
кість із новим текстом. Перший і останній розділи – вони єдині у всьо-
му рукопису Б, коли автор створив новий текст замість чималих масивів 
вилученого (у різних місцях рукопису Б автор вирвав іще два аркуші – 
див. с. 236, 238, проте нового тексту замість зліквідованого не написав).

Частина первісного тексту, який Куліш переписав, збереглася – 
його перекреслено. Наведу цей текст повністю (без урахування пра-
вок, зроблених на засланні):

намостили дошки, і як сповідавсь і причащавсь його панотець у 
військового попа серед табору на тих дошках, і як став навколішки, 
схилив голову і блиснула на сонці сокира... Петрусь, забувши заказ 
Тетерин, хотів їхать у Паволоч, да й не зміг, у голові йому помра-
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чилось, і він упав з коня на могилі. Очунявши, бачив, як рушав Те-
тера табором од Паволочи, чув як у Паволочи звонили в усі дзвони 
по праведній душі мученика; довго моливсь за панотця на могилі, 
довго плакав дивлячись на Паволоч, що покида її навіки і могили 
батьковои не побачить, далі сів на коня да й поіхав світ за очима.

спершу сам бідаха не знав куди їде, да вже як наступила ніч і 
став його кінь підбившись спотикаться, тоді схаменувсь, що їде по 
тій самій дорозі, що колись то недавно з панотцем держали путь до 
Києва. І як же то гірко було тепер згадувати усі тиї речи, що пан-
отець промовляв їдучи! давши оддихати коню, сам поваливсь на 
степу і знемігши заснув кріпко. Прокинувшись світом знов у доро-
гу. Ще й досі не здолав сердечний подумати, куди він держить свою 
дорогу. далі спало йому на думку, – їхати до Києва да зачиниться 
у Печерському манастиреві, щоб нічого не бачити й не чути, що 
діється на світі. От же знов побачив він Київ із святими церквами й 
манастирами. смутний тепер здався йому й Київ; весь у тумані, що 
й сади ледві зеленіють, будинки ледві мріють, тілько Божі церкви 
поднялись із туману од сонця красниї і до неба свої золоті хрести 
простирають. Помоливсь щиро од серця Шрамченко, павши на зем-
лю перед святим городом, і поїхав спішно, щоб ще люде по вулицям 
не питались, як він до манастира буде простовати.

Ось і дуб над дорогою. Пізнав його Петрусь, усе згадав і тяжко, 
тяжко зажурився. сам не знав, як повернув на доріжку до Черева-
невого хутора. Їде по лісу, а в лісу вже лист почав жовтіти, птиця 
мовчала, і вітер де-не-где почав дерево шарпати. Хоч би й не рад 
згадувати, да згадував бідний Петрусь ту ще недавню годину, як 
тут усе цвіло і співало. «Так, – каже, – і в моій души тоді неначе 
рай Божій розцвітав, неначе янголи́ в тому раю співали! А тепер що 
я? кого міні кохать? чого міні шукать! Ох тату, тату! лучче б і мені з 
тобою положить голову!»

як же згадав про лесю, то прямів би скрізь землю провалився! 
Аж ось і Хмарище. І там лист пожовтів і порідшав. І якось пусто 
і сумно йому воно показалось. мабуть, думає, ніхто ще сюди не 
вернувся, да може й до віку не вернеться. Викопаю собі тут у лісі 
скиток, да й буду коротать вік свой, ходючи як той мертвець округ 
Хмарища.

Переїхав і місток. Ворота в двір не заперти. «Нема вже, ма-
буть, – думає, – тепер Василя Невольника!» Уїхав у двір, гляне, аж 
доріжку засипало листом. Пішов у садок, – нема круг криниці ані 
квіточки, повисихали. Ніхто тепер за ними не ходить. Тілько ось 
бурьян кругом повибегав на грядочкáх. [Б, 152–152 зв.]

Опрацювання розділу в рукопису Б здійснювалося у два етапи. 
Внаслідок цього постав саме той текст, який відомий із публікації. 
Звичайно, є відмінності між новоствореною редакцією рукопису Б і 
друкованою, проте вони (відмінності) набагато менш істотні: основу 
остаточного тексту (початок розділу) було створено на засланні.
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Рух авторської думки був такий. Вилучивши сторінки первісної 
редакції і перекресливши більшу частину щойно наведеного тексту 
(до слів «згадував бідний Петрусь ту ще недавню годину, як тут 
усе цвіло і співало» включно – їх позначаю півжирним шрифтом), 
письменник дописав початок на вставлених сторінках. Початок був 
розділений на дві частини. Першим ішов своєрідний «епілог» до опи-
саних у романі історичних подій: Куліш інформує читача, яка доля 
спіткала Шрама і сомка (їх обох, а також Васюту стратили). «епілог» 
відділявся від решти тексту значним проміжком і рискою, що означа-
ло логічну автономність усього цього уривка, і саме так його згодом 
було позначено у друці. У другій частині мовилося про долю решти 
персонажів, які не відігравали історичної ролі, – передусім лесі та 
Петра (вони повінчалися і щасливо зажили разом).

У первісній редакції (1846 року) Куліш не розділяв ці теми і від 
однієї відразу перейшов до іншої. Це зумовлювалося тим, що обидві 
вони були однаковою мірою деталізовані: автор описує події в Паво-
лочі й страту Шрама, потім переживання Петра і нарешті те, як той 
потрапляє до Хмарища, де зустрічає усіх тих осіб, які були на хуторі, 
коли він уперше приїхав туди з батьком.

Початок закресленого та щойно процитованого уривка свідчить, що 
у вилученому тексті йшлося, як Шрам і Петро повернулися до Паволочі, 
як Тетеря обложив місто військом і чомусь заборонив Петрові їхати туди. 
Усе це автор скоротив, надавши новому текстові літописної лаконічно-
сти, а останніми рядками «епілогу» – піднесеної урочистости, суголос-
ної з тональністю народних дум (цитую верхній шар тексту):

Тепер би то оце треба нам їхати слідом за Шрамом і його сином, і 
все, що з ними діялось, по ряду оповідати; да якби почав я вистав-
ляти у картинах та в річах, як той Тетера обліг Паволоч, як хотів до-
стати і вистинати усе місто за турбацію супроти гетманської зверх-
ности і як старий Шрам головою своєю одкупив полковий свій 
город, до’ б довелось, може, написати удвоє товщу книжку. Нехай 
же зостанеться та історія до слободнішого часу, а тепер скажу вам 
коротко, що Шрам, жалуючи згуби паволочан, сам удавсь до Тетери 
і звалив усю вину на одного себе. І Тетера окаянний не усумнивсь 
його, праведного, як бунтовника, на смерть осудити, і осудивши, 
повелів голову йому отяти серед обозу військового. Так зогнавши з 
світу свого ворога, удовольнивсь, дав Паволочи покій і одийшов із 
віськом до столечного свого міста.

Того ж року, вступаючи в осень, о святім симеоні, одтято голову 
й сомкові з Васютою у городі Борзні, на Гончарівці. Бруховецький 
доказав таки свого, хоч опісля і приняв слушну кару од гетьмана 
дорошенка: пропав під киями собачою смертю. І Тетера дослу-
живсь у ляхів не кращої долі.

Так-то, панове братці, той щирий старосвітський козарлюга 
і піп Іван Шрам паволоцький, і славний лицар сомко переяслав-
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ський, не врадивши нічого супротив української недолі, полягли од 
беззаконного меча шановними головами. Хоч же вони й полягли, 
панове братці, головами, хоч і вмерли лютою смертю, та не вмерла, 
не полягла їх слава. Буде їх слава славна поміж земляками, поміж 
літописами, поміж усіма розумними головами.

–
Тут би мині й скончити свою історию про ту чорну раду, про ту 

запорозьку оману, та ще дещо поприлипало до пам’яти; треба й теє 
вискрібти, щоб зусім перед громадою одслебезуватись.

Того ж самого року, як ізтято ото Шрамкові голову під Паво-
лочу, їхав у осени́ по Білогородському шляху верхи, козак ік Києву, 
і не доїздячи верстов зо дві чи зо три до Києва, звернув на криву 
доріжку та й поїхав гаєм. Їде він гаєм, а в гаю скрізь уже листє 
пожовкло, птиця мовчала і вітер дерево инде зовсі́м пообшарпував. 
Козак же цей не хто був інший, як Петрусь Шрамченко. смутно, 
смутно спогадав бідолаха недавнюю весну, як усе отут цвіло і спі-
вало. [Б, 150–150 зв.]

як бачимо, в цій новоствореній редакції письменник прагнув за-
кінченням зрезонувати текст, який ішов на початку роману, створив-
ши ще один циклічний рух: «і не доїздячи верстов зо дві чи зо три до 
Києва, вернув на криву доріжку та й поїхав гаєм» – ця фраза є алюзі-
єю до початку твору: «не доїздячи верстов зо дві чи зо три до Києва, 
взяли вони у ліву руку, та й побрались скрізь гаєм, по кривій, не так 
то добре битій дорозі» [Б, 3]. Задум ориґінальний, який потверджує 
намір автора закцентувати (через пригадування) на тому, з чого все 
починалося і чим врешті закінчилося – хутором, і не хутором-локу-
сом, а хутором-концептом.

далі мав іти текст, створений ще 1846 року від слів «Так, – каже, – 
і в моїй душі тоді неначе рай Божий розцвітав, неначе янголи́ в тому 
раю співали!» (див. угорі після позначеної фрази – «згадував бідний 
Петрусь» і т. д.). Проте письменник змінив думку і дозакреслив решту 
первісного тексту від цього місця, а також новостворений текст від 
слів «Того ж самого року, як ізтято ото Шрамкові голову» (позначаю 
півжирним шрифтом), а натомість написав нову редакцію (теж істот-
но відмінну від першодруку):

Одправивши по пан’отцеві похорони, Петрусь недовго зостававсь 
у Паволочі. як там не горював він по страті рідного батька, а 
все-таки леся день і ніч седіла йому в серці. якось йому не ня-
лось віри, щоб він з нею довіку не побачивсь. як же помізкував 
тепер добре про Кирила Тура, що він за проява удавсь на світі, 
до’ наче хто сказав йому, що леся ще дівує. Опинивсь козак мій 
після такої думки швидко на київській дорозі. Звонпив, однак, та 
й дуже неборак, під’їздячи́ до Хмарища. Ворота були незаперти; 
не стеріг їх Василь Невольник. «мабуть нехто не вернувсь», – 
подумав Петрусь; серце занило. Іде до хати. Квітки коло криниці 
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позасихали й позаростали бур’яном. Аже дух занялό у мого ко-
зака12. [Б, 151]

Продовженням цього є текст, знаний із публікації і створений іще 
1846 року, – від слів «як ось чує – наче хтось співає стиха», і далі до 
кінця розділу тексти рукопису Б і першодруку в цілому відповідають 
один одному, хоча істотні відмінності наявні й тут. Наприклад, фраза 
у публікації «Біжить [Петро. – О. Ф.] у хату, одчинив двери, аж так! 
і леся, й Череваниха обідві в пекарні» [ЧРу, 413] – у рукопису вона 
дещо інша (цитую вже поправлений на засланні текст): «Очинив две-
рі, – аж так, і леся, і Череваниха у хаті обідві [слово “обідві” вписано 
замість закресленого “і так же обідві убрані”] і за тим самим ділом, 
як уперше приїхав він із отцем у Хмарище» [Б, 152 зв.] (і знову ци-
клічний рух-пригадування). Або така фраза першодруку: «Петро те-
пер уже сміло підступив до лесі, обняв і поціловав її, як брат сестру; 
а вона аж слізоньками вмилась» – а в рукопису: «І знов Петрусь під-
ступив до лесі і вже не треба було йому нагадувати, щоб привітавсь. 
сам обняв і поціловав лесю, як голуб голубку; а вона бідненька аж 
слізоньками вмилась» [Б, 153]. Ці та інші відмінності, проте, не не-
суть істотного концептульного характеру, а спрямовані на мовно-сти-
лістичне поліпшення тексту.

12 два етапи праці – це певна умовність: коли я процитував текст, створений за пер-
шим разом, то подав його з урахуванням правок, а частину тих правок автор міг 
зробити під час другого етапу праці.
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2. Сцена в пекарні

Одна з найістотніших текстуальних змін у «Чорній раді» торк-
нулася сцени в пекарні, де, по приїзді у Хмарище, Петро зустрічає 
лесю та її матір й одразу закохується в дівчину. Опрацьовуючи текст, 
автор увесь час змінював цю сцену і врешті усунув її цілком. Це якщо 
говорити про українську версію роману. У російській версії сцену теж 
змінено, проте набагато менше. досить сказати, що коли з фінального 
тексту української версії весь цей текст із цілим розділом було пов-
ністю вилучено, то в російській версії сцена збереглася, хоч і в дуже 
скороченому та переписаному порівняно з первісним текстом вигляді.

сцена існувала в першій редакції російської версії роману, опу-
блікованій 1845 року, а її український відповідник автор створив десь 
у березні 1846 року. Повсякчас вона була структурована в окремий 
розділ. В остаточному тексті російської версії вона ввійшла до розді-
лу 3, де її приєднано до наступної сцени – у світлиці.

Розбіжностей між російським та українським текстами в цих пер-
ших редакціях уже чимало, і вони істотні, хоча автор в українській 
версії назагал дотримався сюжетної лінії, прописаної в російській 
версії, зокрема створивши прямі (векторні) відповідники в діялогах. 
Водночас багато деталей, присутніх у російському тексті, в україн-
ському автор прибрав або переробив.

Відмінності починаються вже на початку розділу – у змалюванні 
вишневого садка та криниці, повз яку пройшов Петро до будинку, і їх 
іще більше в опису, як було облаштовано будинок Череваня. У росій-
ському тексті 1845 року маємо таку конкретику, яку переінакшено в 
українському тексті 1846 року:

дорожка к хате шла через вишневый садик, играющий такую 
важную роль в наших народных песнях, потому, может быть, что 
вишневых деревьев наиболее было в малороссии. Это дерево не 
требует от хозяина особенного труда: раз вкоренившись, оно раз-
множается само собою, и плоды его остаются неизменными. Про-
бираясь сквозь цветущие ветви вишень, нависшие над тропинкою, 
Шрамченко заметил в стороне криницу под небольшим деревян-
ным навесом, в глубине которого виднелась под белым полотен-
цем икона. Криница вокруг была обсажена цветами. Это еще живее 
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напомнило ему близость девушки, тем более, что малороссийская 
поэзия так часто сравнивает девушку с цветком. Подходя ближе к 
хате, Шрамченко услышал песню, которую с чудною выразитель-
ностью выводил женский голос, какого он еще от роду не слышал. 
Приблизившись на такое расстояние, чтоб можно было расслу-
шать слова песни, он остановился. Голос певицы, казалось, имел 
в себе что-то сверхъестественное. Шрамченко чувствовал, как 
этот чудный голос проникает в душу, обвивает ее как бы волшеб-
ною сетью и уничтожает в ней всякую постороннюю думу, всякое 
произвольное действие. Все силы его души соединились теперь в 
одном, непонятном ему чувстве и устремились к источнику это-
го голоса. Вслушиваясь в выражение песни, он очень ясно видел 
в воображении образ той, которая пела – и теперь ничья власть, 
никакие препятствия не в состоянии были бы отклонить его от 
желания видеть певицу. с необыкновенным волнением подходил 
он к скромному ее обиталищу. В природе все так одно с другим 
сгармонировано, что там, где живет красота, и что окружает ее, все 
носит на себе как бы часть ее образа. может быть, мы обманывае-
мся; может быть, душа наша, очарованная впечатлением красоты, 
на все, что ей представляется, наводит один колорит: но только 
это так – и не один знает это по опыту. Простая хата пана Черева-
на, с своею позеленевшею от моху соломенною крышею, с своими 
белыми стенами, с яблонями, склонившимися над нею, и с мно-
жеством цветов перед маленькими квадратными окнами, казалась 
Шрамченку самою привлекательною картиною, какую только он 
когда-либо видел. [ПГ, 177–179]

Окремі факти, наведені в цьому фраґменті, несуть вагоме змістове 
навантаження. Наприклад, згадка про «цветущие ветви вишень» ука-
зує на пору року, коли відбувається дія, – середину весни. Натомість в 
українському тексті, створеному 1846 року, цієї вказівки вже немає, а 
на засланні автор пору року означив інакше, пересунувши хронологію 
дії до переду та почавши свій роман так: «По весні 1663 року». Про 
вишневий садок біля хати Череваня також довідуємося лише в ранній 
редакції російської версії роману – в остаточному тексті цей нюанс 
автор прибрав. Криниця була під дерев’яним навісом, «в глубине ко-
торого виднелась под белым полотенцем икона», натомість в україн-
ській версії – «Над криницею образ і рушничок на образі вишиваний» 
[Б, 17 зв.]; у російському тексті 1857 року: «У колодезя виден был по-
черневший образ, с белым, вышитым красными узорами рушником» 
[ЧРр, 4]. Варті уваги й нюанси розбіжностей в описі Череваневої хати 
іззовні. В українському тексті 1857 року про неї вже не йдеться, а в ре-
дакції 1846-го ще подибуємо: «В Череваня була хата прóста, соломою 
крита; старі яблуні́ поскладали свої віти на кришу; ґаночки́ обвішані 
всякими травами, щоб сохли на сонці, вікна низенькі, звéрткові, до-
сить того, що все так, як звичайно буває по простацьки» [Б, 18].
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далі в російському тексті йде опис розташування кімнат, який 
привертає увагу етнографічною деталізацією – автор підкреслює 
простонародний побут Череваня та його родини. Петро увійшов до 
будинку –

Наклонившись, чтоб не удариться об косяк низенькой двери, он 
вошел в сени, в которых висело на жердях множество венков луку, 
низок грибов и связок разного рода сухих трав, назначенных для 
настоянок. Направо были двери в противные две хаты, светлицу 
и комнату, назначенные для принятия гостей, налево в господар-
ские хаты, т. е. в пекарню и комнату, в которых жили всегда хозяе-
ва. [ПГ, 179]

У ранній українській редакції маємо лише коротке означення: 
«Направо – світлиця, наліво – пекарня». В остаточному тексті, втім, 
і його немає, зрештою, як і немає цього опису будинку у фінальному 
тексті російської версії.

Звичайно, не лише змістові моменти, а й стиль нарації, закорі-
нений у квітчасту образність української мови, відтворення внутріш-
нього світу героїв та їхніх переживань – усе це написано в інших то-
нах, ніж російський текст. сам автор, як уже йшлося, твердив (у листі 
до Ізмаїла срезневського від 21 квітня 1946 року), що російська мова 
роману його «не удовлетворяет, особенно когда герои мои разговари-
вают. я страдаю за каждую фразу», натомість, коли він пише україн-
ською – йому «приволье» (див. с. 43). Кардинальну несхожість укра-
їнського та російського текстів він згодом влучно означить у статті 
«Об отношении малороссийской словесности к общерусской» – оби-
два твори не є дослівним перекладом один одного, а різняться між 
собою за тоном і духом: український споріднений з усною народною 
словесністю, російський апелює до усталеної літературної традиції.

Згідно із задумом автора, цей розділ відігравав важливу функцію 
в архітектоніці твору. Петро зустрічається з лесею та її матір’ю і за-
горається коханням до дівчини, яка наразі не відповідає взаємністю; 
певну роль тут відіграє і Череваниха (зокрема застерігає Петра на-
тяком про дороге намисто, яке носить леся, – як потім з’ясувалося, 
намисто подарував сомко).

У цьому розділі автор, як ніде більше, фокусує свою увагу на ха-
рактерах доньки та матері. Зовнішність героїнь віддзеркалює їхню 
вдачу. Вже в ранніх редакціях української та російської версій ці опи-
си контрастують між собою: у російському тексті вони надмірно дета-
лізовані, в українському – ледь окреслені. У фінальному українському 
тексті таких описів майже немає (декілька штрихів збереглося в описі 
Череванихи), й обидва персонажі розкриваються через їхні характе-
ри, а також через перцепцію інших героїв роману, передусім Петра, – 
натомість у російському тексті 1857 року деяка описовість збереглася, 
хоча її також звужено й переписано по-новому.
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У редакції тексту 1845 року автор змальовує Череваниху напро-
чуд багатослівно, попри те, що її функція в романі не аж така значу-
ща, як, наприклад, Шрама або самого Петра, яких зображено набагато 
скупіше. Опис рясно всіяно авторськими рефлексіями, звертаннями 
до читача, введенням сучасного асоціятивного плану тощо:

Пани Череванша была среднего росту женщина, довольно полная, 
круглолицая, с черными бровями, которые в свое время что-нибудь 
значили при ее живых, черных очах, белом лице и румянце во всю 
щеку. Впрочем и теперь есть много женщин, в этом на нее похожих, 
если забудем аристократическую бледность; но уж нарядом своим 
она совершенно отличалась от нынешних малороссийских паний. На 
голове у нее была круглая шапочка из сутозолотой парчи – убор, со-
хранившийся доныне в простонародьи под именем очипка. Шея вся 
унизана была монистом, крестами и дукатами, так что мало видно 
было и тела. В ушах висели длинные золотые серьги, составленные из 
квадратных массивных досточек, прикрепленных одна к другой колеч-
ками. двойная цепь из таких досточек составляла серьгу. Эти серьги 
спадали очень низко от уха и при малейшем движении сверкали то 
тою, то другою досточкою, так что искры беспрестанно то вспыхи-
вали, то гасли на них в разных местах. На ней был из зеленой байки 
с красными мушками корсет, с коротенькими полами (ибо, по уставу 
украинского целомудрия, не прилично было замужней женщине быть 
без корсета так же, как и с открытыми волосами). с правой стороны 
из-под корсета выглядывал широкий, подобный нынешним ридикю-
лям, кошелек, в котором обыкновенно хозяйка имела всегда при себе 
несколько денег, а с левой бренчала связка ключей на длинном красном 
шнурке, привязанном к поясу. В заключение скажу, что на ней была 
плахта червчатка, белый домашний фартук и красивые на высоких 
подборах сапоги. Вот вам и пани! Вы удивляетесь? да, так почти всег-
да потомок, глядя на старинные фамильные портреты, не верит, что 
таковы были его предки. Что ж вы скажете, когда я вам объявлю, чем 
она занималась на ту пору, когда увидел ее Шрамченко? Пани, которой 
муж мог жертвовать по тысячи дукатов на выкуп невольников, соб-
ственными руками, не отличавшимися впрочем особенною белизною, 
лепила вареники с сыром, да еще когда б пшеничные, маленькие, а то 
огромные, гречаные (над которыми впрочем не шути́те: по замечанию 
истинных ценителей малороссийской кухни, они гораздо лучше пше-
ничных). Не правда ли, что теперь уже этого нигде в малороссии не 
встретите? Теперь такая пани, вместо того, чтоб заведывать домашнею 
кухнею, обыкновенно блистает балами в столице, или путешествует за 
границею, удивляя чужеземцев своею роскошью1. [ПГ, 179–181]

1    Уже наступного року автор відредаґував цей фраґмент російського роману, усунувши 
порівняння із сучасними паніями, про що поінформував Ізмаїла срезневського в 
листі від 10 січня 1846 року: «В пятой главе я уничтожил сравнения с нынешними 
женщинами: это, как говорит Грабовский, psnie słudzenie. Не так ли?» (ПЗТ, 1:67).
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У фінальному тексті автор усунув усю цю багатослівність – за-
милування в етнографізм, приправлений історизмом, – і подав лише 
декілька штихів, що найбільше, як йому бачилося, увиразнювали ха-
рактер героїні:

Череваниха была то, что называется сама в соби, то есть в пол-
ном развитии телесных форм. лета прибавили ей тучности, но не 
уменьшили игры румянца на щеках и блеску умных и веселых глаз, 
которым черные брови придавали особенную выразительность. За-
сучив по локоть широкие разшитые узорами рукава сорочки, она 
своими панскими, полными и довольно изнеженными руками ле-
пила вареники к ужину. <...> Наряд ее был прост: плахта, запаска, 
безрукавая кофта, на голове приношенный парчевый очипок; но что 
она была богатая пани, это было видно из дорогого ожерелья, свер-
кавшего в ее намисте, и из алмазных колец на руках. [ЧРр, 24–25]

В українській редакції 1846 року, натомість, увесь цей фраґмент, 
де йдеться про матір, було цілком перероблено. Тут Куліш уже не за-
водить, висловлюючись його мовою, «баляндраси» з уявним читачем, 
не вдається в деталізацію елементів вбрання та прикрас Череванихи, 
які не промовляють про її характер, а пише, наприклад, про її вдачу, 
про яку майже нічого не сказано в російському тексті 1845 року: «Че-
реванша була моторна, кругловида, огрядна собою пані; весела й го-
ворлива, на виду рум’яна й чорнобрива; замолоду була дуже хороша. 
ліпила на той час саме вареники» [Б, 18 зв.]2. В остаточному україн-
ському тексті характеристику Череванихи подано ще скупіше, і в ін-
шому місці, а саме – коли вона увійшла у світлицю, щоб привітатися 
з гостями: «Аж ось увійшла до гостей Череваниха, молодиця свіжа й 
повновида, пряма, як тополя, – замолоду була дуже хороша».

У російському остаточному тексті, знову-таки, в тому місці, коли 
Череваниха зайшла до світлиці, автор пише про героїню набагато роз-
логіше, зокрема щодо її вбрання:

Она взошла в светлицу, румяная и веселая, как солнце: на круглом 
моложавом лице ее написано было полное довольство своим по-
ложением, довольство мужем, который не слушался ее иногда 
только по своей лени, – довольство дочкой красавицей, с которой 
никто не мог равняться ни в Киеве, ни во всей Украине. Вместо 
домашнего очипка, надела пани Череваниха, для гостей, кораблик 
из дорогого бобра; вместо кофты – легкий парчевый кунтуш с зо-
лотыми галунами по всем краям и золотыми крестами на перехва-
те. От кораблика низко спускались по спине бархатные тесмы с 
золотыми кистями. Череваниха в этом наряде была то, что называ-
ется пані на всю губу. [ЧРр, 33]

2    Цитую за нижнім шаром тексту – ще перед засланням Куліш його зредаґував, 
закресливши, зокрема, «й чорнобрива» та «ліпила на той час саме вареники».
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(Від слів «Вместо домашнего очипка» текст дописано у фінально-
му рукопису Е [29 зв.], незадовго перед публікацією.)

*
Втім, особливої уваги вартий опис не Череванихи, а її доньки – з 

огляду на те, що стосунки лесі та Петра виписано з проєкцією взаємин 
автора з лесею Білозерською, а отже – і сам образ лесі, можна вважа-
ти, мальовано «з натури». Таке ім’я для героїні Куліш обрав зовсім не 
випадково – як, зрештою, і низку імен для різних персонажів, що мали 
прототипів (в іменах) із-посеред Кулішевих друзів (ніжинський сот-
ник Гордій Костомара, борзнянський сотник Білозерець, осаул Гулак, 
запорожець Олекса сенчило, переяславський сотник Іван Юско). Про 
автобіографічність зображення стосунків лесі та Петра переконливо 
писав Василь Івашків3, а раніше – Олександр дорошкевич, який на-
вів неспростовний доказ на підтвердження цього. За дорошкевичем, 
Куліш подарував дружині примірник «перших розділів роману» (див. 
с. 230 з дарчим написом, який красномовно свідчить про інтимність 
первісного тексту, вповні зрозумілого тільки лесі Білозерській:

Эти первые наброски Черной Рады имеют цену только для нас с то-
бою. между строк мы читаем здесь ненаписанные строки, которые 
превосходят все, что я написал и напишу. Храни этот памятник 
любви нашей от постороннего любопытства. Как ни ничтожен этот 
опыт, но без него не было бы той Черной Рады, которая сделает 
много добра... и ты, перелистывая эти нестройные главы, имеешь 
право сказать:

Он славой был обязан мне,
А может быть, и вдохновеньем...

                                                                                        Твой4.

Принагідно зауважу, що цей напис адресовано Олександрі ми-
хайлівні як дружині (що й відзначив дорошкевич), і зроблено його, 
найімовірніше, вже в 1850-х роках, можливо, незадовго перед ви-
ходом роману у світ або відразу після того. Особливо багатозначно 
сприймається фраза: «Как ни ничтожен этот опыт, но без него не было 
бы той “Черной рады”, которая сделает много добра...», яка свідчить 
не лише про час створення дедикації (вочевидь, не 60-ті й тим паче не 
70-ті чи пізніші роки), а й про те, що ранню редакцію роману натоді 
автор оцінював уже доволі критично.

У ранньому та остаточному текстах російського роману образ лесі 
подано по-різному. І знову, якщо не брати до уваги стилістики, а зосере-

3     Івашків, 183–185, 189–191.
4     дорошкевич, 59–60. Наведена в дедикації цитата – парафраз завершальних рядків 

поезії Пушкіна «Кн. м. А. Голицыной» – «давно об ней воспоминанье...» («я сла-
вой был обязан ей – / А может быть и вдохновеньем»).
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дитися лише на тому, як зображено зовнішність і вдачу героїні, то бачи-
мо, що автор у пізньому тексті характеристику лесі, по суті, переписав:

Редакція 1845 року Текст 1857 року

В костюме дочери пана Черевана, кото-
рой имя было Леся, что по-теперешне-
му значило бы Саша, еще меньше было 
изысканности и нарядности, нежели у ее 
матери. малинового штофу юбка, желтые 
сафьянные черевычки на высоких корках, 
белая тонкая рубашка с вышитыми шел-
ком рукавами и венок цветов на голове – 
вот весь ее наряд; но ни один художник 
не хотел бы видеть ее в другом костюме. 
Красота ее в этом простом наряде блиста-
ла как-то разительнее. И что ж это была 
за красота? если я скажу, что леся имела 
правильные греческие черты лица, чер-
ные очи, черные брови, черные волосы, 
свежие как роза губы и щеки – я ничего 
еще не скажу. если б вы ее видели, вы за-
метили бы, что очи ее полны были огня, 
уста полны жизни, все лицо – выражения 
поэтической души. Взглянувши на нее, 
вы поняли б чувство Платона, который, 
со всею своею мудростью, готов был по-
вергнуться перед красотою, как перед бо-
гинею, и принесть жертву. Чем же занята 
была эта богиня? Очень простым делом, 
которое теперь у панов осталось в удел 
только поварам и кухаркам. Она сидела 
у окна на лавке; перед нею стояли ночвы, 
наполненныя грибами, которые она бра-
ла один за другим и чистила ножем, от-
кладывая в особую посудину. Фи! какая 
пошлость! скажут нынешние барышни: 
нашел же автор занятие, достойное такой 
красоты! милостивые государыни! поз-
вольте вам доложить, что во-первых, это 
занятие не я нашел для леси: я описываю 
только то, что было; а во-вторых, скажите 
по совести, если только можете: неуже-
ли лучше проводить по нескольку часов 
перед зеркалом (что составляет главней-
шее из дневных ваших дел), воспитывая 
тщеславное, холодное сердце, нежели 
заниматься предметами, конечно весьма 
обыкновенными, но которые для счастия 
жизни гораздо нужнее ваших разнообра-
зных улыбок и грациозных поз, какие вы 
так прилежно изучаете, ломаясь по целым 
часам перед трюмо? [ПГ, 181–183]

леся Череванивна была портре-
том своей матери, написанным в 
девические лета ее. На ней, кроме 
нитки кораллов, длинных плоских 
цепочек из чистого золота вместо 
серег и свежих цветов за золотот-
канной лентой вокруг головы, не 
было никаких украшений. Она на-
денет такие же дорогие монисты, 
как и у матери, под венец, и будет 
блистать ими до старости, до тех 
вялых лет, когда ее общество будут 
составлять одни внучата, которых 
будут занимать ее сказки, ее ста-
ринные песни и прибаутки, а не 
дорогие украшения. Но кто думает 
о будущей зиме в самый расцвет 
весны? леся была прекрасна, как 
весна, в своем малиновом корсете, 
стянутом на груди золотыми шнур-
ками, в своей короне из цветов, с 
наклоненною немного на бок го-
ловою и глазами, опущенными, 
в тихой задумчивости, на руки, 
которые проворно перебирали на 
столе только что собранные ею в 
роще сыроежки для ужина. Песня 
лилась у нее медленно и окружа-
ла ее голову грезами любовных 
свиданий, разлуки, лунных ночей, 
тихих речек с гибкими через них 
кладками, зеленых яворов, накло-
нившихся над водою. Она не пела, 
а как будто мечтала вслух, как 
обыкновенно поет в уединении за-
думчивая украинка. сама мать за-
слушалась ее и давно уже молчала, 
погрузясь в свое занятие. [ЧРр, 25]
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легко зауважити, як змінюються акценти у змалюванні лесі. У 
пізній редакції вже не йдеться про риси її обличчя. І не вбрання, а 
прикраси тепер більше промовляють про дівчину, особливо такий їх 
природний елемент, як «корона из цветов». Щоби підкреслити вдачу 
героїні, авторові вже не треба вдаватися до моралізаторства, проти-
ставляючи її вроджену простоту набутій манірності сучасних паня-
нок. Характеристику лесі вивершує пісня з її уст за роботою – дівчи-
на «не пела, а как будто мечтала вслух». достоту як і мати Куліша, 
яка, за його спогадом, «думала піснями. сидя за роботою, ніколи не 
вмовкала; тількі було зітхне, задумається – і знов заспіває»5.

Цікавий нюанс характеристики лесі ввійшов до українського тек-
сту цієї ранньої редакції – цей штрих було зовсім переінакшено в ос-
таточній редакції української версії, і звідти він перейшов і закріпився 
у фінальному тексті російської версії. У первісній редакції 1845 року 
леся вбрана в білу тонку сорочку, і коли мова півнатяком зайшла про 
лесиного нареченого, дівчина глибоко зітхнула – автор використовує 
цей епізод, щоб підкреслити її еротичну привабливість, що повинно 
було немало зворушити Петра:

Шрамченко смотрел пристально на лесю и заметил легкий вздох, 
приподнявший медленно ее пышную грудь, которую свободно, как 
в греческих антиках6, обрисовывали складки тонкой сорочки. Она 
взглянула на мать свою с таким выражением, как будто говорила, 
что ей тягостно это напоминание в присутствии постороннего че-
ловека. [ПГ, 190]

В українському тексті 1846 року дівчина, проте, зашнурована – 
очевидно, вона в корсеті, як про це йдеться в наведеній цитаті з фі-
нального тексту російської версії («в своем малиновом корсете, стя-
нутом на груди золотыми шнурками»):

[леся зглянула на неї так,] мов сказала: «Нащо, мамо, таке говори-
ти при чужих людях?», а шовкова шнурівка легенько піднялась да 
знов й опала: здихнула чогось небога… [Б, 21 зв. – 22]

Варто також зіставити оту характеристику лесі в ранній редакції 
«Чорної ради» з характеристикою лізи в автобіографічному романі 
«евгений Онегин нашего времени», що і зробив свого часу дорошке-
вич7. Прототипом лізи є леся Білозерська, а сюжетна лінія «роману 
у віршах» цілком відповідає розвиткові любовного роману Куліша з 

5    [П. Куліш], «Жизнь Куліша», Правда, № 2, 15 січня 1868, 21.
6    У первісній редакції роману Куліш не раз звертається до теми античности, щоб 

підкреслити ту чи ту рису своїх героїв. Наприклад, змальовуючи Божого Чоловіка, 
він виділяє «лоб с античными выпуклостями», натомість, говорячи про Череваня, 
автор висловлює непевність, «что мог бы почерпнуть в его наружности резец древ-
него ваятеля»; сама ж леся «имела правильные греческие черты лица».

7    див. дорошкевич, 60.
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майбутньою дружиною. У «евгении Онегине» лізу змальовано дово-
лі блідо – проте як Куліш характеризує лесю, наголошуючи красу її 
душі («если б вы ее видели, вы заметили бы, что очи ее полны были 
огня, уста полны жизни, все лице – выражения поэтической души»), 
так він пише і про лізу:

Характер ровный и глубокий
В ней выше всякой красоты.
ее глаза, ее черты
Полны души ее высокой.
И прелесть их лишь тот поймет,
Кто душу в них ее прочтет8.

Український текст 1846 року так само, як і у випадку із зобра-
женням Черевинихи, у цьому місці далеко відійшов від російського 
«прототексту»:

А що вже дочка, а звали дочку Леся, то й лучче й не казать, що за 
вродлива. Всяке б слово ізов’яне зараз, скоро прировняєш його до 
тиї пишної вроди. Там така була, що як поведе очима, то так з тебе 
душу й візьме, і хоч би здається не пив і не їв да все на неї дивився, 
то й тоді б не надививсь уволю. [Б, 18 зв.]

як бачимо, коли про Череваниху та її зовнішність автор дає хоч 
якесь уявлення, то про лесю пише тільки, що вона була надзвичайно 
вродлива. Автор мовби вважає, що для опису дівочої вроди лесі будь-
які слова є недостатні, а отже, зайві. Аналогічно він не намагається 
змалювати лесю-лізу і так пояснює відсутність описової характери-
стики цієї героїні:

могу ль холодными словами
Заставить вас его глазами
смотреть на лизу? Нет, верней
Остаться в полусвете ей9.

Образ-характеристика лесі з «Чорної ради» співвідноситься з об-
разом Орисі з однойменної новели, про вроду якої автор мовить каз-
ковими метафорами: «вона краща й над ясную зорю в погоду, краща й 
над повний місяць серед ночі, краща й над саме сонце, що звеселяє й 
рибу в морі, і звіря в дуброві, і мак у городі» [ПЗТ, 3/2:137]. Казковий 
колорит автор уживає, щоб описати лесю, коли та усміхнулася – «на-
шому козаку Бог знає що показалось. Згадав він казку про царівну, 
що як сміється, то всякі квітки процвітають, а як заплаче, то дорогий 

8 О. дорошкевич, упоряд., «евгений Онегин нашего времени, роман в стихах 
П. Кулеша. Часть первая», у кн.: с. Єфремов і О. дорошкевич, ред., Пантелеймон 
Куліш: Збірник праць Комісії для видавання пам’яток новітнього письменства, 
Збірник історично-філологічного відділу, № 53 (Київ, 1927), 175.

9     ibid.
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жемчуг сиплеться» [Б, 21 зв.]. Раніше письменник використав цю ме-
тафору в російському прототексті [ПГ, 5: 182]. як зауважує Івашків, 
її він запозичив зі свого фольклорного набутку – з казки «Царевич і 
баба»10, записаної в селі мартинівці11 (де, до слова, були маєтки Бі-
лозерських).

Казковими образами письменник говорить, коли описує сон Че-
реванихи – і цей сон у тлумаченні ворожки прогнозує дійсність, засту-
пає її: «на могилі стоїть панна, а од панни сяє, як од сонця» – «дочка в 
тебе буде на ввесь світ красою», а наречений її «буде ясен красою між 
усіма панами і гетьманами; замісь очей будуть зорі, на лобу – сонце, 
на потилиці – місяць» [ЧРу, 55–56]. Відтак і цей образ нареченого теж 
побіжно характеризує лесю: велич-краса судженого мовби прирівня-
на до дівчини.

*
Не тільки Череваниха та леся – цілком природно, що й Петро з 

його переживаннями закоханого був об’єктом особливої уваги автора 
в цьому розділі. У первісній російській версії Куліш про його почуття 
пише розлого, сентиментально:

Шрамченко был от природы характера живого, но не романичес-
кого; он не верил в любовь, смеялся над этим чувством, и теперь, 
как бы в наказание, поражен был вдруг любовью, самою глубокою, 
какую только когда-либо имел мужчина к женщине. судьбе угодно 
было, чтоб разом с любовью вторгнулась в его сердце и ревность, 
которая своими мучениями не только не ослабляет любви, а напро-
тив, кажется, раздирает сердце, чтоб любовь проникла в него до по-
следней его глубины. Жизнь оборотилась теперь к моему рыцарю 
совсем другою стороною. Как орел, который минуту назад был еще 
свободен и гордо ширял крыльями над всем пространством мира, 
а потом пронзенный стрелою упал в бессилии и унижении к ногам 
охотника, так и он утратил теперь вдруг из виду все свои важные 
предприятия, все гордыя о себе думы, и готов был в величайшем 
смирении и покорности повергнуться к ногам этой простой девуш-
ки, живущей в хуторской глуши. Что она для него? Он недавно ее 
увидел; он едва знает ее имя; он не сказал с нею почти ни слова, 
не получил ни одного ответного взгляда на свои полные чувства 
взгляды. Но такова сила любви, этого вечно-тайного, неистолкован-
ного чувства, что он в мысли своей не мог отрознить своего суще-
ства от существа этой девушки. ему казалось, что вся прежняя жизнь 
его была только приготовлением к этому роковому для него дню. 

10 Казку автор помістив у збірнику «Украинские народные предания» (москва, 1847), 
71–72, а потім передрукував у «Записках о Южной Руси» під назвою «сказка о 
красавице и о злой бабе»; див. ПЗТ, 3/2:19–22.

11 Івашків, 192.
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его душа освещалась доселе внешним светом, а теперь как будто в 
нее был внесен особенный светильник, перед которым гаснуло все, 
что светило ему извне. Все то сливалось однако ж чудным образом 
в мучительное чувство тоски. О чем он тосковал? О том ли, что она, 
может быть, обречена уже другому? О том ли, что она так выше, 
так превосходнее его во всех отношениях (по крайней мере так ему 
казалось), что он считает себя слишком ничтожным, чтоб она его 
любила? О том ли, что эта гордая красавица остается спокойною, 
тогда как каждое его слово, каждое движение, каждый взгляд выра-
жают чувство, которым возгоралась душа его? Что ж если б она 
и не была спокойною, если б в ее душе горел тот же огонь, в ее 
глазах блистало то же чувство? если б она обречена была только 
ему, и ему позволено было бы выражать ей свободно любовь свою? 
Чем бы он ее выразил? восторженными уверениями, пламенными 
объятиями и поцелуями? Нет, его душа так была свежа, так полна 
жизни и чувства самого святого, что он не мог так выражать лю-
бовь свою! Он бы желал в таком случае вечных слез, чтоб упасть 
перед нею, обнять ее ноги и в безконечном рыдании излить перед 
нею всю свою душу. За несколько времени перед этим он бы смея-
лся от души над таким чувством и сказал бы, может быть, что оно 
свойственно только женоподобному мужчине; но теперь он ясно 
чувствовал, что чем полнее заряд душевной жизни в человеке, тем 
сильнее может овладеть его сердцем чувство любви. [ПГ, 190–192]

Відредаґувавши «Чорну раду» в середині 1850-х років, автор за-
креслив більшу частину цього опису (див. д, 19 зв. – 20), а невдовзі – 
в остаточній редакції – взагалі відмовився від нього.

У первісній українській редакції для цього фраґмента є відпо-
відник (починається словами: «Шрамченко був козак-друзяка» – див. 
с. 467‒468 у додатках). як і у випадках із характеристиками Черева-
нихи та лесі, український текст тут далеко відходить від російського 
«прототексту». Зберігши основну настанову, – змалювати душевні пе-
реживання закоханого Петра, – а також окремі деталі та послідовність 
оповіді Куліш для цього обирає інші засоби образної мови, передусім 
із ділянки пісенного фольклору.

Український текст Куліш також зредаґував у середині 1850-х, як 
це бачимо у рукопису В, і також закреслив переважну частину того 
опису, де йдеться про почуття Петра (див. с.489‒490). Решту тексту 
письменник усунув разом із цілим розділом.

Назагал Куліш «підчищав» образ Петра не тільки в цьому розділі, 
а системно по всьому тексту – і українському, і російському, на різних 
стадіях опрацювання кожного з них – і на засланні, і в середині 1850-х 
років. Насамкінець, якщо в первісних редакціях – російській та укра-
їнській – Петро зніяковів перед дівчиною і був «як у воду опущений» 
[Б, 19], то в основний текст увійшло таке: «І розговоривсь із нею Пе-
тро, як брат із сестрою» [ЧРу, 39].
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для прикладу наведу ще один уривок, який безпосередньо спів-
відноситься з цією сценою і який автор створив 1846 року, а злікві-
дував на засланні. Йдеться про роздуми-переживання Петра – це на 
початку первісного розділу 7, зразу після сцени у світлиці, що для 
Шраменка завершилася розладнаним сватанням. В остаточній редак-
ції є такий текст:

старого Шрама і Божого Чоловіка положили в світлиці, а Петро, 
по-козацьки, ліг у садку під чистим небом.

Не знаю вже, яково-то йому послі того сватання спалось. [ЧРу, 
52–53]

У першій редакції, створеній навесні і викінченій восени 
1846 року, це був початок нового розділу, а далі текст мав таке про-
довження:

тілько схопився він щось дуже раненько. схопивсь, а нудьга мовби 
того тілько й ждала, зараз присусідилась та й почала співати йому 
свої смутниї пісні; хоч же в тих піснях не було ні складу, ні ладу, од-
нак Шрамченко слухав їх як щирого приятеля. Згадавши вчорашній 
вечір, він аж не зміг на ногах стояти та приліг грудьми на траву да 
й думає: «Не любить вона мене! не хоче вона на мене й дивитись! 
да за що мене й любити? Хиба за те, що я не кривий, не горбатий! 
велике диво! Хиба за те, що не боюсь ні шаблі, ні кулі? а що їй до 
того! Хоч би я був послідній легкодух, та тілько б умів коло неї по-
вернутись да під’їхати з медовим словцем, то вже б вона й нежива 
ходила! А то що я? тілько здоровий як той бик, от і вся краса моя. 
На річах бував і я колись бойкий, умів би дать одвіт приятелю й во-
рогу; а тепер я сам собі дивуюсь: не знаю, як і приступити до неї, не 
знаю, що і говорити з нею. За що ж їй мене і любити? Уже як вона 
кого полюбить, то той буде не нашого брата... А може вже вона й 
любить... Вже ж недаремно оте намисто. любить! кого ж вона лю-
бить? Хотів би я на його подивитись! я б йому скоро показав, чия 
шабля важча! полковник він, гетьмáн, сам дьявол, усе міні одно!»

Оттак сердега думав він, лежачи. далі баче, що сонце вже зо-
йшло, умивсь на річці, одягсь, помоливсь Богу да і пішов до хати. 
Знав добре, пан’отець не заспиться. Іде і чує знов той голос, що 
вчора його зовсі́м збив з глузду, гляне, аж леся коло криниці, достає 
глекáми з криниці воду і співає собі стиха, да яку ж пісню?

Ой у хаті, у кімнаті сидить стара мати,
Порадь мéне, моя мати, як нелю́ба називати.
Ой сядь, моя доню, за тісόвим столόчком,
Ой назови нелюбого ти ясни́м соколόчком.
лучче ж міні, моя мати, горяч камень їсти,
Аніж міні із нелюбим за тесόвим столом сісти.
лучче ж міні, моя мати, круту гору розкопати,
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Аніж міні нелюбого соколоньком називати.
Круту гору розкопаю, сяду, одпочину,
А як пійду за нелю́ба, то й навіки загину.

Шрамченка так і вхопило за серце. Не видержав сердега, підій-
шов да й каже:

– Що ж треба робити, щоб не бути нелюбим?
Замялась же трошки й леся; не знає, що йому одказати проти́в 

сього да й питає:
– Кому робити?
– да хоч би й міні.
– Не хапатись, – насилу виговорила леся.
Шрамченко зрадів так, що аж скрикнув:
– Боже мій! да я, – каже, – буду ждать хоть цілий рік!
да й хотів узять її за руку. Так вона ж скорій поставила собі од-

нією на голову глек, а другόю підобрала плахту да й пішла спішно 
до хати. Він і зоставсь ні в сіх, ні в тих, да ідучи за нею, тілько 
поглядував, як то вона легко ступає, як то коло неї все хороше – і 
плахта, і мережані рукава, позакочувані по локоть, і пишниї коси 
на голові, і послідня складочка на її одежі! Чого ж йому така доса-
да на серці? сердиться він і на неї, що вона так не вважа на його, і 
на самого себе, чого він такий з нею несміливий, і на Череваниху, 
чого вона сама усім орудує, і на Череваня́, чого він слухає як ди-
тина своєї жінки, і на свого пан’отця́, чого б йому уважати на ті 
вимовки Черевани́шини, – бо знав він добре, що се тілько вимов-
ки, – чого йому мов і байдуже у такому гарячому ділі; сердивсь і 
на Божого Чоловіка, чого він нагодивсь на те нещасне сватаннє, 
сердивсь і на Василя Невольника, хоч на того вже зовсім ні за що 
було сердитись. [Б, 32–33]

Закреслюючи великі фраґменти, письменник поступово позбавляв 
цього персонажа сентиментальної чуттєвости, істотно зменшуючи ува-
гу до його внутрішнього світу – до переживань, спричинених нерозділе-
ним коханням; усуваючи картини та діялоги, що не дають нового мате-
ріялу для розкриття характерів, чи принагідні фольклорні тексти, якими 
насичено первісну редакцію, автор діяв у згоді з настановою зменшити 
вагу особистісної любовної лінії у творі. Тією мірою, якою письменник 
спроєктував свої взаємини з лесею Білозерською на взаємини героїв 
роману, образ Петра віддзеркалює особу автора. Проте, звичайно, таке 
відображення тільки проглядається: образ героя, створений із художнім 
вимислом, ясна річ, це не біографічний образ автора. Написав же бо 
Куліш український роман 1846 року, коли в його душі вирували почуття 
до лесі Білозерської, збурені відмовою матері у сватанні12, а викінчував 

12 Пор. записи в Кулішевому щоденнику за 1846 рік – від 20 і 25 серпня, 25 і 26 жовт-
ня, 16 і 26 грудня: Пантелеймон Куліш, Щоденник, упоряд. тексту, приміт. 
с. м. Кіржаєва (Київ, 1993), 22, 25–26, 41, 56. Протягом того року Кулішеві почут-
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твір протягом наступних десяти років, коли вже був одружений і міг 
абстрагованіше поглянути на своїх героїв, критичніше оцінити текст.

*
Одна з особливостей сцени в пекарні, яка свідчить, що початко-

во авторський задум у розвитку романної фабули, можливо, був інак-
шим, ніж у кінцевій реалізації, і що письменник скориґував її про-
тягом року, коли дописував твір у Петербурзі, – це різне означення 
локусу, де мешкала сестра, а в українському тексті 1846 року – брат 
Череванихи. У російському тексті 1845 року маємо такий діялог Че-
реванихи й Петра з приводу того, що про лесю, яка живе на хуторі, 
жоден із потенційних наречених не дізнається:

– И никогда не будут видеть, доню; никогда не будуть знать, пока 
будем сидеть в этой глуши. давно уже запрашивает меня сестра 
моя: приедьте да приедьте-таки когда-нибудь к нам в мотроновку. 
И почему б не поехать? Так що ж бо! скорей сдвинешь с места 
тот камень над скарбом, что нужно запрягать двенадцать черных 
волов от одной коровы, нежели упросить моего старóго вылезть из 
Хмарища. да уже ж хиба не я буду, що б я его теперь из Киева не 
попровадила за днепр!

– Так эта мотроновка за днепром? – спросил Шрамченко.
– А вже ж за днепром, возле самой Борзны.
– Так вы аж туда поедете в гости? – спрашивал он, едва скрывая 

свою радость.
– О, да уже только перевези меня за днепр, так я обшатаю всю 

гетьманщину. Не скоро дождется пасика моего пана, а цветы моей 
леси. Но не журись, доню, за цветами! там найдем лучшие... Хоть 
бы тот примерно, что подарил тебе это каменное монисто. [ПГ, 189]

У цій первісній російській редакції мотронівка (звідки родом 
леся Білозерська), а не Ніжин мала бути тим пунктом, куди пряму-
вали подорожні. Введення в сюжет мотронівки – ще один посутній 
натяк на те, що свої душевні почуття до лесі (або саші, як він її зазви-

тя до майбутньої дружини боролися в полярності, які диктував розум, pro et contra. 
Наприкінці року, зустрівши лесю після понад річної розлуки, письменник визнав: 
«Напрасно я уверял себя целый год, что не люблю саши». Увесь цей час він був 
згірчений розрахунком лесиної матері – мотрони, яка охолодила Кулішеву при-
страсть, і це викликало, зокрема, такі рядки в щоденнику (25 серпня): «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 взве-
шивала, можно ли допустить между нами какое-нибудь сближение, как между 
женихом и невестою; а дочь, при всей девственности своих чувств, нередко явля-
лась дочерью своей матери, спокойною, каменно спокойною при жесточайших 
моих мучениях». достоту як у романі: Петро усією душею лине до лесі, яка попер-
вах виявляє байдужість до його почуття, а крім того, між ними стає лесина мати – 
меланія зі своїми планами на майбутнє, де Петрові немає місця.



чай називав) автор проєктував на головних героїв роману. Втім, коли 
Куліш друкував свої «Пять глав», він міг собі дозволити довільність 
супроти фабули. Публікація була автономною, ніяк не пов’язаною з 
наступними розділами роману, які автор не то що тоді не планував 
надрукувати, а ще й не написав, а отже, він міг ужити цей пасаж як 
«гру», промовивши «мотронівкою» до лесі Білозерської та до вузько-
го кола друзів (як це він не раз робив у своїх текстах за інших обста-
вин) і насправді не пов’язувати хутір під Борзною з тим місцем, куди 
направилися подорожні. «сестра», а не «брат» – це теж могла бути 
частина тої «гри», адже добре відомо, що Куліш закохався в лесю Бі-
лозерську, але її мати – мотрона – відтермінувала одруження наймо-
лодшої доньки, допоки не видала заміж старшу доньку Надію (якій, 
до слова, письменник теж симпатизував).

Уже в українському тексті 1846 року це місце прописано так, як і 
в остаточній редакції (див. с. 466‒467 у додатках).

Протягом усіх десяти років, коли автор опрацьовував текст ро-
ману, і аж до середини 1850-х років цей розділ зберігався цілісно. 
Правок тут було багато, проте вони не були кардинальні. Це звичайні 
виправлення, закреслення, дописки, спрямовані на поліпшення тек-
сту. І все ж письменник розділом у цілому був незадоволений, про що 
зізнався в листі до Константіна Аксакова від 22 березня 1856 року:

Разговор леси с Петром меня никогда не удовлетворял, и особенно 
мне не нравился во время чтения. я читал два раза в Киеве «Чер-
ную раду» в подлиннике, и хотя слушатели мои были слишком 
расположены хвалить меня, но я чувствовал, в котором месте я 
попадаю мимо душевных струн людей, к которым обращено мое 
чтение. [ПЗТ, 2:347]

У рукопису В, редаґування якого завершено не пізніше 18 лютого 
1855 року, увесь цей розділ іще існує, а в чистовому рукопису Г його 
вже немає. Виправивши текст роману в невідомому нині рукопису Вх 
десь протягом осені 1855-го – зими 1856 року, коли письменник меш-
кав у Києві, він цілком усунув і відповідний розділ зі сценою в пе-
карні. скоротивши текст, письменник досягнув більшої динамічности 
викладу, а провідні ідеї, закладені у творі, зробив акцентованішими, 
стрункішими. Проте образи Череванихи, лесі та Петра, на яких автор 
наголошує в цьому розділі, назагал «програли» – вони стали менш 
виразними.
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3. У Києві (на Подолі й у Святій Софії)

В’їзд до Києва Череваневої родини з Василем Невольником та 
Шрама з Петром ознаменував у первісній редакції початок другої ча-
стини роману. Всі події в Києві аж до викрадення лесі, яке вчинили 
Кирило Тур із побратимом і яке завершилося двобоєм Тура з Петром, 
стосуються цієї частини. Вона прикметна тим, що цілісно зберігся 
її первісний чорновий автограф, створений навесні 1846 року (руко-
пис А). Це джерело дає повне уявлення про те, як автор писав свій 
роман ab ovo, а разом з іншими джерелами – рукописами Б, В та пер-
шодруком – показує, як змінювалася думка письменника впродовж 
усього творчого процесу. На відміну від українського тексту, для ро-
сійського немає первісного автографа цієї частини, проте вона відома 
з публікації 1846 року й до заслання не зазнала такої істотної перероб-
ки, як частина перша. Рукописи Д і Е, які засвідчують наступні стадії 
опрацювання тексту і які не містять лакун у джерелах, іще повніше, 
ніж текст української версії, дають змогу зреконструювати процес 
створення цієї другої частини – від публікації 1846 року в «современ-
нике» і аж до публікації 1857 року в «Русской беседе».

Зіставлення первісного тексту з остаточним показує, що в цій части-
ні, як і в попередній, автор зробив істотні зміни, і вони мають характер 
не варіянтности, а творення нової редакції. Рух творчої думки тут, як і 
в усьому творі, було спрямовано на згущення тексту, ущільнення фа-
бульної дії, усунення зайвих описів і діялогів, що затуманювали пробле-
матику роману, його провідні ідеї. Завдяки виконаній роботі фінальний 
текст «Чорної ради» – української та російської версій – за художньо-ес-
тетичною виразністю в цілому істотно перевершував первісну редак-
цію. Певна річ, історія не допускає умовного способу, та якби все-таки 
український роман надрукували 1847 року, як планувалося, література 
отримала би далеко слабший твір, аніж той, що є нині. А що Куліш рідко 
повертався до вже надрукованих творів, аби кардинально переробити їх 
для другого видання1, то навряд чи він і «Чорну раду» доопрацьовував 

1    серед винятків – поетична збірка «досвітки» (її друге видання, 1876 року, суттєво 
відрізняється від першого, 1862-го, і третє, посмертне видання 1899 року також 
містить авторські виправлення) та монументальна праця «История воссоединения 
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би так, як робив це на засланні та після звільнення, готуючи її до друку. 
Текст роману, отже, тільки виграв від того, що його було опубліковано 
не відразу, як створено, а набагато пізніше, після наскрізного доопрацю-
вання, а місцями тотального переписування.

якщо говорити не про твір у цілому, а про його окремі фраґмен-
ти – сцени, картини, епізоди, то їх редаґування або ж узагалі вичи-
щення з тексту, певна річ, робило його інакшим, часом – збіднювало, 
хоча, повторюся, загалом роман від того виграв. Оскільки в первісній 
редакції автор був схильний до описовости, деякі картини до фіналь-
ного тексту не ввійшли. Це могли бути другорядні елементи, а могли 
бути й цікаві художні замальовки, які автор створив 1846 року і які 
свідчать про майстерність молодого письменника. Чи не найбільшою 
мірою це стосується описів старого Києва – Братського монастиря, 
святої софії, а також окремих сцен і сюжетних епізодів, пов’язаних 
із ними. У цьому підрозділі я зосереджуся саме на таких описах, які 
було вилучено з ранньої редакції в перебігу опрацювання тексту в різ-
ний час, на засланні й після звільнення – сюжетно вони відповідали 
подіям, зображеним у розділах 5 і, почасти, 4.

Названі розділи Куліш майже співмірно правив і в рукопису Б, і в 
рукопису В і навіть у рукопису Г. Це були різні стадії одного творчого 
процесу, внаслідок якого постала цілком нова редакція тексту, знана 
з публікації.

«Весело й тяжко згадувати нам тебе, старий наш діду Києве!» – 
хрестоматійно відомий початок розділу 4, який своїм піднесено-еле-
гійним тоном програмує відповідне сприйняття величі й краси Києва, 
його церков та монастирів, і навіть руїн – не жалюгідних, а як грізне 
нагадування про визвольну війну, що увінчалася перемогою, проте за-
лишила на тілі міста шрами. Урочиста атмосфера старого Києва слу-
гує тлом для наступних подій, відтінює величну і благородну місію 
Шрама та його супутників.

Отой перший абзац, із якого починається розділ, у фінальному 
тексті завершується реченням: «Буде з нас і недавніх споминок». В 
усіх рукописах, які збереглися (А, Б, В і Г), замість цього речення далі 
йде розлога картина старого Києва, зруйнованого під час останньої 
українсько-польської війни, і цей текст автор зліквідував уже на фі-
нальному етапі підготування роману до друку – протягом осені 1855 – 
зими 1856 року, закресливши у рукопису Г:

Буде з нас і лядських чáсів з унією.
Та нависнá унія наробила тобі багато лиха, старий наш діду: 

поперевертала твої церкви на костели, порозганяла благочести-
вих твоїх діток із парахвий, довела до упадку твої святині. дере-

Руси»; перероблений для другого видання текст зберігся в рукопису, див.: ярослав 
Федорук, «Авторський список другого видання “Истории воссоединения Руси”», 
Молода нація: Альманах, № 1 (2004): 93–98.
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во гнило, крокви западались, у побиті вікна несло вітром негоду, 
цегла осипалась, руйнуючись, на цвинтáрну траву. Од іншої цер-
кви стоять хиба низенькі стіни, а руїна понасипалась кругом і 
заросла рястом; од іншої зостались тілько зелені кучугури, і вже 
хиба тілько старенький дід скаже унукові: «Тут стояла колись 
цéрковця, служив у їй дід нашого панотця́, чоловік древній, до 
благочестия щирий; да як набігли унити з кіллєм, з сокирами, то 
й церковне добро усе пожаковали, і сам Божий служитель упав 
неживий на порозі. Церкву окаянниї спалили і зостались ось 
тілько кучугури.

Видно-то не мало витерпів тогді старосвітський столечний го-
род наш, що Хмельницький, як приїхав сюди да як споглянув, то аж 
заплакав. «Приїде же Хмельницький у Київ (записано у літопис-
цю), благодарениє Богу воздавая, давшому єму побіду, і, видівше 
красоту церков Божих опустошéнну і на землю повéржену, плака-
ся». [Г, 47 зв. – 48]

У первісному російському тексті, проте, весь початок розділу за 
змістом був цілком інакший. Так само, як і в першому розділі, автор 
зосереджується на історичних описах – тільки таких, що стосуються 
вже не України в цілому, а лише Києва, і так само ці описи підкріплює 
цитатами, покликами на джерела, а коли пише про руйнування міста, 
то, на відміну від українського тексту, не обмежується часами Хмель-
ниччини, а веде хронологію від монголо-татарського нашестя. Навіть 
при побіжному порівнянні первісних українського та російського тек-
стів роману, отже, бачимо, що українську версію Куліш у цій частині 
творив лише певною мірою взоруючись на російську – розвивав ту 
саму сюжетну лінію, проте переробляв деталі й назагал зменшував 
історичну описовість. Наприклад, коли подорожні в’їжджають до мі-
ста, автор у російському тексті вдається до такої подробиці, відсут-
ньої в українській версії:

Первый предмет, обративший здесь на себя его [Шрама. – О. Ф.] 
внимание, была сторожевая башня с воротами и рогатками. Тут по-
дошел к моим путникам вартовый [Часовой. – Прим. Куліша] и, 
взявши с них по грошу обвестки на воеводу, отворил пред ними 
ворота. [КБ, 63]

Особливо великий уривок українського тексту – чотири повні аб-
заци – Куліш закреслив на початку розділу 5, де йдеться про те, як 
подорожні в’їхали на Поділ. Уривок надзвичайно характерний – тут 
зображено Братський монастир, і автор цей текст усунув у рукопису В, 
коли його правив 1854-го – на початку 1855 року:

Не видко було за старими яблунями, грушшéм, черешнями ні 
келій, ні школних хоромин; видко було через верхи тількі три бані 
від церкви. доріжка до церкви йшла скрізь попід деревом, як під 
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кришею, і сама церква наче обкуталась садовиною. любо було 
зглянути, як тиї важкиї віти літом або восени з яблуками гнуться у 
самі вікна або оддихають на бабинцях. Церква здавалась іще якось 
ліпшою, висячись понад тими старими, похилими, дуплинастими 
грушами; золотиї хрести ще краще блищали на небі понад тим тем-
ним та холодним садом, а тиї архиреї, тиї угодники Божі, що по-
мальовани на передньому обличчі од дверей аж до криши, скрізь 
прогаловини здавались так, ніби живі, ніби прохожуються по саду, 
і од них увесь сад наче святиться.

манастир Братський був тоді убогенький собі, не такий, як те-
пер; та я́кось так гарно по-манастирськи був осажений, у такому 
стояв собі затишку посеред саду, – так-то та й дзвіниця, низенька 
та широка, з точеними балясами, була скрізь старосвітським карбо-
ваннєм помережена, що й душу, й очи бере, і бачся б не одишов од 
неї молючись.

Це так як от буває їдеш де в незнакомій стороні та зуздриш у 
якому-небудь селці на όдшибі цéрковку поміж липами; убога, ста-
ренька буде церковця, і дзвіничка вже зусім почорніла, криша по-
зеленіла і пообтрухала, мальованнє на дверах побіліло і пообси-
палось; та чому ж, скоро її зуздриш, зараз на душу тобі якось ніби 
янголь крилом повіне, і довго та церковця буде тобі згадуватись з 
тими красноватими липами, з тиєю ветхою дзвіничкою. Ще як ча-
сом під’їздиш до села надвечір, як сонце вже сідає, угору світом на 
хмари б’є, ставок у селі блищить і червоніє, курява поміж садами 
здиймається, з поля череда йде, корова через воду подає зичний го-
лос; до’ все те на душі в тебе так і зостанеться, – і тихо на душі й 
мирно, і хочеться молитися.

Чому ж, тепер спитався б я, чому от у тих великих городах, ча-
сом дивишся-чудуєшся на церкви, золотом криті, що – Боже мій – 
яким то коштом та якими трудами повибудовувано! а душа в’яла і 
не йде на думку тиха та щира молитва? Чому це так?.. е! бо в тих 
мурах, у тих Вавилонах не витає та думка смиренна та богобо-
язнáя, що седіла, може, у сивій голові якого старости, що будовав 
оту церковцю, що скількі-то років ходив із образом по городах, по 
селах, по благочестивих панах і мужиках, поки то зібравсь на ту 
убогу будову; і всяку ж то ту бідну копійчину, усяку лепту удови-
ці приняв Біг у жертву угодную; дак подумай, розумний, чого-то 
воно варто! [Б, 47–48 зв.]

елегійна тональність уривка, його ритмомелодика з романтични-
ми нотками, забарвленими авторським ліричним звучанням, повинні 
були викликати в читача замилування старовиною, пошану до пам’я-
ток, загалом збудити історичну пам’ять. Письменник уживає поетизо-
вану мову, послуговується яскравими метафорами і порівняннями. Ку-
ліш моралізує: зіставляє старі й нові часи, «ветхі» церковці й нинішні 
«золотом криті» храми, колишню простоту, за якою стоїть правдива 
віра у Бога, і сучасну пишноту, за якою вона (віра) занепадає. свою 
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симпатію письменник (а за ним і читач) не вагаючись віддає не «тим 
мурам», «тим Вавилонам», а «церковцям поміж липами», «убогим, 
стареньким», у яких «дзвіничка вже зусім почорніла, криша позеле-
ніла і пообтрухала, мальованнє на дверях побіліло і пообсипалось» – 
їх бо збудовано старанням і коштом «смиренних та богобоязнених», 
«благочестивих панів і мужиків», на «усяку лепту удовиці» – Богові 
«жертви угодної» (граматичні форми у цих цитатах подаю довільно, 
а тому правопис осучаснюю). Назагал цей текст виявляє глибоку по-
вагу автора до народної культури й моралі – повагу, яку Куліш у час 
написання роману засвідчив у своїх систематичних фольклорно-етно-
графічних студіях. для порівняння наведу російський текст 1845 року, 
який співвідноситься з українським, створеним 1846-го:

За старыми, разросшимися грушами и яблонями не видать было де-
ревянных хоромин, в которых помещались студенты духовной ака-
демии, называвшейся тогда коллегиею, и учители их монахи; только 
церковь выглядывала из-за дерев тремя расписанными своими ба-
шенками. К церкви вела от колокольни довольно широкая дорога, 
над которою разросшиеся древесные ветви образовали род крытой 
аллеи. монахи так щадили старые груши и яблони, приносившие 
их Братству двойную выгоду, что не вырубили их даже вокруг са-
мой церкви. Ветви в иных местах лезли в самые окна и лежали на 
нижних кровлях, проросших уже мхом и травою. Но церковь от того 
нисколько не теряла красоты своей. Напротив, возносящиеся над 
темною зеленью, ярко расписанные ее башенки и украшенные зо-
лотыми звездами куполы казались стройнее и живописнее при этих 
неправильных массах вершин древесных, а изображения иноков и 
архиереев, покрывавшие весь передний фасад, сквозь ветви казались 
оживленными, как бы прохаживающимися в этом тихом пристани-
ще, и наполняли все пространство сада какою-то святостью.

монастырь Братский в то время был несравненно беднее по-
стройками, нежели теперь; но в целом своем он имел что-то не-
выразимо-привлекательное. В этой простоте построек, в этой про-
стодушной вычурности украшений, в этом глухом затишьи, столь 
приличном месту молитвы, было нечто такое, что делает вполне 
понятным восклицание Пророка: Господи, возлюбих благолѣпіе дому 
Твоего и мѣсто селенія славы Твоея! может быть, не одному мне 
случалось встречать где-нибудь в бедной деревеньке, посреди купы 
лип, ветхую, с почерневшею колокольнею, церковку, при виде кото-
рой так и приходит на ум какая-нибудь молитва. Отчего это происхо-
дит? Отчего, глядя на величественные городские храмы, где архитек-
тура истощила все свое искусство, не чуешь в душе этого кроткого 
молитвенного движения? Не от того ли, что здесь холодная наука, а 
там теплая набожность обдумывала идею дома Божия? Не от того 
ли, что здесь гордый зодчий думал о золоте и земной славе, а там 
благоговейный строитель искал за свои труды благ вечных и славы 
небесной? Как бы то ни было, только набожный мой патриот Шрам-
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ко почувствовал именно то, что я говорю, и от всей души произнес 
восклицание любимейшего им из Пророков. [КБ, 82–84]

як і цитований фраґмент на початку розділу 4, який автор злікві-
дував на фінальному етапі редаґування твору, цей уривок із розділу 5, 
закреслений в українській, а потім і в російській версіях роману, теж 
ішов на початку – відразу після першого абзацу. Цей початок так само 
є виразно межевий (знакує новий розділ) і теж далеко відбігає від ро-
сійського протоориґіналу, від якого автор відштовхувався, творячи 
український текст. Наведу їх для порівняння:

1845 1846

Привязав коней к кольцам, 
которых много было при-
бито для этого к монастыр-
скому забору, богомольцы 
вступили сквозь широкую 
арку деревянной колоколь-
ни в монастырь, который 
тогда не имел еще ни одного 
здания каменного. Внутрен-
ность монастыря представ-
ляла густой сад, подаренный 
Киевскому Братству основа-
тельницею его, Анною Гугу-
левичевною. [КБ, 82]

може, нема на Вкраїні такого чоловіка, щоб 
ізжив вік да не був у Києві, а вже коли хто був, 
то знає Братство на Подолі, знає ту високу з 
дзиґарами дзвіницю, муровану кругом ограду, 
ту п’ятиглаву, пишно спереду розмальовану 
церкву, тиї високі кам’яниці по бокам. От же 
за сто да ще й вісімдесят років назад, тоді, як 
отой-то Шрамко був у Києві, все те було не 
таке. Тоді ще стояла дерев’яна церква гетьма-
на Петра сагайдачного, і ограда, і дзвіниця, і 
всі братськії школи (звались вони тоді Колле-
гією, а тепер зовуться Академія), усе те було 
дерев’яне. Усередині в манастирі округ церкви 
сад густий, старосвітський. Була то колись бла-
гочестива пані Ганна Гугулевичівна, що пода-
ровала на манастир свій двір із садом; так от на 
тому-то дворі гетман сагайдачний церкву збу-
довав і манастир Братський з школами устроїв, 
щоб те благочестиве братство дітей козацьких 
і міщанських і всяких інших учило, людям у 
темноті розуму загинути не давало. [А, 7 зв.]

І в цьому розділі, і в інших частинах Куліш, пишучи український 
текст, то зближує його з російським майже дослівно, то відводить від 
нього, створюючи цілком нову версію, – про це вже тут було говорено 
і ще йтиметься далі.

У первісній редакції після такого «вступу» з виразним ліричним 
звучанням, яке виконувало функцію диґресії, було ще декілька сторінок 
описів, частину з яких автор зредаґував і закреслив на засланні (у руко-
пису Б – див. с. 519‒548), а частину – уже в 1854–1855 роках (у рукопи-
су В – див. с. 549‒563). Письменник не включив до остаточної редакції 
текст, де йдеться про рефлексії подорожніх (Шрама і Петра), які увійш-
ли до Братського монастиря, окремі описи цієї святині, а також вельми 
характеристичну леґенду про михайла семилітка та київські Золоті во-
рота. У первісній редакції українського роману Куліш акцентував (біль-
шою мірою, ніж у російському) на сердечних переживаннях Петра через 
нерозділене кохання, і весь цей уступ також було усунено з фінального 
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тексту. Повторюся: описи душевних страждань Петра письменник у ран-
ній редакції української версії роману щедро вкраплював у різні частини 
тексту, використовуючи для цього кожну нагоду, і потім цю тенденцію 
переінакшив, системно викорінивши такі описи та залишивши тільки ок-
ремі підмальовки, що увиразнювали характер персонажа.

У другому абзаці остаточного тексту (початок: «Постоявши про-
чане наши в церкві, подали сріблá пан’отця́м братським на школи, і 
прогаялись геть-то, оглядуючи манастир» [ЧРу, 82]) ідеться про чен-
ця, який «придавсь» на «мальованнє і пообмальовував не то церкву, да 
й саму ограду округи братства». Основу цього тексту автор створив на 
засланні, а раніше тут мовилося, що в церкві «по боках помальовані 
були святиї, а на задній стіні гетьмани і вкладчики благочестивиї», 
серед яких Ганна Гулевичівна, «і Петро сагайдачний із сивою боро-
дою, і Богдан Хмельницький» (зображення обох гетьманів спричини-
ли міркування Шрама, що вони «зробили вічну славу Україні» – і ці 
міркування також не ввійшли до фінального тексту), тут-таки автор 
вписав «і син його Юрусь, і гетман Виговський», а крім того, у церкві 
були зображені біблійні персонажі – «Ной із ковчегом», «мойсей із 
царем фараоном», «соломон премудрий». Варто зазначити, що в ро-
сійському тексті 1845 року йдеться про інакший розпис:

Боковые стены заняты были изображениями святых, а задняя пор-
третами древних киевских князей и козацких гетманов. самые 
видные фигуры между гетманами были Петра сагайдачного с 
длинною седою бородою и Богдана Хмельницкого. сагайдачный 
держал в одной руке светильник, а в другой обнаженную саблю; а 
Хмельницкий в одной саблю, а в другой крест. [КБ, 85]

Усі ці описи Куліш усунув в остаточному тексті обох версій роману, 
залишивши лише згадки (більшою чи меншою мірою деталізовані) про 
героїв пісенного фольклору морозенка, Нечая, Байду та Кішку.

Особливо цікавий текст, який містила первісна редакція укра-
їнської версії, який Куліш зберіг у засланському тексті та закреслив 
щойно в рукопису В, – це леґенда про михайла семилітка, зобра-
ження якого, як оповідає автор, теж було серед малюнків у монасти-
рі («Намальований був там михайло семиліток, що виніс із Києва 
Золоті ворота до Царя-города»). леґенду Куліш опублікував у фоль-
клористичному збірнику «Украинские народные предания», над яким 
працював майже синхронно, коли писав український роман, а згодом 
передрукував у «Записках о Южной Руси». Історію леґенди докладно 
висвітлили Євген Нахлік2 та Василь Івашків3, і навряд чи є потреба 

2    Євген Нахлік, «легенда про Золоті ворота в Києві у варіантах м. Грабовського і 
П. Куліша», Вісник Львівського університету. Серія філологічна, вип. 25, Україн-
ська фольклористика (1999): 67–78.

3    Івашків, 269–272; також див. ПЗТ, 3/1:224–225, 298–302.
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цю історію тут переповідати. Зверну лише увагу, що немає жодної, 
анінайменшої згадки про леґенду в тій частині російського тексту, 
який письменник завершив у 1845 році, проте леґенда міститься в 
українському тексті, створеному навесні 1846 року. Це той рідкісний 
випадок, який іще належить осмислити, бо автор волів дублювати по-
дібну інформацію в обох версіях роману. Цілком імовірно, що на той 
час, коли Куліш писав російський роман, він іще не пов’язував леґен-
ду з темою Братського монастиря. З-поміж відомих записів чи не оди-
нокий варіянт, який записав Василь Білозерський 5 березня 1845 року 
в Києві, містить таку прив’язку: семиліток прийшов до Братського 
монастиря, ударив дванадцять поклонів, назустріч вийшов золото-
гривий кінь, богатир сів на нього, а далі поїхав до Золотих воріт, які 
підняв на ратище і забрав із собою [ПЗТ, 3/1:299–300]. У романі на-
ведено белетризований варіянт леґенди, який співвідноситься рад-
ше з текстом, уміщеним у Кулішевому фольклористичному збірнику 
«Украинские народные предания», аніж із текстом, який записав Біло-
зерський. Проте надто багатозначною є згадка в запису Білозерського 
про Братський монастир, і не виключено, що саме цей запис спонукав 
письменника вмістити леґенду в текст українського роману.

Перебування Шрама з товариством у Братському монастирі за-
вершилося знаменитою сценою гульні запорожців на Подолі, які про-
щали братчика, що мав постригтися в ченці межигірського спаса. У 
російському тексті, створеному 1845 року й опублікованому наступ-
ного року в «современнике», цій сцені безпосередньо передував іще 
один опис старого міста, який Куліш цілком зіґнорував, компонуючи 
український текст навесні 1846 року (опис не ввійшов і до фінального 
російського тексту):

с возвышенного помосту, сделанного перед колокольнею, был 
едва ли не лучший вид в городе. Прямо представлялась базарная 
площадь, обставленная по бокам лавками. справа, на том месте, 
где теперь толкучий рынок, стоял магистрат, каменное здание в 
немецком вкусе, с высокою башнею, украшенною часами. Прямо 
на горе Киселевке возвышались замковые башни. Вся гора, как и 
теперь, покрыта была зеленью; только вместо церквей, которые 
теперь, стоя внизу, рисуются своими куполами на этом темно-зе-
леном фоне, тогда возвышались вычурные башенки городской пи-
воварни; а влево над домами и церквами виден был старый город, 
справедливо называвшийся верхним. [КБ, 89–90]

сама сцена має деякі текстуальні відмінності в різномовних вер-
сіях роману. Вони з’явилися вже на етапі створення українського 
тексту 1846 року. сюжетний нюанс: у російському тексті 1845 року 
чернець супроводжує прочан у монастирі, але після появи запорожців 
залишає своїх супутників у товаристві паламаря під тим приводом, 
що йому «неприлично глядеть на суету мирскую». саме від паламаря 



319

(«веселого старичка в высокой черной шапке, из-под которой густые 
седые волосы развевались кудрями, не падая на плеча, и делали его 
наружность оригинальною» [КБ, 89]) читач довідується про звичай 
запорожців провести товариша до Києва, щоб погуляти перед тим, як 
той попрощається з мирським світом. Прочани спостерігають сцену 
прощання з помосту перед дзвіницею.

В українському тексті 1846 року чернець також залишає подо-
рожніх, паламаря тут взагалі немає, і за гульнею запорожців вони 
спостерігають, вийшовши через дзвіницю на рундук. На заслан-
ні Куліш іще більше переробив сюжет, виправивши український 
текст: чернець тут уже й далі залишається з прочанами, а ту кон-
кретику, яка раніше авторові видавалася важливою і якою він де-
монстрував свою описову ретельність, а саме – локус, звідки герої 
спостерігали буфонадно-карнавальне дійство запорожців, – її він 
усунув. Прибравши локус, цей віддалений глядацький пункт під 
покровом Братського монастиря (хоча герої і продовжують перебу-
вати на його території, як це стає далі зрозуміло), автор ніби змен-
шив дистанцію, що відділяла Шрама з товариством від запорожців. 
Шрам залишається спостерігачем, проте запорозьке дійство вже 
відбувається начебто у просторі, до якого залучений і він сам, і це 
враження лише дужчає, коли тут-таки – в остаточному тексті обох 
версій – з’являється і Кирило Тур, спростовуючи репліку священи-
ка-полковника, що «чесному чоловікові стид мішатись між сі роз-
бишаки», глузливо-іронічним вигуком «Овва!» та афористичним 
висловлюванням «оце б то наче й правда, а воно зовсім брехня». 
У російському романі, натомість, прочани і в першій, і в останній 
редакції тексту за цим дійством спостерігають здаля, вийшовши пе-
ред дзвіницею на «возвышенный помост» (у першій редакції) або 
«высокий рундук» (в останній).

У первісних редакціях української та російської версій роману 
споглядання запорозької гульні на Подолі завершується ремарками 
Череваня й Шрама, й уже в цих версіях вони зовсім різні: 1846 року 
автор, створюючи український текст, повністю переробив його по-
рівняно з російським прототекстом, написаним роком раніше, знач-
но скоротивши. Без істотних змін ремарки перейшли до остаточного 
тексту української версії. Проте самого Тура разом з його «Овва!» у 
цьому місці письменник увів до текстів обох версій лише в середині 
1850-х років, що засвідчують рукописи В [51 зв.] і Д [41], а на фіналь-
ному етапі ще раз переробив, але вже тільки російську версію [див. 
е, 8:53 зв. – 54 зв.], де обмін репліками між Череванем та Шрамом 
поширив до діялогу між ними. Шрамів присуд, суть якого полягала у 
словах «Перевернулись теперь чорт знает во что запорожцы!», у ро-
сійській версії викликав у Череваня спробу заперечити та, як реакцію 
на цю спробу, – ще один Шрамів присуд (якого немає у версії україн-
ській), напрочуд суворий:
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– Однако ж, бгат, – сказал Черевань, – запорожские братчики 
подали первые руку батьку Хмельницкому…

И хотел еще что-то сказать в защиту добрых молодцев; но Шрам 
сердито перебил его речь:

– Кой чорт! с чего ты это взял? Тех запорожцев уже нет на свете, 
что подали Хмельницкому руку. Разве мало легло их на окопах под 
Збаражем, на гатях под Берестечком, да и везде, где только сшиба-
лась наша сила с польскою силою? Они первые шли в битву как 
истинные воины Христовы, первые падали под картечью и пуля-
ми... Теперь они у Господа на небесах. А это разве запорожцы? Это 
винокуры да печкуры нарядились в краденные жупаны и называ-
ются запорожцами! [П, 97–98]

*
Наступні зміни в тексті обох версій роману були особливо вагомі. 

У фінальних текстах 1857 року після сцени із запорожцями на Подолі, 
які тут влаштували гульбище, і після Шрамової сентенції, що «чес-
ному чоловікові стид мішатись між сі розбишаки», яку Кирило Тур 
заперечує вигуком «Овва!» і реплікою, мовляв, це «брехня» (тут-та-
ки принагідно кількома широкими мазками схарактеризовано нового 
персонажа та його побратима – ця ж характеристика, проте в іншому 
місці, міститься й у ранніх редакціях роману), автор одразу скеровує 
своїх героїв на Печерськ. По дорозі ридван із жінками відстає від 
чоловічої компанії, і Тур із побратимом якийсь час супроводжують 
його, лякаючи лесю і Череваниху грубими жартами, у яких вбачаєть-
ся загроза викрадення лесі. дія тут окреслена схематично: авторові 
передусім треба перенести своїх героїв із Подолу на Печерськ, і їхню 
поїздку туди він використовує лише як нагоду, створивши горизонт 
очікування, – попередити читача про наступні події, пов’язані з ви-
краденням лесі.

Не так було в первісному тексті обох версій роману, який письмен-
ник змінив лише в середині 1850-х років. З Подолу на Печерськ дорога 
веде через старий Київ, і подорожні роблять зупинку в соборі святої 
софії. Тут вони стають свідками обряду (шлюбу) побратимства, який 
справляє монах софії над Туром і Чорногором, і тут-таки Тур, який 
уперше з’являється на сторінках роману, бачить лесю й одразу зако-
хується. Залишивши святу софію, подорожні рушають до Печерська, 
але ще заїжджають до михайлівського Золотоверхого. І аж потім іде 
відома вже нам сцена подорожі до Печерського монастиря, де дійовими 
особами виступають лише жінки з Василем Невольником і Тур із по-
братимом, і вона повністю збереглася в остаточному тексті.

Подієву основу цієї редакції виписано в первісному тексті росій-
ської версії, опублікованої 1846 року. У ньому автор відповідно до 
загальної настанови деталізувати описи, що була притаманна цій фазі 
створення роману, і максимально реалістично передавати сюжетний 
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антураж, просто не міг обійти увагою софію, яка лежала напівдоро-
зі між Подолом та Печерськом, куди прямували герої. І відповідно 
до того, як письменник описує в’їзд прочан до Києва і на Поділ, і як 
він змальовує Братський монастир, такі самі конструктивні засоби, 
затоновані піднесено-елегійною риторикою (особливо наголошеною 
в українському тексті), він обирає для зображення подальшого руху 
подорожніх. Отож спершу йде опис дороги, що веде від Подолу до 
старого міста:

старый Киев соединялся с Подолом посредством того взвоза, ко-
торый ныне называется Андреевским; только этот взвоз, расширен-
ный недавно, был тогда так узок, что две повозки с трудом могли 
разминуться*. Проехав сквозь врата Подольские, сделанные в валу 
подле нынешней Андреевской церкви, наши богомольцы очути-
лись в том славном городе, который Олег назвал матерью городов 
русских, из которого, первообраз козацкого рыцарства, святослав 
вылетал, как сокол из гнезда своего, искать «славы и чти» имени 
русскому, и в котором князь Владимир блистал как солнце своею 
роскошью. Но, оглядевшись вокруг себя, козаки могли бы назвать 
этот город скорее кладбищем древней своей жизни, нежели «слав-
ною столицею козацкою»**. На каждом шагу видны были следы 
пожаров и разрушения. между немногими домами, построенными 
в виде отдельных поселений, лежали обширные пустыри с возвы-
шениями, усеянными кирпичем и покрытыми бурьяном, заглохшие 
сады с обвалившимися плетнями, церковные стены без сводов, за-
куренные дымом, полуобрушенные на зеленый погост. [КБ, 96–97]

Трохи далі автор знову згущує фарби, змальовуючи румовища старо-
го міста внаслідок знищення його «литвинами» під час останньої війни:

старый Киев лежал теперь обширным гробовищем, на котором об-
ломки плит с древних теремов княжеских перемешаны были с костя-
ми их православного народа, погибавшего здесь от руки татарина, 
литвина и поляка в течении четырех столетий, и на этом печальном 
гробовище выше всех подымались два огромные памятника древней 
русской жизни, софийский и михайловский храмы. [КБ, 97–98]

  * Он спускался тогда не прямо на Подол, как ныне, а поза горою Киселевкою. Узень-
кая дорожка, поворачивающая налево (если ехать вниз), в живописное межигорье, 
означает след старинного взвоза. Нынешний же прокопан в горе Вздыхальне гра-
фом минихом. – Прим. Куліша.

** Так назван Киев в универсале гетмана Бруховецкого к заднепровским жителям, 
1663 года. «И отступив (сказано там) от славные запорожские столицы козацкие, 
откуда славные предки, отцы и деды наши, морем и полем славы у всего света 
добыли, прилепилися есте и присовокупилися до иноверцев» и пр. И<стория> 
М<алороссии>, iV, 45. см. также 11-ю статью Белоцерковского договора, И<сто-
рия> М<алороссии>, iii, 63. – Прим. Куліша.
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Щоби в’їхати до святої софії, подорожні мали проминути Бати-
єві ворота, зроблені у валу, що первісно оточував Київ, а з воріт ішов 
міст через яр, який пролягав паралельно Житомирської вулиці якраз 
навпроти нинішнього (тобто сучасного Кулішеві) будинку Аннєнкова. 
Все це, пише автор, іще існувало наприкінці xViii століття, вказуючи 
на межу, до якої простягалося місто князя Володимира, бо софійська 
«частина» Києва з’явилася тоді, як князь ярослав розбив печенігів і 
заклав на честь цього собор. мікроскопіювання події до деталей, до 
розкладання на маленькі частинки, повизбирувані з розмаїтих дже-
рел, до розщеплення на атоми фактів, які автор силкувався зібрати 
в художню тканину, зліпивши з них роман, а водночас ставив перед 
собою завдання достовірно відтворити картину минулого, белетри-
зувати історію – це прикмети ранньої редакції, і вони спричиняли 
до уповільнення романної дії, значного розтягування фабули, «роз-
мивали» проблематику твору. Цілі картини і сцени «не працювали» 
на загальну архітектоніку, «не двигали действия вперед», як згодом 
визнав автор (див. далі), і від них він урешті-решт відмовився. Проте 
це було згодом: від багатослівности, якою було перейнято твір у ре-
дакції 1840-х років, Куліш віддалявся поступово, крок за кроком – на 
засланні, у середині 1850-х, навіть на фінальній стадії, перед тим як 
віддати роман до цензури. Натомість навесні 1846 року, створюючи 
український текст, письменник у цій частині ще йшов за російським 
прототекстом, назагал витримуючи їх фактографічну співмірність, 
проте – що важливо – у «перекладі» авторська думка рухалася інак-
ше – вільніше, розкутіше, у лірико-пісенній площині, елегійній або 
чутливо-сентиментальній, вібрувала в силовому полі простонародних 
оповідей. Ось, наприклад, фраґмент опису, як герої роману наближа-
лися до софії (щоб порівняти з російським «первовзором», процитую 
його ширше, без скорочення – за текстом 1846 року):

А верхнім городом звавсь тоді старий Київ. Усяк знає, що з По-
долу треба підняться на високу гору у той верхній город. Тоді ще 
не було Андрія-церкви; коло тої гори Андрійовської стояли у валу 
врата Подольскії, бо ввесь старий Київ обси́пали ще князьки-варя-
ги валом. Так оце на Подол були Подольскії ворота, а на Печерське 
Лядськії ворота, а до святої софії Київські або Батийови ворота. 
сі ще тоді поставлено, як не було святої софіи, бо старосвітський 
городок чи замок Київський займав тілько од михайловського до 
Івана Златоустого церкви. Оттут, недоходя Златоустого були і Київ-
ські ворота з поля. як же князь ярослав, що лежить у святій софії, 
побив печеніг під Києвом саме там, де стоїть свята софія, то, дя-
куючи Богу, і церкву святу софію вимуровав і що то вже за преук-
расив! да обсипав круг церкви геть новий вал, і в тому валу Золоті 
ворота зробив у поле.

Наші прочане, проїхавши в тиї Подольскії ворота, поїхали пер-
ше до святої софії. старий Київ тоді трохи не зовсім пустовав. За 
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ляхів тут жили одні пани да бискупи з своїми слугами, так і хороми-
ни і сади позаводили добриї; як же ото козаки турнули теє панство 
з України, то старий Київ зовсім обезлюдів. Куди ні глянь, усюди 
пустири, кучугури цегли під крапивою, сади без огорожі, церковниї 
мури без заломів, од диму почорніли, од дощу й вітру пообсипа-
лись. де-не-де стоять хати з садками, мов хуторці окромниї. А як 
би хто спитав: де ж тиї тереми князькії, що побудовали варяги? де 
дворець того святослава хороброго, що знали його довгу козаць-
кую чуприну і греки, й булгаре? або того Владимера «грозного, 
великого, Київського»? або тих буй-турів Всеволодів, Брячиславів, 
мономахів, що «притрепали своїми мечами землю Половецькую, 
притоптали гори і яруги, ізсушили болота і озера»? де вони? невже 
«їх занесло згарбом або водою потопило»? Ні, ні згарбом їх не за-
несло, ні потопило водою, а з’їли їх, скрушили, обернули внівець 
військови чвари да пожежі. Ось, під копитами у Шрамкового коня, 
під колесами у ридвана Череванишного трещать куски із тих ка-
менних і мармурових плит, що колись князьки привозили здалека 
байдаками на церкви й на палати; ось хрустять поміж каміньєм і 
черепьєм білі кісточки християнськії. Хто ж то збагне, коли вони 
посипались оттут; із якого цвинтара, із якої домовини їх повикида-
но? чи може й живих людей тут не раз шаблями посіяно, а кров’ю 
полито, а пожарищами покрито! Поглядуючи на той старий Київ, 
на ті церкви поруйновані (бо й десятинна церква, що тепер нова 
вимурована, тоді стояла ветхенька, із руїн зліплена і до старосвіт-
ської Владимерської стіни сяк-так притулена), на ту пустош, на ті 
крапив’яні кучугури, що позоставались од давніх мурів, ніхто б не 
сказав, що се та «славна столиця козацька, звідки козацькії предки 
полем і морем слави у всього світу добули»; се хіба гробовище тиї 
слави, вічне, непробудне гробовище! І на тому гробовищі вище всіх 
подіймали верхи два надгрібники стародавньої, вольної Русі укра-
їнської: михайловський манастир і свята софія. [А, 12–13]

Бачимо, як змінюється романна стилістика при переході від ро-
сійського до українського тексту. У першому випадку нарація пливе в 
руслі усталеної літературної традиції, автор позиціонується до оповіді 
дещо абстраговано, як історик. У другому – текст лине то як балачка з 
уст народного оповідача на призьбі селянської хати, якого письменник 
розговорив за допомогою магічного «штофика» горілки4, то набирає 
форми речитативу, на який раз у раз збивається кобзар, щоб доторк-
нутися до інтимних струн душі слухача. І в такій оповіді по-особли-
вому відчувається присутність автора5. Ось, наприклад, він інформує 

4    див.: П. Кулиш, «Около полустолетия назад: литературные воспоминания», упо-
ряд. тексту, комент. Є. Нахлік, О. Федорук, у кн.: Пантелеймон Куліш: Матеріали 
і дослідження (львів; Нью-Йорк: Вид-во м. П. Коць, 2000), 119–120.

5    Про принципову відмінність у способі нарації української версії від російської (у 
фінальних текстах) пише джованна сьєдіна: «in the ukrainian version, even if the 
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про старокиївську руїну, порівнюючи її з велетенським гробовищем із 
розбитими плитами та розкиданими людськими кістками, і цей образ 
в українському тексті трансформується в живу й болісну картину, коли 
по людських кістках ступає нога подорожніх, а руїни тут-таки будять 
авторські рефлексії про колишню славу старого Києва, яку «обернули 
внівець військовії чвари» (прогностичний натяк на «чорну раду»).

Щойно процитований текст українського роману Куліш на за-
с лан ні поправив, проте не закреслив, а зробив це лише в середині 
1850-х років (див. с. 555‒557). Тоді ж (див. с. 560), переробивши увесь 
розділ, автор відмовився від ще одного високомистецького тексту:

Глянуть сюди, – тут косогор увесь у квітках; зверху розрісся дикий 
бузок; повибегавши з-під кущів, квітки, як та дітвора, лізуть аж на 
дорогу, понахилялись понад жовтим пісочком, б’ються об колеса, 
которі вищі; заглядують аж у ридван; бжоли над ними гудуть роєм. 
Глянуть туди – а там горить против сонця червоним листом дуб-не-
лень, а з-за того червоного листу синіють скрізь прогаловину, про-
вившись геть-геть, дніпровиї луги; по лугах блищать, як козацька 
шабля, водяниї затоки; понад ними стелеться дим, мріє скрізь дим 
якись хуторець. Ще й не розгледять добре, а вже збоку й суне темна 
столітня береза, спустивши до самої землі довгії віти; як пані яка, 
виступить та й заслонить усе перед очима, і кине густий холод на 
дорогу, на весели косогори, на орішник і на тиї квітки, що наче смі-
ються против сонечка. [Б, 56]

Так природа зустрічала прочан, коли вони рухалися від святої 
софії до михайлівського Золотоверхого. соковита картина життя, 
сповненого непідробної краси, епічного спокою та мудрости. Вона 
створює контраст із тою картиною могильника, на який перетвори-
лося старе місто. Чи інтуїтивно, чи свідомо автор ці тексти-опи-
си контражуром зіставляє між собою – вони обрамлюють увесь той 
великий фраґмент перебування героїв у святій софії, той фраґмент, 
який усунуто у фінальній редакції «Чорної ради». На в’їзді, по дорозі 
до собору – людський могильник, твориво людської гордині й безум-
ства; на виїзді – природна краса та велич, породжена Творцем. саме 
цим, останнім акордом божественної краси природи Куліш завершує 
тему софії, і далі – після вкрай стислого опису подій у михайлівсько-
му Золотоверхому – йде відома нам сцена подорожі жінок до Печер-
ська в супроводі навіжених запорожців.

author speaks less in the first person, one feels more his participation <…>, his 
emotional involvement with the events narrated. in the russian, on the contrary, the 
writer appears more distanced, assumes a didactic stance (cf., for instance, the repetition 
of the specification of time “v te vremena”), as if he is teaching the reader ukrainian 
history, more than narrating it in a fictionalized form». Giovanna Siedina, «A russian 
and ukrainian Historical Novel: Pantelejmon Kuliš’s “Čorna rada”», Studi Slavistici 3 
(2006): 125.
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Перебування прочан у святій софії письменник у ранній редак-
ції використовує як нагоду вивести на сторінках роману нових геро-
їв – Кирила Тура і Богдана Чорногора – в соборі вони беруть «шлюб 
побратимства». сама по собі сцена цього обряду вийшла блідою – їй 
відведено всього лиш декілька рядків, які містять загальну інформа-
цію (монах читає молитви, запорожці озиваються «обіщяюсь і прися-
гаюсь», на завершення вони «встали, обнялись, поціловались як мо-
лодиї і вклонились низько ченцеві»), хоча в розділі (первісно він був 
окремо структурований) сцена, як видається, є однією із центральних, 
якщо не центральною («А богомольцы для того только и отправлены 
были мною в софийский монастырь, чтоб подивиться обычаю, ко-
торый только для нас необыкновенен», – писав Куліш, маючи на ува-
зі саме її; див. далі). Цілком очевидно, авторові забракло матеріялу, 
щоб її належним чином відтворити (пор., як письменник поводиться 
з текстом, коли володіє щедрим джерелом інформації, – наприклад, 
насичена сцена покарання Кирила Тура буками, для якої запозичено 
матеріял головно з оповідей запорожця микити Коржа6).

Що таке «шлюб побратимства», автор вияснює читачеві устами 
ченця – той відповідає на Череваневе запитання, яку молитву він чи-
тав над запорожцями:

– молитву братолюбія, чадо, – каже чернець. – добри молодці запо-
рожці, знаєте, найбільш бувають сироти, безродниї люде; ні до кого 
їм голови приклонить в сім житїї, ісполненном печалі. От вони й 
вибірають собі із товариства названого брата або побратима, щоб 
був за рідного; і воно благо і право, бо ми християне народились 
не од сімене істлінна, но неістлінна народились ми од слова Бо-
жого. От же як один попадеться в неволю, то другий викупить; що 
добудуть на войні, усе пополам; ніхто нічого не має за своє: усе в 
них укупі; менший старшому служить за чуру, а старший стоїть за 
меншого як за рідну дитину. Єсть на се і особа молитва; ми благо-
словляєм такий союз братської любові, і зоветься таке благослове-
ніє шлюбом побратимства. [А, 16 зв. – 17]

В остаточній редакції про побратимство читач довідується лише 
від Кирила Тура, і в іншому розділі, а саме коли сомко пригощав това-
риство у Гостинному дворі біля Печерського монастиря (див. нижче).

до сцени зі «шлюбом» письменник підводить читача розтягне-
ним діялогом між Шрамом та Василем Невольником: Шрам обурю-
ється, що на подвір’ї собору пасуться коні, а той докладно вияснює, 
що це коні запорозькі, і дискусія простягається на декілька сторінок, 
протягом яких Невольник ще й пускається у спогади про своє козаку-

6 Пор. Устное повествование бывшего запорожца, жителя Екатеринославской 
губернии и уезда, селения Михайловки, Никиты Леонтьевича Коржа, [издал архи-
епископ Гавриил] (Одесса, 1842), 25–26.
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вання (більшу частину цього діялогу автор закреслив на засланні, у 
рукопису Б, решту – у середині 1850-х років, у рукопису В).

Не пропустив Куліш нагоди і змалювати сам собор (частково 
зруйнований під час монголо-татарського нашестя, а потім «Бог по-
пустив Київ у руки тим кателикам-ляхам та уніятам-недоляшкам», які 
«об святій церкві зовсім не дбали» – «потекла у церкву вода, стіни по-
тріскались, одна тілько та зосталась нерушимою, що з золотою Бого-
родицею у вівтарі»). І знову-таки письменник переходить на високий 
лад з акцентованими патріотичними нотками, коли описує інтер’єр 
софії (цитую за текстом 1846 року):

А в церкві в святій софії зовсім не так, як деінде. Тілько ввійдеш 
туди да глянеш на тих високих блідноликих з довгими хрестами 
святих, що ще помальовав скрізь по стінах князь ярослав, зараз 
тебе наче хто взяв да й переніс у ту далеку старосвітчину. Аж ста-
не тобі якось неначе сумно. як же зáчнеш розглядувать тиї темниї 
стіни, тиї заломи, викладені мозаїкою, тиї угластиї стовби, що ко-
лись були під мармýром, тиї важкії баляси із каменя-граніту, що 
скрізь угорі ідуть помеж стовбами, як згадаеш, хто муровав тиї 
стіни, хто робив тиї цегляниї плити, хто тесав тиї красно-кам’яниї 
карнізи, як згадаєш тих хоробрих русичів, що не раз сватів у полі 
поїли і самі лягали за Руськую землю; то здається тобі, ніби тиї 
мури розмовляють із тобою, ніби і зверху, і знизу, і по боках хтось 
подає тобі голос; ти б сказав до тебе озивається усяка душа, що от-
тут колись молилась, ридала, вопіяла ко Господу; чи то князь або 
гетьман за свою Україну, чи то мати за сина, чи то сестра за брата, 
чи то грішник за свою бідную душу! Аж стане тобі якось неначе 
сумно. [А, 14–14 зв.]

Разючу відмінність виявляє цей текст до створеного роком рані-
ше російського «ориґіналу»:

Однако ж темная внутренность храма, толстые столбы с массивны-
ми арками, расписанные еще византийскими художниками, церков-
ные своды, покрытые полуобвалившеюся мозаикою, и древность, 
невольно говорящая о себе в этих мрачных стенах, сложенных из 
толстых и тонких плит, в этих грубых колоннах, лишенных мра-
мора, который покрывал их шероховатые грани, в этих тяжелых 
перилах, слабо виднеющихся вверху над низкими арками, все это 
вместе возбудило в наших богомольцах какое-то непонятное для 
них чувство. Такого чувства нельзя произвесть никаким великоле-
пием и изяществом новейшей архитектуры. Им казалось, будто эти 
стены говорят что-то многими голосами, как будто всякая душа, 
здесь молившаяся, страдавшая и вопиявшая к Богу, оставила эхо 
своих вздохов и своего вопля в этом мрачном, как глубина души 
человеческой, храме, между его темными галереями, между широ-
кими его столбами и гранитными перилами. [КБ, 102]
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За змістом і за духом – це два різні тексти. Український – звер-
нений до «свого» читача, покликаний збудити в нього патріотичні 
почуття, пошану до рідної минувшини, гордість за тих «хоробрих 
русичів», перед якими тремтіли войовничі сусіди. Російський текст, 
натомість, – це опис, який можна припасувати до будь-якого дав-
нього храму, що знаходиться в будь-якій землі будь-якого народу, 
опис антикварія, який схиляє голову перед старожитностями, про-
чанина – перед намоленою святинею. Важливий нюанс: алюзію до 
«слова о полку Ігоревім» («згадаєш тих хоробрих русичів, що не раз 
сватів у полі поїли і самі лягали за Руськую землю») Куліш вживає 
саме в українському тексті, наголошуючи тим на українськості цієї 
пам’ятки.

Автор детально зображує фрески софії (цей текст теж усунено в 
середині 1850-х років – див. с. 558):

<...> на хори сходи ідуть попід низеньким склепом, і склеп увесь 
розмальовано напрочудо. Біли римські о рли, коні поміж звір’єм, 
люди в шапках, схожих на пташу голову, або тих звірів б’ють, або 
рубаються сокирами (інший із чоловічою головою рубає того, в 
кого пташа); а інде чоловіка скрутили гадини, притягнули йому го-
лову до ніг, а скрізь поміж тим мальованнєм поплівся виноград із 
грозлами і широким листом. І все то воно не аби то намальовано, 
та Бог його знає, против чого воно повидумувано. мальовали це 
ще цариградськії малярі за ярослава князя, дак Господь їх знає, що 
вони тим собі компоновали. [Б, 53–53 зв.]

Первісна редакція містить й інформацію про могилу ярослава 
мудрого (текст закреслено на засланні – див. с. 541). На прохання 
Шрама: «Отче святий, поведи ж нас іще до гроба создателя святого 
храма сего», чернець відповідає:

– Хіба тілько до гроба! – каже здихнувши ченчик. – А де тіло бла-
гословенного ярослава, ніхто не знає. спитать хіба у тих, що про-
ліяша кров нашу яко воду. У літописях прописано, що князів хова-
ли в усипальниці «одним коло другого». Тілько ж і сам блаженної 
пам’яти митрополит Петр не знав, де була тая усипальниця. Обрів 
він «мраморяну раку» його там, де вона й тепер стоїть. Ідіть сюди 
за мною. Бачте, як той мармур кругом оббито? мабуть нечестивиї 
знущались так і над тілом благоговірного князя. Блаженної пам’яти 
митрополит усе було сітує, що безбожники татаре і такії ж розо-
рителі церкви православної ляхи й недоляшки водворили у святій 
софії мерзость запустѣнія замість древнього благоліпія. Чого вже 
не робив він, щоб дошукатись то в давніх шпарґалах, то в руїнах 
церковних, як що було упорядковано у святій софії ще за ярослава 
і де тиї княжії гроби, тиї мраморяні домовини, що прописани в лі-
тописях? Було по цілим дням копається поміж смутними руїнами, 
да приде к братії: «Ні, – каже, – всує сѣтуя хождах; вотще хощу 
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начертать історію софійського храма. Уся його7 історія написана у 
сімдесят восьмому псальмі», да й звелів надписать над ракою князя 
ярослава оці слова. Чтущій да разумієт.

Шрамко підійшов да й прочитав голосно, щоб усі чули: «Боже, 
придоша языц  в достояніе Твое, оскверниша храм святый Твой, 
положиша Іерусалим яко овóщное хранилище, положиша трупія 
раб Твоих брашно птицам небесным и звѣрем земным, проліяша 
кровь их яко воду окрест Іерусалима, и не бѣ погребаяй. Быхом по-
ношеніем сосѣдом нашим, подражненіе и поруганіе сущим окрест 
нас». [А, 17–17 зв.]

Аналогічний текст містила й первісна російська версія [див. КБ, 
112–113].

У редакції 1846 року Тур, побачивши в соборі Череванівну, – «аж 
зупинивсь, а очи, так як у вовка, зассяли», і хоч обоє побратими вийш-
ли із собору, Тур знову туди повернувся, щоб надивитися на красуню 
лесю. Ця дія супроводжується його діялогом із Чорногором, зовсім не-
виразним, що дублював їх майбутню розмову, коли вони супроводжу-
вали ридван до Печерська, і той діялог автор зліквідував на засланні (у 
рукопису Б), а разом із ним – іще зо дві сторінки тексту (див. с.539‒542).

У фінальній редакції Тур так оповідає свою пригоду, як він опи-
нився на Печерську в товаристві Шрама і сомка:

– Так вам хочеться знати, чого я одбивсь од товариства? – каже Ки-
рило Тур, спорожнивши кубок. – Ось чого. може, ви чували ко-
ли-небудь про побратимство! де вже не чувати? се наш січовий 
звичáй. як не одрізняй себе од миру, а все чоловіку хочеться до 
кого-небудь прихилитись; нема рідного брата, так шукає назвáнно-
го. От і побрáтаються да й живуть довіку вкупі, як риба з водою. 
«давай, – кажу я своєму Чорногору, – давай побрáтаємось». – «да-
вай». – От і зайшли у Братство та й попросили панотця́ прочитать 
над нами із Апостола, що нас породило не тіло, а живе слово Боже; 
і от уже ми тепер рідні брати, як той Хома з Єремою. [ЧРу, 123–124]

У такому вигляді цей фраґмент постав у середині 1850-х років, і 
це відображено в рукопису В [68 зв. – 69], де автор провів відповідні 
текстуальні зміни, а первісно тут замість «зайшли у Братство» було 
«зайшли у святу софію». Увесь локус святої софії разом із прина-
гідним локусом михайлівського Золотоверхого монастиря, куди не-
надовго подорожні також завернули (і там теж зустріли Тура з побра-
тимом), автор разом із усім текстом, що їх (локусів) стосувався, тоді 
ж і закреслив, як я уже писав. Єдине, що залишилося від первісного 
тексту і перейшло до остаточної редакції – це характеристики Тура і 
Чорногора, які автор умістив при першій згадці про них.

7 В автографі помилково: її.
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як бачимо, від часу створення в 1845 році й до середини 1850-х 
років, тобто довгих десять років, написавши текст про перебування 
прочан у святій софії, Куліш шліфував його і кожного разу поступово 
скорочував. Це опосередковано свідчить, що увесь час якісь сумніви 
точили письменника. І його вагання, міркування з приводу доцільнос-
ти тих чи тих картин, урешті-решт – щодо правдивости їх відтворення 
з усією очевидністю відбилися в листі до Константіна Аксакова від 
22 березня 1856 року. На той час цей розділ уже було повністю злік-
відовано в обох версіях роману, але оскільки Аксаков був обізнаний з 
попередньою редакцією, і в нього виникли питання з приводу зробле-
них змін, Куліш удався до роз’яснень:

Появление Кирилла Тура и Черногора естественнее в Братском 
монастыре, где они заключили обет братства. Кроме того, они 
после обета могли уж гульнуть вместе с прощальниками, и в та-
ком состоянии головы Кирило Тур естественнее мог заглядеться на 
красавицу. Это одно. Второе: сцена заключения обета у меня им-
провизирована почти наобум. Оно могло быть совершенно иначе. 
я сам не веровал, что она действительно так происходила, и оттого 
вся обстановка вышла у меня натянутою. А богомольцы для того 
только и отправлены были мною в софийский монастырь, чтоб по-
дивиться обычаю, который только для нас необыкновенен. Притом 
же весь промежуток от прощальников до сцены в лесу не двигал 
вперед действия, а то и отдалял первые слухи о Черной раде от по-
тверждения их в Печерском монастыре. Касательно заманчивости 
появления запорожцев, я думаю, Вы немножко ошибаетесь, оттого, 
что у Вас в памяти сцена побратимства, с которою автор шутить не 
должен (лучше ее не трогать, пока исследования выкажут ему ха-
рактеристические черты ее). Запорожцам нужен был только повод к 
тому, чтобы догнать рыдван в лесу, а там уж заманчивость является 
сама собою. [ПЗТ, 2:348]

Цей автокоментар надзвичайно цінний і багато що прояснює. 
Окрім іншого, він промовисто свідчить, як письменник ретельно об-
мірковував кожну картину, кожну сцену, кожний сюжетний крок, мо-
тивував характеристики, шукав реалістичної для них основи, і його 
міркування виходили як з раціонального усвідомлення доцільности 
змін, так і з інтуїції, опертої на художнє чуття, що постійно розви-
валося, збагачуючись різнобічною лектурою. Останнє було особли-
во важливим чинником творчого процесу. Розпочавши писати роман 
як апологет творчости Волтера скота, за кільканадцять років Куліш 
істотно еволюціонував у своєму розвитку. На засланні письменник 
краще запізнався з вершинами світової літератури – його студії були 
спрямовані на вивчення мов і прочитання европейських класиків в 
ориґіналі, після заслання він намагається активно включитися в ро-
сійський літературний процес, на якийсь час потрапляє під вплив 



«натуральної» школи, захоплюється дикенсом і пробує писати в його 
манері. На художню естетику волтерскотизму, в руслі якої створював-
ся роман у середині 1840-х років, накладається читацький і письмен-
ницький досвід Куліша пізнішого часу, стилістика малої прози, якою 
на початку 1850-х захоплюється прозаїк і яка, своєю чергою, потребу-
вала сконденсованого викладу. Всі ці обставини, цілком зрозуміло, не 
могли не вплинути на те, як було доопрацьовано «Чорну раду» перед 
її виходом у світ.
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4.  
«Розкажемо ж тепер,  

що діялося в дому у Гвинтовки...»

На відміну від тих розділів, які в редакції тексту 1845–1846 років 
становили перші дві частини і які автор протягом усіх десяти років, 
допоки твір не з’явився друком, ретельно редаґував, а подекуди пов-
ністю переробив, події роману після завершення двобою Петра Шра-
менка й Кирила Тура, які первісно складали третю частину, – ці події 
виписано, коли можна так висловитися, на одному диханні: після ство-
рення роману в 1846 році текст розділів 9–18 (фінальної фраґмента-
ції) зазнав набагато менше авторських втручань, аніж попередній. Це 
твердження стосується української версії роману. Російську, як зна-
ємо з Кулішевого листа до Костомарова (див. с. 44‒46), письменник 
істотно був переробив. Окрім того, нам не відомий первісний текст 
російської версії роману, створеної до 1846 року (крім опублікованих 
розділів із цієї частини – 12 і 13 остаточної нумерації – під назвою 
«Один день из жизни запорожца Кирила Тура»), а тому немає змоги 
порівняти, як змінювалася думка автора під час створення української 
версії роману.

Коли Куліш писав український текст третьої частини у травні–
серпні 1846 року, російський роман для автора уже не був тим про-
тотекстом, на який письменник взорувався (за винятком розділів 12 
і 13, які залишалися незмінними). Російський текст у цій частині від 
початку мав статус першої редакції, і її автор уже тоді, навесні – вліт-
ку 1846 року, докорінно переробив для українській версії.

Що третя частина українського роману впродовж довгого, понад 
десятилітнього його опрацювання не зазнала істотних текстуальних 
змін і що авторська думка тут розвивалася доволі плавно від початку 
створення цієї частини і до фінального моменту публікації твору, – 
про це також промовисто свідчить історія структурних змін у ній (до-
кладно про це йтиметься далі). Коли розділова структура всього попе-
реднього тексту – перших двох частин – декілька разів кардинально 
змінювалася, то структура третьої частини повсякчас була стабіль-
ною. Остаточні розділи 9–18 тут відповідали розділам 16–26 первіс-
ної фраґментації, тобто 10 фінальних розділів були еквівалентні 11-м, 
і межі тих розділів (як вони починалися і як закінчувалися) у редак-
ціях тексту 1846 і 1857 років повністю збігалися. Виняток становить 
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лише розділ 14 (де йдеться головно про перебіг «чорної ради»), який 
раніше скадався із двох розділів – 22 і 23. Уважніше розглянувши цей 
випадок, ми побачимо, що зміну у структурі спрчинили істотні тек-
стуальні зміни, про які тут ітиметься.

*
слід наголосити, що твердження про незначну кількість змін у тре-

тій частині роману слушне лише в порівнянні – їх справді менше, ніж у 
попередніх розділах, проте все ж доволі багато. І не тільки в тому роз-
ділі, про який тут мова, і не в останньому розділі, про що я вже писав.

для прикладу, коли Шрам наблизився до Гвинтовчиного хутора, 
він зустрівся з Божим Чоловіком. сцена зустрічі є і в остаточному тек-
сті – вона тут лаконічна. Через діялог Божого Чоловіка і Шрама читач 
довідується, що кобзар збирає зілля для лікування Кирила Тура, якого 
йому передали запорожці, а також про те, що Васюта, до якого поспі-
шає Шрам, тепер у Батурині збирає старшинську раду. Натомість у 
редакції 1846 року цю сцену розтягнено на декілька сторінок, і вона 
всуціль складається з діялогу Божого Чоловіка та Шрама. Описовости 
як такої тут обмаль, хіба що подано таке зображення кобзаря: «Щось 
старе із сивою бородою ходить поміж деревом і все то нахилиться, 
наче до чогось придивляється, то знов випростається» [Б, 93]. Більшу 
частину діялогу закреслено на засланні, а він цікавий тим, що додат-
ково прояснює прагнення Божого Чоловіка бути осторонь політичних 
подій, не втручатися у чвари між козаками, за яке його гостро засу-
джує Шрам, чию позицію тут теж акцентовано (подаю з урахуванням 
лише тих виправлень, які автор зробив у 1846 році):

– е! це Шрамко до мене говорить! – каже Божий Чоловік (бо це 
не хто був, як він). – Куди се, – каже, – тебе Господь несе?

Не злюбив Шрамко такого питання.
– Здається, – каже, – кому і знати, як не тобі, куди жада душа 

старого козацького отамана.
– Звісно знаю, ще й добре знаю, куди повинна жадати усяка 

душа християнська: им же образом елень на источники водные, – 
так, бачся, читають у Псалтирі, – сице возжадае душа моя к Тебѣ, 
Боже! еге, вона б щодень, щогодини бралась до Бога, коли б не 
обважала її отта «похоть очес да похоть плоті, да отта гордость жи-
тейськая».

Така розмова була б завсегда Шрамкові пόнутру, тілько не в сей 
час. Насупивсь та й питає:

– скажи, будь-ласко’, чого се ти незнать де дівся з Череваневого 
хутора?

– Того, що перебрав уже свою міру.
– якую міру?
– Таку, що не слід міні ні гуляти на ваших вечерах, ні вдаватись 

між ваши бучи.
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– між наши бучи? он уже як! Ну, а чом же б тобі в них не вдава-
тись, коли в тебе козацьке серце?

– серце в мене козацьке, правда; тілько Бог держи́ть мене іще 
на світі не для військових чвар, не для спору, кому гетьмановати. 
Закривши міні тьмою очи, показав він міні іншу дорогу.

– Так то! так тепер уже все те химера, що говорено в Череваня 
в пасіці!

– Для мене, братіку, увесь мір химера. Твори, брате, своє 
діло, твори, поки не почуєшся в душі, що зовуть тебе кудись вище! 
Нехай Господь благословить твої діла на пользу общую, а міні між 
вас мішатися зовсі́м не подобає.

слухав, слухав його Шрамко та й замовк, понуривши голову.
– Коли б, – каже, – оце хто другий перевернув свою обіцянку на 

ґанку, дак я назвав би такого лядською душею та й говорити з ним 
більш не став би, а перед тобою і язик мій косніє, і ярость біжить із 
серця. Твори ж і ти, що послав тобі Господь на розум. Знаю добре, 
що тебе не переломиш. Хоть же скажи, якими судьбами опинився 
ти з Києва під Ніженем? [Б, 93 зв. – 94 зв.]

У такому вигляді Куліш дав цей текст Бодянському 1846 року, але 
первісно у ньому ще містився цікавий діялог, тоді-таки закреслений. 
Фраза «для мене, братіку, увесь мір химера. Твори, брате, своє діло» 
(її позначаю півжирним шрифтом) містила «розгорнене» трактування 
Божого Чоловіка, яке у Шрама викликало обурення:

– для моїх темних очей увесь мир химера, увесь мир суєта. ска-
зано: «обаче всяческая суета всяк чоловѣк живый». може, брате, й 
для тебе настане колись така пора. «друзі твои и знаеміи твои от-
далече тебе стануть», а ти зостанешся посеред суєтного люду один 
перед лицем создателя Небесного. Тим-то читають у церкві: «Не 
любите мѣра, ні еже в мірѣ».

– слухай, батько! я й сам знаю, що в церкві читають, и «да 
поженет враг душу мою», коли я люблю те, що називає святий 
Апостол миром. Усі утіхи мирськиї да й саму жизть оддав би я, як 
шаг з кишені, коли б тілько міні наділить щастєм тую безщасну 
Україну!

– Знаю, знаю, що оддав би! бо вже нема в тебе ні похоті очес, ні 
похоті плоті, зосталась тілько гордость житейская!

– як! щоб оце мої праці, мої жертви Україні, се в тебе гордость 
житейская!

– Гордость, гордость, мій брате коханий! Не переможеш, брате, 
судьби, так як дніпра не зупиниш!

– Так оце б по твойому і міні зложити руки да й дивиться, як тиї 
проклятиї комишники обернуть в прах і попел Україну? Зложить 
руки да й ждать, поки й самий попел рознесе вітер без вісти?

– Ні, козаче, – хоч би я лучче бажав сказать: «Ні, отче!» – твори, 
що тобі внушить добре твоє серце.
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Постать Божого Чоловіка особливо багата на авторські концепти. 
Найзмістовніший їх аналіз, зокрема в зіставленні ранньої редакції та 
остаточного тексту,  дали Віктор Петров1 і Василь Івашків2, хоча, звіс-
но, коли буде здійснено академічне видання «Чорної ради» з усіма ре-
дакціями та варіянтами, що міститиме і українську, і російську версії 
роману, аналіз цього персонажа, так само як і інших, іще потребувати-
ме уточнень. Обидва дослідники, пишучи про Божого Чоловіка і від-
значаючи еволюцію автора у трактуванні кобзаря, розглядали ранню 
редакцію як певну цілість, натомість істотна еволюція спостерігається 
уже в межах текстів середини 1840-х років, створених до заслання, – 
російського 1845-го та українського 1846 року. Промовистий приклад – 
у російському тексті маємо такий опис зовнішности Божого Чоловіка:

Тот, который играл и пел, имел наружность, поразительную своим 
величием и старческою красотою. Это был огромного росту креп-
ко сложенный старик с белыми волосами, завившимися в крупные 
кудри, и белою, длинною бородою. Глаза его с большими седыми 
бровями и лоб с античными выпуклостями и углублениями выра-
жали столько ума, столько вдохновения и какой-то святой мысли, 
что ему именно пристало его прозвание: Человек Божий [ПГ, 138],

а в українському тексті, створеному лише півтора року пізніше, образ 
Божого Чоловіка трансформовано в цілковито інакший, позбавлений 
виразних особистісних рис, і це позначилося на його концептуально-
му вирішенні. людина, яка жила в царстві духу, не повинна була мати 
приземленого, плотського, намацального образу, і бачила вона вну-
трішнім зором, володіла даром провидця (цього немає в російському 
тексті 1845 року):

Що ж то за Божий Чоловік був? Звався так сліпий старець-кобзар. 
сліпий він був, а ходив без поводира; у латаній свитині й без чобіт, 
а грошей носив повні кишені. [Б, 9–9 зв.]

Той положив Петру на голову руку да й каже:
– давно вже я знаю Петруся Шрамченка, добрий козак! І по голо-

су його й по мові так міні здається, що буде довговішний і щасливий, 
ні шабля, ні куля його не одоліє і вмре він своєю смертю. [Б, 26]

З такою характеристикою, доповненою ще кількома штрихами, 
поданими в різних контекстах, цей персонаж увійшов і до остаточно-
го тексту.

Зустріч із Божим Чоловіком на під’їзді до хутора Гвинтовки була 
не тільки сюжетно мотивована. Зроблений у формі діялогу наголос 
(коли Божий Чоловік відмовляється вплинути на перебіг подій) промо-

1 Петров, 397–408.
2 Івашків, 194–200.
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вистий: полеміка Шрама й сліпого кобзаря-знахаря відтіняла введення 
нового персонажа, всуціль неґативного, виразника тих ідей, проти яких 
усім своїм єством виступав Шрам і які також були глибоко противні 
Божому Чоловіку (його власні слова, за текстом 1857 року: «А більш, – 
каже, – мині не пóнутру отта мизерная пихá, що розвелась усюди по 
Гетьманщині. Почали знáчні козаки жити на лядський кшталт із вели-
кої розкоші. І вже байдуже їм тепер старосвітськиї співи, що й людям 
уподобу, і Богу не противні: держя́ть колó себе хлопців із бандурками, 
що тілько й знають різати до танців. дух мій не терпи́ть сьогó!..» [ЧРу, 
32]. Попри те Божий Чоловік не прагне побороти ту «темну силу», а 
навпаки – береться врятувати Тура, бо для нього козаки усі рівні: «мині 
усі ви рівні; я в ваши чвари да свари не мішаюсь» [ЧРу, 207]. Власне, ос-
танню цитату, оті кілька слів Куліш написав на засланні, коли і закрес-
лив усю полеміку-діялог. Замість іще одного розлогого «перетирання» 
думок, які Божий Чоловік уже був висловив на пасіці в Череваня, автор 
створив нову редакцію тексту, у якій по-афористичному стисло передав 
провідну думку закресленого уривка.

У первісному тексті роману – в редакції середини 1840-х років 
російської версії – замість прізвища Гвинтовки фігурувало інше – Бі-
лоус. Воно лише один раз з’явилося в друку – у самому кінці урив-
ка «Один день», де йдеться про Шраменка, як він допоміг матері та 
сестрі Кирила Тура покласти його в ліжко, а після того «простился с 
хозяйками, и направил путь к хутору Белоуса, размышляя обо всем 
видимом и слышанном им в этот день» [Од, 32]. У тексті, опублі-
кованому роком раніше в «современнике», – «Пять глав», – автор, 
натомість, пише не про брата Череванихи, а про сестру, не називаючи 
її імені, яка мешкає в мотронівці, а не в Ніжині (ймовірно, це була 
оказіональна містифікація, про що я вже писав, – див. с. 308‒309). 
створюючи український текст навесні 1846 року, автор якийсь час 
іще намірявся назвати цього героя Білоусом, але вже влітку або ран-
ньою осінню в чорнових автографах, що їх дав переписувати копіїсту, 
послідовно замінив Білоуса на Гвинтовку. Проте в одному місці пись-
менник переочив: «Гей! вы! черті! хами! – крикне Білоус на свої слу-
ги. – Возьміть к бісовій матері сю лядську погань!» [Б, 101]. Уже на 
засланні це прізвище Куліш у рукопису виправив, закресливши і до-
писавши червоним олівцем «Гвинтовка».

*
як влучно зауважив Петров, свій роман Куліш побудував на ан-

титезі, «методою спростувань і протиставлень»3, і образ Гвинтовки 
та його дружини також не є винятком. Властиво, пікантности та до-
даткової гостроти цьому персонажу надає той факт, що він узяв собі 
за дружину польську княгиню з Волині, чоловіка й дитину якої вбили 

3 Петров, 432.
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козаки, а її саму полонили. Княгиня відкреслює і посилює неґатив-
ні риси Гвинтовки. Ніжинський полковий осаул матвій Гвинтовка 
та його дружина, шляхтянка високого роду, стоять контрапунктом до 
образів михайла Череваня та його дружини меланії. демократичний 
Черевань і щаслива, повна життєвої енергії та з амбітними планами на 
майбутнє Череваниха, подружня пара, яка доповнює один одного, і но-
воспечений «аристократ», користолюбний Гвинтовка, та його глибоко 
нещасна покірна дружина викликають співчуття і в автора, і в читача. 
Гвинтовка та княгиня, втім, протиставлені не тільки своїм гостям, а й 
одне одному, вони – це дві протилежності, які не творять єдности. По-
казово, що письменник у тексті російської версії роману так і не подав 
імені княгині, ніби воно було не аж так важливе – одинокий випадок, 
коли персонаж, якому насправді відведено чималу роль у загальній 
системі образів роману, є безіменним. Одне лиш слово «княгиня» – 
воно заступає і власне ім’я (так до неї звертається чоловік при гостях), 
і в той сам час є загальним. В українській версії, втім, при першому 
звертанні Гвинтовки до дружини дізнаємося її ім’я – Настя, і воно 
лише раз зринає, а потім зовсім забувається, уступаючи місце прозив-
ному і зневажливому серед козаків «княгиня». Княгиня з’являється в 
епізоді першої зустрічі з гостями, й потім у сцені пригощання, де вона 
всіх обслуговує, а далі цілком зникає зі сторінок роману. Тільки в од-
ному місці – на початку розділу 14 – автор знову згадує її існування в 
такому контексті:

У жіночій громаді не йшла в лад ота княгиня, жона Гвинтовчина. 
Одно, що вона пані великого коліна, а друге, що з діда, з прадіда 
вона ляшка й католи́чка, так уже тут як ні підходь, а не потовари-
шиш щиро. [ЧРу, 317]

Так ідеться у фінальному тексті 1857 року, проте в редакції 
1846 року ці декілька рядків відповідали кільком сторінкам, які автор 
скоротив – навіть не в середині 1850-х років, а вже незадовго перед 
публікацією, і про них варто сказати ширше.

створивши цей текст року 1846-го, письменник вніс у нього лише 
декілька змін мовного характеру [Б, 127–128]. Переписавши набіло, 
Куліш поправив його в середині 1850-х років, і теж незначною мірою 
[В, 148 зв. – 150 зв.]. Відтак переписав у невідомий нам рукопис Вх, 
який слугував основою для створення рукопису Г, і вже в ньому або 
навіть у цензурному рукопису Гх, з якого набирали текст у друкарні, 
остаточно зліквідував. Наведу цей уривок повністю за останньою ві-
домою редакцією середини 1850-х років (верхній шар тексту):

У жіночій громаді не йшла в лад отта княгиня, жона Гвинтовчина. 
Була вона наче як приги́жковата. Череваниха узяла до своїх рук усе 
хазяйство, бігала всюди, порядковала, і голос її чути було по всьому 
хутору, як дзвінок; леся теж помагала матері, щоб усе впорядку-
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вати, бо після́ ради сподівались у хутор гостей; а княгиня мовчки 
слонялась із кутка у куток, боязькá, як та болотня пташка, що хоч 
приборкана й привикла до людей, та все таки полохається. Черева-
ниха й леся не знали, як з нею й освоїтись. Одно те, що вона пані 
великого коліна, а друге, що з діда, з прадіда вона ляшка, дак уже 
тут як не підходь, а не потоваришиш щиро. Хоч же вона й одна-
кої тепер з козаками віри, та чи по своїй же волі підійшла вона під 
святе мνро? І під мνро підійшла і на рушнику з Гвинтовкою стала, 
аби тількі зостаться живою: сама бідна не пам’ятала, що робила, бо 
сказано – видима смерть страшна.

Знала це все добре Череваниха – товковита була людина – дак чи 
вона ж то не розуміла, як-то тяжко йменя свого, й віри, й роду дідиз-
ного зректись і ворогам своїм годити й коритись? Бажала б, з доро-
гою душею бажала б Череваниха розважити її тугу, дак та ж бідна 
або не няла, може, віри, що до неї, до чужоземки, з щирим серцем 
козацька жона приступає, або, може, й гірко їй було, що колись була 
вона, як цариця, вельможна, щаслива й весела, а тепер ось проста 
козачка ради милости хоче її як безрідну сироту приздріти. Тим-то, 
чи скаже що у водвіт Череванисі, чи ні, зараз і одиде геть і глядить, 
як би знов з нею не зустрітись.

давно вже перестали в неї з очей литься сльози, а з серця не зі-
йшла, мабуть, туга. Не раз дворові дівчата вбачали, як вона, забрав-
шись далеко в сад, стоїть сама собі мов нежива, – руки попустить, і 
голову схилить. І жаль було небожатам, що така пихата щедра пані 
так тяжко сумує, та нехто не важивсь її розважати. Хто ж би зміг її 
розважати, коли була в Гвинтовки од княгині одним одна дочечка 
мелася, та і з тиєю рідною крішкою нещаслива княгиня на чужині 
не погодилась. схопить було на руки, пригорне до серця: «Ти мині 
одним одна втіха на світі!», а інколи дитина до неї стане голуби-
тись, а вона одипхне її як ворога, проклинаючи її батька, свого лю-
того мучителя.

Ще ж таки спершу думала княгиня, що от дав їй Господь доч-
ку, дасть і втіху на чужині. Почала була вчити нишком по-свόйо-
му Богу молиться, думала: «Отже хоч одна душа тут зрозуміє мою 
душу»; по що ж? Чи навчиться яке слово, чи ні мелася, побіжить 
між дівчата, між дітвору дворову, зараз і забуде, що мати їй навчаю-
чи приказувала, та й блявкне пустуючи що-небудь по-латинському, 
що дійшло раз і до самого пана Гвинтовки. А той як почув, то й сам 
себе не стямив, і вже набралась княгиня лиха за тиї молитвы́.

З того часу стала небога ще смутніша. Не раз вона хотіла ки-
нути свого нелюбого та ійти в мандрівку з України; та як подумає, 
що треба покинути навік дочку, яка вже вона не є, то й зостанеться 
терпіти свою лиху долю. Не раз, наслухавшись од чоловіка докору 
лядському свому родові та натерпівшись усякого глуму, хотіла сама 
собі смерть заподіяти, так Боже ж мій! як то ти создав чоловіка! що 
хоч би як кому було гірко на світі, а вмирать іще гірше! страшно 
вмирати наглою смертю усякому, а надто тій княгині, що зросла у 
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роскошах, виніжилась у гатлáсах та в оксамиті; дак у неї й кожна 
жилка тремтить від страху. Тим-то вже сяк-так корилась своїй долі 
і, скількі змогла, догожала чоловікові.

як же ото наїхали з-за дніпра гості, дак доля її ще погіршала. 
муж тепер перед своїми усе доказував їй теє нещасне лядство, а 
дочку Череваниха з лесею як приголубили, дак вона од матері й од-
бігла. Бідна княгиня стала мов не своя: чи бралась за хазяйство, чи 
услуговувала грізному чоловікові, чи сідала за обід, із гостьми, усе 
робила наче скрізь сон, усе в неї з рук падало. [В, 148 зв. – 150 зв.]

Аналогічний текст був і в російській версії роману, який Куліш 
також закреслив на фінальній стадії, незадовго перед публікацією. 
Він міститься в рукопису Е [е, 9:39–40 зв.] і не має жодних автор-
ських правок – його лише перекреслено. Цілком очевидно, Куліш 
спершу попрацював з українським текстом, а потім, дійшовши вис-
новку, що аналізований уривок взагалі не потрібний, згодом закрес-
лив і в російському тексті, коли приступив до його викінчення. У ре-
дакції твору 1857 року, яка з’явилася у друці, автор залишив тільки 
декілька рядків про княгиню, проте в дещо повнішій, детальнішій 
версії, ніж в українському тексті:

Женщин смущала несчастная княгиня, жена Гвинтовки. ее знатное 
происхождение, ее польская природа и католическая вера, насиль-
но обращенная в греко-русскую, все это делало искренность между 
ними невозможною, хотя, с другой стороны, наши козачки, Черева-
ниха и леся, не могли не чувствовать сострадания к ее жалкой доле 
и желали бы сколько-нибудь облегчить ее грусть. Она не доверяла 
их доброй расположенности к себе, с горечью и худо скрытою гор-
достью принимала знаки их сострадания и постоянно искала слу-
чая от них удалиться. [ЧРр, 178; П, 274–275]

Зіставляючи закреслені український і російський тексти, бачимо 
місцями майже повну взаємну відповідність їх, але водночас й істотну 
відмінність, зокрема в деталях. Наприклад, у російському тексті вка-
зано вік дівчинки, доньки княгині, – дванадцять років. Фраза у росій-
ському тексті наголошує на подвійності почуттів матері щодо донь-
ки, які зумовлювалися «насильственным браком»: «Она любила свое 
дитя, как всякая мать, и вместе с тем ненавидела» [е, 9:39 зв.]. силь-
ніше в російському тексті прописано тяжкі обставини життя княгині 
з чоловіком: «не раз, доведенная до последнего отчаяния жестоким 
обхождением мужа, она хотела умертвить себя, но привязанность к 
жизни и страх смерти так сильно действовали на ее нежную природу, 
что она невольно покорялась горькой своей судьбе и угождала грубо-
му и безжалостному деспоту» [е, 9:40]. стилістичні фіґури, порівнян-
ня, які автор ужив у різномовних текстах, теж місцями відрізняються, 
і художня виразність українського тексту набагато перевершує росій-
ський відповідник. скажімо, в українському романі сказано: «княги-
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ня мовчки слонялась із кутка у куток, боязькá, як та болотня пташка, 
що хоч приборкана й привикла до людей, та все таки полохається», у 
російському: «она, молчаливая и робкая, бродила из угла в угол, как 
ручной зверек, не потерявший еще своей дикости» [е, 9:39].

У російському тексті водночас немає відповідника до українсько-
го тексту: «Знала це все добре Череваниха – а тепер ось проста козач-
ка ради милости хоче її як безрідну сироту приздріти». І навпаки, в 
російському міститься такий текст, який доповнює змістовні характе-
ристики персонажів і який, проте, не трансформовано в український:

Такой разлад в семействе хозяина уменьшал удовольствие и гостей. 
сам Череван, которого счастливой натуре весь свет представлялся 
широким столом, усаженным вокруг веселыми собеседниками, сам 
Череван здесь гораздо реже говорил свое добродушное бгатцы. со 
всякою другою украинскою хозяйкою он давно бы уже подружился, 
как отличный истребитель всего предлагаемого, но княгиня, при 
всем своем смиренном и покорном виде, была для него неприступ-
ною женщиною. Иногда, правда, он пробовал завесть с нею свой 
простодушный и веселый разговор, но ее робость или другое чув-
ство, востававшее в ее душе при его приближении, приводили ее 
в такое неестественное состояние, что Череван, смущенный сам, 
не находил слов для разговора и когда она поворачивалась к нему 
спиною, он, глядя на Василя Невольника, пожимал только плечами. 
А Василь Невольник, несмотря на свой козацкий дух, не мог, при 
виде этой женщины, не вспоминать о своей минувшей неволе. [е, 
9:39–40 зв.]

Проаналізувавши закреслені уривки, які не ввійшли до основних 
текстів української та російської версій роману, можна дійти певних 
висновків. У первісній редакції, як уже йшлося, автор прагне деталі-
зувати описи й характеристики, зокрема, щоб досягнути ефекту мак-
симальної достовірности зображення. У ній більшою мірою, ніж в ос-
таточному тексті, він використовує раціо, логіку, причинно-наслідкові 
зв’язки, прагне лінійности викладу, щоби вчинки були вмотивовані, 
пояснені, кожна наступна подія випливала з попередньої. Він старан-
но обмірковує художню тканину твору і співвідносить її із законами 
естетики, балансує у світі поляризованих контрастів, проте стежить за 
їх співмірністю і впорядкованістю. Він навчається – дослухається по-
рад Костомарова або міхала Ґрабовського (якщо мовити про 1840-ві), 
і навпаки – його раціональне сприйняття «бунтує», коли він стикаєть-
ся, наприклад, зі стихіями Шевченкових «Гайдамаків» (і тут уже сам 
повчає автора, як слід писати «правильно»4) або Гоголевого «Тараса 
Бульби» (Кулішева перцепція цієї повісти Гоголя та його українських 
оповідань у другій половині 1850-х років має свої витоки у 1840-х).

4 див. Кулішів лист до Шевченка від 25 липня 1846 року (ПЗТ, 1:94–98).
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як свого часу спостеріг Петров, письменник «стверджує “не” – як 
підвалину стилю» свого роману, який «збудовано за методою спросту-
вань: однією сценою автор спростовує иншу, даним твердженням він 
заперечує раніше висловлене, цього героя протиставляє иншому»5. 
Протиставлення в романі справді відіграють вагому, якщо не рушійну 
силу в зображенні художнього конфлікту. Водночас «спростування» – 
це також спосіб тримати читача в постійному напруженні, коли автор, 
з одного боку, веде його до фінальної розв’язки, що вилилася в «чорну 
раду» з її драматичним фіналом, а водночас раз у раз подає сиґнали 
про відворотність цієї події і навіть можливе вдале для головних ге-
роїв її завершення. Горизонт сподівання Куліш зумисне затуманює, 
робить невиразним: письменник то відкриває перед читачем перспек-
тиву, то знову затуляє завісу.

як усі ці міркування стосуються закреслених уривків? Неважко за-
уважити, що функція «історії» княгині в первісному тексті роману та 
сама, що й, наприклад, локусу софії, що його автор усунув у фіналь-
ному тексті. З Подолу герої рухаються на Печерськ, і автор не може не 
зробити для них зупинку в софії – цього потребувала логіка викладу. 
Описуючи родину Гвинтовки і приділяючи увагу княгині, образ якої 
для автора є вдалою художньою знахідкою, Куліш, знову-таки, не може 
не змалювати докладніше цю трагічну постать, наділивши її додаткови-
ми біографічними рисами. Навіть такий нюанс у російському тексті, як 
вік дівчинки (12 років), свідчить про намагання автора раціоналізувати 
первісний задум – і в російському тексті більшою мірою, ніж в україн-
ському. Подавши вік доньки, автор мовби хотів сказати, що народилася 
вона через рік після Зборівської битви, під час якої княгиню захопили в 
полон, – узято її насильно, і перед тим, як стати Гвинтовці дружиною, 
вона, по суті, була його бранка-наложниця.

«Історія» княгині на початку розділу, оті декілька сторінок, що їх 
присвятив автор цьому персонажеві на етапі, коли вже мало йтися про 
«чорну раду» і коли княгиня для читача далі перестала існувати, над-
то дисонувала з центральною подією роману. За словами автора (ска-
заними з іншого приводу), ця історія «не двигала вперед действия» 
(див. с. 329), а саму «чорну раду» віддаляла. Куліш настільки розча-
рувався в цьому сюжеті, що вилучив його не тільки з українського, а 
й з російського тексту, де водночас зберіг, наприклад, сцену в пекарні, 
вилучену з української версії роману. Рішення спростити текст було 
рішучим і беззастережним: автор не зважив навіть на гонорарні мо-
тиви, адже більший обсяг російського тексту обіцяв додаткові гроші. 
Остання обставина свідчить і про те, що Куліш, хоча й набагато вище 
цінував українську версію роману, ніж російську, усе-таки й остан-
ньою не маловажив, а дбав про її художньо-естетичну виразність.

5 Петров, 445.



Певна річ, не тільки княгиня та її донька, а й Череваниха та леся 
діяли у закресленому тексті, призначенням якого було також показа-
ти незгоду серед жіночої частини будинку, і ця незгода мала допов-
нювати розбрат, що існував поміж чоловіків («А в чоловіків вийшло 
своє безладдє»). У подальших подіях, як відомо, брали участь лише 
чоловіки, і автор вирішив тут зрезиґнувати жіночими образами як не-
функціональними. Назагал (якщо взяти до уваги також усунену сцену 
в пекарні в українській версій і дуже скорочену в російській) бачимо 
тенденцію, простежувану від ранньої редакції до остаточного тексту, 
а саме – марґіналізувати жіночий світ з його почуттями, сфокусова-
ними на особисте щастя (через те саме «підчищено» й образ Петра), 
порівняно з багатоплановим чоловічим світом, яким характеризуєть-
ся роман.





Vi 

Питання тексту





1. У пошуку назви

Протягом усього періоду створення «Чорної ради» – від задуму і 
допоки її не було видано – Куліш обмірковував назву твору. Цей шлях 
авторського пошуку назви є надзвичайно промовистим і свідчить про 
те, наскільки самокритично і відповідально письменник поставився 
до цієї літературної праці. досить сказати, що в усіх зацілілих руко-
писах роману назва твору різниться, і вона відрізняється від тої, яка 
врешті з’явилася в друку.

Одне з перших свідчень Куліша, де йдеться усього лиш про задум ро-
ману, містить назву майбутнього твору. У листі від 15 жовтня 1843 року 
письменник інформує редактора «москвитянина» міхаїла Поґодіна: 
«Уже с год, сидит у меня в голове роман, почти совсем готовый». І далі 
озвучує першу назву роману: «Имя моего романа: “сотник Шрамкó и его 
сыновья” (Шрамкó значит – Balafré), – картина того чудного и загадоч-
ного времени, которое наступило по смерти Богдана Хмельницкого. На 
сцене будут действовать Бруховецкий и самкó» [ПЗТ, 1:21–22].

Назва «сотник Шрамко и его сыновья» ще тільки робоча, проте вона 
дає підстави вважати, що первісно Куліш задумав створити, може, не так 
роман-хроніку, як роман із розгорнутим сюжетним планом, своєрідний 
роман-епопею, де серед головних героїв були не тільки сотник (урешті – 
полковник) Шрамко (Шрам) та його син Петро, а принаймні ще один 
син. І сини Шрама мали бути такі ж дійові особи, як і він сам, інакше 
згадувати їх у заголовку роману не було сенсу. У первісній редакції, опу-
блікованій у «современнике», йдеться про двох живих синів Шрамка – 
якщо рахувати разом із Петром («два ж сына его, которые спят в пере-
дней светлице, верны ему как сабля» [ПГ, 355]). У фінальному тексті, 
однак, про синів сказано тільки, що двоє загинули під смоленськом, а 
третім був Петро. Очевидно, при масштабнішому, ніж урешті зреалізова-
но, творчому задумі автор мав створити декілька сюжетних ліній, однак 
дуже скоро відмовився від цього, обмежившись тільки Шрамом і його 
сином, а з’єднувальною лінією сюжету з’явився мотив дороги, характер-
ний для письменницької практики Куліша-романіста1.

1 див. Івашків, 52. Про те, що в «Чорній раді» «структурообразующую роль <...> 
играет хронотоп», пише і Валентина мацапура; див.: В. И. мацапура, Украина в 
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друга обставина, яка звертає на себе увагу, – це те, що головним 
героєм тут мав фігурувати не полковник, а сотник. Навряд чи Куліш 
настільки відійшов би від історичної основи твору, щоб паволоцького 
священика-полковника іменувати сотником. Імовірно, у цьому первіс-
ному задумі героєм роману справді мав бути якийсь інший козацький 
старшина, ніж його прототип паволоцький полковник Іван Попович.

У 1845–1846 роках Куліш опублікував окремі розділи роману 
в журналах «современник» и «москвитянин»: «Пять глав из ново-
го романа П. Кулеша Черная рада», «Козацкие паны. (Отрывок из 
неизданного романа П. Кулеша Черная рада)», «Киевские богомоль-
цы в xVii столетии» (у редакційній примітці до назви зазначено, що 
«статья заимствована из романа Черная рада»)2, «Один день из жизни 
запорожца Кирила Тура. (Отрывок из романа Черная рада)». як бачи-
мо, у цих публікаціях назва твору вже стало фігурує як «Чорна рада», 
але ще без підзаголовка. Властиво, саме підзаголовок і завдав авторо-
ві найбільше клопоту – його він обмірковував, по суті, до останнього 
моменту.

Найраніший із відомих на сьогодні автограф, який Куліш ство-
рив навесні 1846 року (рукопис А), містить таку розлогу назву, дещо 
стилізованому під мову козацьких літописів: «Чорная рада, або Істо-
рія нещасливого 1663 року. Із старосвітських рукописів, із древніх 
козацьких архивів повиймав, зложив і написанію предав П. Куліш». 
Важко уявити, як Куліш міг би перекласти адекватно цю назву росій-
ською, та й чи планував він узагалі створити повний російськомов-
ний відповідник такій назві. Радше, творячи україномовну версію, 
автор у назві твору слідував принципу, який сформулював згодом у 
статті «Об отношении малороссийской словесности к общерусской. 
Эпилог к “Черной раде”»: «подлинник и перевод, изображая одно и 
то же, представляют по тону и духу два различные произведения» 
(див. с. 42). Тобто два твори мали бути різними не тільки за тоном і 
за духом, а й за назвою – звісно, у другій, уточнювальній її частині. 
можливість внесення в назву підзаголовка в ранній редакції Куліш, 
найімовірніше, ще не розглядав, а натомість звернувся до власного 
досвіду створення історичного роману з подвійною назвою «михайло 
Чарнышенко, или малороссия восемьдесят лет назад» (Київ, 1843) та 
запелював до певної традиції давати уточнювальні назви, що склалася 
в Росії, зокрема, завдяки широко відомому романові міхаїла Заґоскі-
на «Юрий милославский, или Русские в 1612 году» (москва, 1829) – 
першому в імперії роману волтерскотівського типу, що багато разів 

русской литературе первой половины XIX века (Харьков; Полтава: ПОИППО, 
2001), 362.

2     Назва твору в оглаві: «Киевские богомольцы в xVii веке. Из исторического романа 
П. А. Кулеша» (№ 1 і 2; у № 3: «заимствованная из ненапечатанного еще истори-
ческого романа П. А. Кулеша»).
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перевидавався. Ще одним орієнтиром для Куліша був Волтер скот із 
його романом «Веверлі, або Шістдесят років тому» («Waverley; or, ’Tis 
sixty years since»), і цей твір, треба думати, український письменник 
наслідував у питанні вибору назви для «михайла Чарнышенко»3.

У другій половині 1846 року, до виїзду за кордон, Куліш приготу-
вав чистовий текст роману (рукопис Б), який передав Осипові Бодян-
ському для публікації в «Чтениях», проте арешт письменика перервав 
цей процес. 1 вересня 1847 року, відправляючись після трьох місяців 
ув’язнення на заслання до Тули, Куліш попросив Бодянського повер-
нути рукопис українського роману (див. с. 53).

Забравши рукопис, письменник заходився його доопрацьовува-
ти. На засланні письменник створив нову редакцію твору, якому дав і 
нову назву, що стилістично вигравала супроти попереднього варіянту: 
«Чорна рада, або Нещаслива старосвіщина. Написав П. Куліш, року 
Божого 1846».

Назва «Чорна рада, або Нещаслива старосвіщина» перейшла і 
в автограф (рукопис В), який постав унаслідок переписування руко-
пису Б. Цей автограф також зазнав істотних доопрацювань, і серед 
інших виправлень, зроблених у тексті, була й зміна в назві: автор за-
креслив другу її частину («або Нещаслива старосвіщина») і залишив 
тільки напис «Чорна рада».

Водночас зі створенням українського тексту Куліш опрацьовував 
і російську версію. Автор не міг знайти тотожний російський відпо-
відник назві «нещаслива старосвіщина» і знову вирішив вжити в назві 
1663 рік, аби дати читачеві чітке уявлення, про який історичний час 
ідеться у творі. Так виникла ще одна назва, яка зафіксована лише в од-
ному автографі російської версії (рукопису Д), створеному наприкінці 
1840-х – на початку 1850-х років, – «Черная рада, или малороссия в 
1663 году. Исторический роман П. Кулеша». друге речення в назві 
теж зазнало редаґування, спершу воно було: «Историческая повесть 
П. Кулиша». (Первісно автор у написанні свого прізвища вжив и, – і 
так він згодом завжди його писав, – але тут виправив на ѣ, яке в сучас-
ному російському правопису передається через е.)

Впадає у вічі відповідність цієї назви до тої, що її письменник мав 
у своєму першому історичному романі – «михайло Чарнышенко, или 
малороссия восемьдесят лет назад. сочинение П. Кулеша». Немає 
сумніву, що етнотопонім «малороссия», а не «Украина» в рукопису Д 
вжито з огляду на цензуру (на відміну від «михайла Чарнышенко», 
де це слово – данина традиції). У російському романі, якого було опу-
бліковано 1857 року, для означення України (та похідних від неї слів) 
часто вжито «малороссия», і щойно в повторній публікації твору 
1860 року автор її послідовно виправив на «Украина». етнотопонім 
«малороссия» не раз зустрічається і в текстах ранньої редакції, опу-

3 див. Нахлік, 2:100.
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блікованої в журналах, проте частотність уживання слова «Україна» 
тут набагато вища – вона в чотири рази перевищує вживання «мало-
россии» та похідних утворень. В українському романі – в основному 
тексті – «малоросії» немає взагалі.

В останньому з відомих автографів українського роману (руко-
пис Г), що датується осінню 1855-го – зимою 1856 року, повна назва 
лаконічна в першій частині, яка є власне назвою, і співвідноситься з 
варіянтом кінця 1840-х років у другій, яка прописує авторство: «Чор-
на рада. Зложив Куліш, року Божого 1846».

Назва «Чорна рада», спершу також без підзаголовка, міститься 
й у фінальному російському тексті – у рукопису Е, який послужив 
джерелом для публікації роману в журналі «Русская беседа». Рукопис 
має велику кількість змін, які письменник зробив на фінальній стадії 
підготування тексту до друку, і серед них – дописаний до основного 
заголовка «Черная рада» підзаголовок – «Хроника 1663 года». якщо 
взяти до уваги той факт, що основну кількість виправлень у цей ру-
копис було зроблено після 5 квітня 1856 року (див. с. 261‒262), то 
видається більш ніж імовірним, що й підзаголовок було дописано вже 
після того, як автор, отримавши право загальної цензури, почав викін-
чувати російський текст для публікації.

У цей час Куліш розглядає ще одну можливість – якщо цензура 
чинитиме перешкоди виданню «Чорної ради», то він узагалі відмо-
виться від цієї назви. 5 квітня письменник висловлює Аксакову по-
боювання, що цензор буде змушений передати роман на розгляд Го-
ловного управління цензури, і тоді, щоб цього уникнути, він готовий 
змінити назву: «если он не может не представить “Черной рады” в 
высшую цензуру, то я готов переменить заглавие (о “Черной раде” 
был циркуляр, чтобы ее не позволяли цитировать и подвергать кри-
тическому разбору)» (див. с. 82). Щоб обійти цензуру, заборонені 
раніше твори прейменував, публікуючи їх у першому томі «Русской 
беседы», Іван Аксаков (див. с. 141), і Куліш про це добре знав.

Цензурний дозвіл на видання українського тексту «Чорної ради» 
Куліш отримав 26 листопада 1856 року, і український текст роману, як 
уже ми знаємо, було дозволено раніше, ніж російський. Без сумніву, 
на той час назва твору вже була такою, як і в публікації. Про це свід-
чить, зокрема, звернення цензора Івана лажечнікова до Петербурзь-
кого цензурного комітету з приводу надання дозволу статті «Об от-
ношении малороссийской словесности к общерусской». У зверненні, 
написаному наприкінці 1856-го – у перші дні січня 1857 року лажеч-
ніков заявив: «Получил я из Ценсурного Комитета для цензурования, 
написанное на русском языке Предисловие к Черной Раде, хронике 
1663 года, написанной на малороссийском языке, соч<инение> Г<о-
сподина> Кулиша» (див. с. 568 у додатках). Отже, із назвою твору 
на той час Куліш уже визначився остаточно. Її й було вжито в друко-
ваних текстах української та російської версій роману, що з’явилися 



1857 року. В обох версіях назва була тотожною, лише з деякою відмін-
ністю щодо того, як позначено авторство: українською – «Чорна рада: 
Хроніка 1663 року. Написав П. Куліш»; російською, у книжковому ви-
данні, – «Черная рада: Хроника 1663 года. сочинение П. А. Кулиша».

Такий загалом непростий шлях здолав автор, шукаючи назву пер-
шого українського історичного роману. Опрацьовуючи роман – його 
українську та російську версії – упродовж багатьох років, Куліш по-
всякчас удосконалював, шліфував текст, і цю працю зафіксовано на 
всіх рівнях – від мовностилістичних правок до створення нових ре-
дакцій, від пошуку назви до оптимізації структури. Про структуру до-
кладно йтиметься в наступному підрозділі.
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2. Структура роману

як уже не раз згадано, Куліш спершу планував побудувати «Чор-
ну раду» у трьох частинах, або, як він називає їх у листуванні, томах. 
Письменник обрав матрицю, яку зреалізував у романі «михайло Чар-
нышенко, или малороссия восемьдесят лет назад». досвід створення 
історичного роману, який би структурно репрезентував тричастинну 
форму – зав’язка, розвиток дії та розв’язка, був для Куліша визначаль-
ним і під час написання «Чорної ради».

У 1845–1846 роках зроблено кілька журнальних публікацій фраґ-
ментів роману. Їх було продумано за частинами. Першою з’явилася ча-
стина 1: «Пять глав из нового романа П. Кулеша “Черная рада”» (і того 
ж року цей текст було кардинально перероблено) та «Козацкие паны. 
(Отрывок из неизданного романа П. Кулеша “Черная рада”)». Потім – 
уся частина 2: «Киевские богомольцы в xVii столетии». Із частини 3, 
яку автор не мав наміру друкувати в журнальному варіянті, щоб збе-
регти «новизну» для книжкового видання, він усе-таки оприлюднив 
уривок (два розділи) – «Один день из жизни запорожца Кирила Тура. 
(Отрывок из романа Черная рада)». Отже, спираючись на ці публіка-
ції, а також рукописи А і Б, можна дійти більш-менш переконливих 
висновків щодо первісної структури роману, яка для обох версій, най-
імовірніше, була тотожною (відомостей про якісь структурні відмінно-
сті між ними ми не маємо). Перша частина складалася із семи розділів, 
друга – з восьми і третя – з одинадцяти (разом 26 розділів). На перший 
погляд, кількість розділів у кожній із частин приблизно співмірна, од-
нак за обсягом вони мали чималі диспропорції: якщо перші дві части-
ни приблизно рівні, то третя була значно більшою.

логіка автора щодо первісної структури з тричастинним поділом 
зрозуміла. як у драматичному творі, всі події в романі розгорталися 
в кількох місцевостях-сценах: на Череваневому хуторі Хмарищі біля 
Києва, у самому Києві та в Ніжині. І три частини роману відповідали 
цим трьом локусам, своєрідним сценічним діям: перша частина – на 
Череваневому хуторі, друга – у Києві, третя – головно в Ніжині. Про-
те, можливо, зваживши на диспропорції, автор вирішив відмовитися 
від такого структурного поділу.
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Цей поділ зафіксовано ще в рукопису А, що його Куліш завершив 
2 травня. Автограф, властиво, є повністю другою частиною, що почи-
нається відомим описом Києва («Весело і тяжко згадувати нам тебе, 
старий наш дідусю Кийове!» і т. д.) і закінчується поєдинком Петра 
Шраменка та Кирила Тура. 21 квітня Куліш написав Ізмаїлові срез-
невському: «я написал уже две трети “Черной рады” по-украински» 
(див. с. 43). Кажучи «дві третини», письменник мав на увазі співвід-
ношення не обсягу, а структури – дві частини із трьох.

Віддаючи переписувати чорнові автографи набіло, Куліш роз-
порядився частини не позначати. Вже тоді – ймовірно, восени 
1846 року – письменник відмовився від наміру поділити твір за локу-
сами, однак іще не цілком відмовився від тричастинного поділу тво-
ру. Рукопис Б, який постав унаслідок переписування чорнових авто-
графів роману (зокрема, рукопису А), промовисто засвідчує Кулішеву 
напружену працю в пошуку оптимальної структури. Цей рукопис не 
містить слідів поділу твору на три частини відповідно до попередньої 
схеми, натомість він відображає нову його фраґментацію – за трьома 
частинами, приблизно рівними за обсягом.

Першу (за новим поділом) частину роману Куліш гадав заверши-
ти запозиченим із Шевченкової розповіді описом того, як запорожець 
прощається зі світським світом, – сцени, свідками якої стали батько і 
син Шрами та Черевань із дружиною та донькою, які щойно прибули 
до Києва на Поділ. Після слів «Тим-то, мабуть, те Запорожже й славне 
поміж людом, тим воно й припало так до серця українцеві» [50]1 (в 
остаточному тексті: «Тим-то, мабуть, воно й славне поміж панами й 
мужиками, тим воно й припадало так до душі всякому!») у первісній 
редакції закінчувався розділ 9 (в остаточному тексті – це середина 
розділу 5), і після нього Куліш зробив олівцеву помітку: «Здесь ко-
нец первой части». Згодом закреслив її червоним олівцем і стер гум-
кою. другу помітку простим олівцем – «Здесь конец второй части» 
[108 зв.] – Куліш поставив після сцени зустрічі Кирила Тура та Петра 
в хаті Турової матері, що закінчилася приходом запорожців по Тура 
і рішенням Петра піти подивитися, як вони його каратимуть (кінець 
розділу 11 остаточної редакції; у первісній редакції теж кінець розді-
лу). Цю помітку Куліш пізніше також закреслив (простим олівцем). 
Таким чином він обрав нову схему для поділу, згідно з якою три ча-
стини були приблизно рівними за обсягом, хоча за змістом вони були 
не настільки виразні й заокруглені, як при попередньому поділі, і цей 
варіянт урешті теж не задовольнив автора.

В рукопису Б автор, опрацьовуючи текст, зробив стільки змін, що 
можна говорити про нову редакцію роману. Закреслення великих об-

1    Тут і далі в цьому параграфі рукопис Б цитую за первісним текстом (до внесення у 
нього виправлень під час заслання); посилання на цей рукопис даю в тексті у ква-
дратних дужках, тільки аркуш.
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сягів і окремих фраґментів, нерідко перед тим уже проредаґованих, 
численні дописування, іноді цілих сторінок, наскрізні виправлення 
тощо – все це свідчить про те, наскільки ретельно Куліш опрацював 
текст цього манускрипта. Кількаразового редаґування зазнав і струк-
турний поділ. Автор то ліквідував цілі розділи, скорочуючи тексти, то 
створював нові розділи, об’єднував їх або, навпаки, роз’єднував, пе-
ресував межі розділів і знову повертався до попередніх варіянтів. І ці 
зміни структури на мікрорівні – у розділах – узгоджувалися зі змінами 
на макрорівні – у частинах.

Назагал у рукопису Б спостерігаємо два шари правок, що стосу-
ються розділової структури поверх наявного поділу. Щоби простежи-
ти, в якому напрямку рухалася Кулішева думка, проаналізую їх.

Розділ 1 первісної редакції в рукопису відсутній: сторінки з ним 
автор вилучив з автографа, а замість них вклеїв аркуш із новою ре-
дакцію початку («По весні 1663 року – треба ж згадать оце таку ста-
ровину! – двоє подорожніх, верхи на добрих конях...» [3] і т. д. – див. 
с. 287). У розділі 2 (його початок: «Так помолившись, знов сіли на 
коней...» [4]) ідеться про приїзд Шрама із сином на хутір Череваня, а 
також розлого – ширше, ніж в остаточному тексті, – описано Шрамо-
ву участь у визвольній війні. Розділи 3 («скоро ввійшов ото Шрамко 
у пасіку, ще не помоливсь і святому Зосиму...» [9]) і 4 («як скончив 
кобзар пісню, то всі сиділи, мов почаровані» [12 зв.]) – сцена на пасі-
ці; обидва у процесі редаґування на засланні було суттєво скорочено. 
Розділ 5 сфокусовано на образі Петра, його знайомстві з Череванів-
ною, внутрішнім переживанням героя через кохання, яке зайнялося в 
його душі («Тим часом, як стариї отак собі розмовляли, Шрамченко, 
розсідлавши коней, пустив їх пастись...» [17]) – згодом цей розділ ав-
тор цілком усунув (див. с. 295‒309). У розділі 6 Черевань приводить 
гостей до світлиці («світлиця в Череваня була така, як і тепер бува в 
якого заможного козака...» [25]). Закінчується розділ невдалими зару-
чинами Петра та лесі. Розділ 7 («старого Шрамка положили спать у 
світлиці, а Шрамченко, по-козацьки, ліг у садку під чистим небом» 
[32]) завершував дію на хуторі й був прогностичним для розгортання 
дії в Києві: докладно змальовано переживання Петра через невдалі за-
ручини (закреслено у процесі редаґування), описано виїзд із хутора та 
подорож до Києва, протягом якої Петро веде розмову із Череванихою 
про лесю, де численними натяками зринає постать «князя»-сомка. 
Цим розділом, нагадаю, первісно закінчувалася перша частина рома-
ну, яку в рукопису Б вже не було позначено.

Розділи 8 («Весело й тяжко згадувати нам тебе, старий наш діду-
сю, Кийове...» [37]), 9 («може нема на Вкраїні такого чоловіка, щоб 
ізжив вік, да не був у Києві; а вже коли хто був, то знає Братство на 
Подолі...» [44]), 10 («Черевань, дивлячись на тиї скоки да викрута-
си, аж ногою притупував...» [50]) та 11 («Тим часом Шрамко з своїм 



354

товариством оглядав усю церкву, згадував, як то вони колись оттут 
молились із Хмельницьким...» [А, 16 зв.]; початок цього розділу тут 
цитую за рукописом А, позаяк у рукопису Б відповідні сторінки автор 
вилучив) присвячено описам перебування подорожніх у Києві. Зно-
ву-таки, чимала частина тексту з цих розділів, зокрема леґенда про 
михайла семилітка та опис святої софії, не ввійшла до фінальної 
редакції. стрижневою подією у розділі 8 була зустріч подорожніх із 
Тарасом сурмачем, який зупиняв і пригощав усіх проїжджих, щоб 
відсвяткувати народження сина. Тут у суперечці вперше зринає як по-
гроза вислів «чорна рада». Тривожні сиґнали розбрату, окреслені в 
розповіді Божого Чоловіка, щораз більше стають симптоматичними, 
явними, посилюючи в читача невиразну тривогу й створюючи «го-
ризонт очікування», натякають на драматичну розв’язку. У цьому ж 
розділі під час конфліктної ситуації, яку спровокував сурмач, Чере-
вань на догоду Шрамові вирішує їхати до Ніжина – визначальний для 
подальшого розгортання дії сюжетний поворот. Розділ 9 присвячено 
описові Братського монастиря, 10 і частково 11 – святій софії. домі-
натним для розділу 10, а також його пуантом, що різко контрастує до 
щойно змальованої тут монастирської тиші, є записана від Шевченка 
оповідь про феєричні проводи запорожцями прощальника, що мав по-
стригтися у ченці межигірського монастиря. У цьому ж розділі автор 
виводить на сцену героїв Кирила Тура і Богдана Чорногора, які беруть 
«шлюб побратимства» у софії. Тур звертає увагу на лесю, «юрод-
ствує» із залицянням, а та мліє від страху – автор готує читача до май-
бутньої пригоди з її викраденням. Цю сюжетну лінію автор продов-
жує і в розділі 11, дія якого завершується в Печерському монастирі.

У розділі 12 з’являється сомко («Недовго ж і Шрамко сердивсь на 
запорожця, повернув до пещер, коли ж гляне ~ “Боже мій, – каже, – 
та се ж сомко!”» [59 зв.]). Автор зосереджується на висвітленні його 
образу, який розкривається в розмові гетьмана зі Шрамом: розмова то-
читься, зокрема, довкола питання державної єдности. Один епізод, що 
не ввійшов до остаточного тексту, знову попереджує читача про май-
бутній фінал: сомко дає потримати булаву Череванисі всупереч засте-
реженню Шрама, що дати булаву жінці – це погана прикмета. У роз-
ділі 13 («Не знаю, синку, – каже Шрамко, – що за охота тобі водиться 
з сіми пугачами?» [63 зв.]) знову з’являється Тур із побратимом. Тур 
повністю заволодіває увагою присутніх (і читача), зачаровує їх своїми 
«баляндрасами» і, ніби забавляючись, погрожує викрасти лесю, яка від 
страху занедужує. Автор робить іще одне попередження, і воно невдов-
зі справджується. Розділ 14 («Тепер, панове, прощайте! – каже Кирило 
Тур. – Багацько треба ще міні сьогодні зробити діла» [69]) завершує 
епізод із готуванням до викрадення, розділ 15 («Недовго в ніч гуляли 
наші гості; поблизу святого міста гуляти довго не годилось» [74 зв.]) – 
сцена з викраденням, яку вінчає двобій Петра і Тура. Первісно тут за-
кінчувалася друга частина, у рукопису Б також не позначена.
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Розділ 16 («як попадали Шрамченко з Кирилом Туром, зараз чор-
ногорець кинувся до свого побратима, а леся до Шрамченка» [83]) має 
дві визначальні щодо подальшого розвитку сюжету центральні події: 
1) леся опікується пораненим Петром і закохується в нього, і 2) при-
їзд переяславського сотника Риби (згодом – це Іван Юско) зі звісткою, 
що три полки зрадили сомка й перейшли на бік Брюховецького. дія у 
розділі проходить знову на Череваневому хуторі Хмарище, куди при-
везли пораненого Петра, і вона доволі розтягнена в часі. якщо всі по-
передні події в романі тривали три дні, то тут автор дав змогу Петрові 
звестися на ноги після ледве не смертельного поранення, і аж по тому 
всі рушили до Ніжина. Відтак і подорож до Ніжина теж зображено в 
цьому розділі. Через зосередження кількох узаємопов’язаних сюжетів 
в одному розділі він виявився одним із найдовших – кожному з них 
автор мусив приділити якусь частку уваги.

Починаючи від розділу 17 («другого дня, на заході сонця, збли-
зились наши подорожні до Гвинтовчиного хутора...» [92]), події роз-
гортаються в Ніжині: як хвилі накочуються, вони неухильно ведуть 
до кульмінаційного моменту роману – «чорної ради». У цьому розділі 
читач знайомиться з новим персонажем, який займає своє, далеко не 
останнє місце в загальній системі образів роману, – Гвинтовкою. Тут 
знову автор вдається до кількох диґресій, які також виконують про-
гностичну функцію в сюжеті: 1) Шрам стає свідком сварки чоловіка 
та його гулящої жінки (у цьому епізоді півнатяками автор знову го-
тує читача до майбутнього фіналу – запорожці, мов чума, ширяться 
по краю, руйнуючи родини, несучи хаос у суспільство: і жінка гуляє 
із запорожцем, і полковий осаул Гвинтовка, як невдовзі з’ясовуєть-
ся, з ними бенкетує, і запорожці підбурюють селян та міщан супро-
ти козацької старшини); 2) зустріч Шрама з Божим Чоловіком, який 
збирає зілля для лікування пораненого Тура (розмову між ними про 
те, що треба служити Україні, – за Шрамом, і що це «гордость жи-
тейськая», – за Божим Чоловіком, автор на засланні істотно скоро-
тив). Вечеря у Гвинтовки, під час якої з’являються запорожці на чолі з 
отаманом Пугачем, яскраво виявляє його пансько-шляхетський побут, 
що контрастує з козацько-пуританським способом життя Шрама і де-
мократичною вдачею Череваня.

Треба відзначити, що після арешту Куліша серед його паперів, 
вилучених у двоюрідного брата дружини – миколи д. Білозерсько-
го, була «тетрадь с заглавием “Глава xVii, посвященная м. д. Б.”»2. 
Інших відомостей про цей зошит (зшиток) немає – найімовірніше, 
він не зберігся до наших днів. Утім, можна припустити, що йдеться 
про розділ чорнового тексту української «Чорної ради». Що це був 
текст українського роману, свідчать ініціяли у присвяті, які подано 
українською. Та й розділи в рукопису Б також названо «глави». Оче-

2 КмТ, 2:65.
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видно, вилучений зошит був чорновим текстом, який увійшов (був 
переписаний набіло) у названий рукопис, і якщо нумерацію тут було 
збережено (пишу «якщо», бо у випадку з розділом 22 маємо відхи-
лення; про це далі), то йшлося саме про цей розділ роману. Чому його 
Куліш присвятив Білозерському, залишається тільки здогадуватися. 
можливе й інше тлумачення цього пункту із жандармського опису: 
«Глава xVii, посвященная м. д. Б.» – це міг бути подарований Бі-
лозерському чорновий автограф із дедикацією автора (у такому разі 
жандарми повне ім’я адресата чомусь скоротили до ініціялів). як ві-
домо, Куліш не раз дарував своєму приятелеві різні рукописи, зокре-
ма автографи своїх творів.

У розділ 18 («Уставши вранці Шрамченко пішов у станю, а на 
стані вже пан’отцевого коня й немає...» [101 зв.]) автор знову зводить 
Петра з Кирилом Туром, але цього разу вже як приятелів. Тур пере-
буває в товаристві матері, що мешкає біля Ніжина, та сестри-жаліб-
ниці; сцену, сповнену людяности й любові, що її випромінюють мати 
і сестра, перериває прихід черствого Пугача із джурою, які забирать 
Тура на запорозький суд. За ними рушає і Петро. Розділ 19 («Уро-
чище Романовського кут і мала дитина показала б у тій околиці...» 
[108 зв.]) – опис покарання Тура киями, свідком чого був Петро. Крім 
зображення запорозького звичаю безжально карати братчиків киями 
за найбільший, відповідно до уявлень запорожців, гріх – перелюб-
ство, автор цю сцену використав і для того, щоб увиразнити образ 
Івана Брюховецького, який, як запорозький ватажок, санкціонував по-
карання. Розділ 20 («Тим часом старий Шрамко, забувши про свою 
старість, поспішав, мов простий гонець, до Батурина» [121]) присвя-
чено діянню Шрама і сомка, які збирають вірні полки, щоб подолати 
розбрат, навислий над Україною. Автор уводить іще один сюжетний 
епізод: Шрам стає свідком суперечки «кармазинів» із «личаками» че-
рез зневажене сватовство війтенка до доньки пана домонтовича – су-
перечки, що врешті закінчується смертю війтенка та його похороном. 
І це ще один зловіщий знак, який веде до фінальної розв’язки: у по-
хоронах беруть участь тільки міщани, жодного городового козака – 
разюче станове протистояння українського суспільства напередодні 
«чорної ради». У розділі 21 («Розкажемо ж тепер, що діялося в дому у 
Гвинтовки, як оттак працьовали наші козаки» [127]) автор знову звер-
тається до постаті Гвинтовки, щоб рельєфніше окреслити його зрад-
ливу сутність (через його розмови із Череванем, сотником Гордієм 
Костомарою), що вповні виявиться під час «чорної ради». Гвинтовка 
в системі образів роману репрезентує ту частину козацької старши-
ни, яка прагне отримати більше влади і багатства, зрадивши сомка 
на користь Брюховецького. драматизм посилюється: «чорна рада» 
зумовлена не так розшаруванням суспільства на панів і сірому, як 
перед усім браком єдности серед козацької верхівки, зрадою. У цьому 
розділі в ранній редакції Куліш більше уваги приділяє жінкам – дру-
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жинам Гвинтовки та Череваня, а також меланії – доньці Гвинтовки та 
княгині (у фінальному тексті цього персонажа немає; меланія – також 
ім’я дружини Череваня). Фразу «у жінок у хуторі в Гвинтовки не було 
ладу через оцю нещасливу княгиню» [128] конкретизовано двома сто-
рінками опису, тоді як в остаточному тексті автор його закреслив, об-
межившись лише двома реченнями («У жіночій громаді не йшла в лад 
ота княгиня, жона Гвинтовчина. Одно, що вона пані великого коліна, 
а друге, що з діда, з прадіда вона ляшка й католичка, так уже тут як ні 
підходь, а не потоваришиш щиро» [ЧРу, 317]).

Розділ 22 («Виїхали на узлісся, аж козаки все поле вкрили, а най-
більш чернь-мужики» [130 зв.]) – це, властиво, опис «чорної ради» з 
усіма колізіями та притаманним їй драматизмом. Найкраще її харак-
теризує узятий із «думи» Івана мазепи епіграф до розділу 4 фінальної 
редакції російського роману, який водночас є рефреном, що наскрізно 
проходить через увесь твір: «Всі покою щиро прагнуть / да не в один 
гуж всі тягнуть – / Той направо, той наліво, / А все браття – то-то 
диво! / ей, братища, пора знати, / Що не всім нам пановати!» І далі: 
«Зжалься, Боже України, / Що не вкупі має сини!» [ЧРр, 42].

У чорновому варіянті, який послужив прототекстом цієї частини 
рукопису Б і який донині не зберігся, розділ 22 мав інший порядковий 
номер – 21. Про це знаємо з листа від 4 вересня 1846 року, в якому Ку-
ліш дякує Костомарову за цінні поради, які придалися письменникові 
в роботі (див. с. 44‒46). як уже знаємо, пишучи український роман, 
Куліш удався до переробки російського тексту – бо саме про нього 
йдеться в листі до Костомарова. І створюючи український текст, Ку-
ліш у цій частині також кориґував його структуру.

Починаючи від розділу 23 («Одчепившись ото Черевань од запо-
рожців, насилу оддихавсь...» [136 зв.]) іде розв’язка. спершу автор 
змальовує загальну картину – до чого призвела «чорна рада»: зміна 
влади нічого не принесла бідним попри демагогічні обіцянки Брюхо-
вецького та запорожців – обманутому простолюду навіть не дали, за 
словами автора, «погріти руки», тобто взяти участь у пограбуванні 
«панів», що з’їхалися на «чорну раду», – це був «привілей» запорозь-
ких розбишак. Розділ 24 («А Бруховецький тим часом бенкетовав у 
Ніжені» [140 зв.]) фокусує на постаті Брюховецького. Новоспечений 
гетьман разом із запорожцями бенкетує у ніжинського бурмістра Ко-
лодія. Бенкет переривається ще одним судом над запорожцем, який 
«скочив у гречку», – судом, що під головуванням Брюховецького ви-
носить виправдальний вирок: автор створює разючий контраст до 
покарання Тура буками за менший злочин. І, нарешті, своєрідний 
сюжетний триптих за участи Брюховецького завершує сцена, коли 
той, замисливши потай убити сомка, шукає виконавця. За такого ви-
конавця у розділі 25 («Засвітили йому свічку. довго ходив по покою, 
довго мізковав...» [145]) видає себе Кирило Тур, який пробрався до 
сомка з наміром його звільнити коштом свого життя. сомко, проте, 
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проявивши шляхетність (на цій рисі гетьмана автор повсякчас наго-
лошує), відмовляється: по-перше, не хоче здобути собі волю коштом 
життя товариша, а по-друге, не бажає розпочинати братовбивчу війну 
за булаву з новим гетьманом. Розділ 26 («Тепер би то оце треба нам 
їхати слідом за Шрамком...»3 [150]), останній, – епілог. Автор описує 
подальшу долю Шрама, його загибель, повернення Петра на Черева-
нів хутір. Тут завершується епізод, яким заінтриґовано читача в по-
передньому розділі із псевдовикраденням лесі Череванівни, що його 
інсценізував Кирило Тур. як з’ясувалося, у такий спосіб Тур урятував 
дівчину, яку мали посватати «за якогось розбишаку» (згодом Куліш 
це місце закреслив, уточнивши – «зрадцю Вуяхевича»), і привіз додо-
му, а сам із побратимом подався до Чорногорії. Петро одружується з 
лесею і щасливо заживає на ідилічному хуторі. як і перший розділ, 
останній Куліш значно був переробив, закресливши велику частину 
тексту і дописавши на початку зо дві сторінки нової редакції.

як показує цей стислий огляд, структуру тексту автор доволі ре-
тельно продумав уже в первісній редакції роману. Кожний із розді-
лів мав своє відведене йому місце в сюжетній архітектоніці. якщо 
зіставити цей поділ із поділом на розділи, який наявний в остаточній 
редакції 1857 року, бачимо, що в ній повністю або частково збережено 
структуру таких розділів: початок 3-го (в остаточній редакції це роз-
діл 2), увесь 8-й (4), початок 9-го (5), повністю розділи 15–20 (8–13), 
початок 21-го (14) і повністю розділи 23–26 (15–18). Іншими словами, 
від моменту створення роману і за весь час його опрацювання більша 
частина тексту майже не зазнала структурних змін.

Щоб дійти до основної, остаточної моделі, Куліш, однак, провів 
експеримент, спрямований на структурне дроблення тексту: в рукопи-
су Б маємо шар правок, спрямованих на істотне збільшення кількости 
розділів. Хоча в цілому цей шлях виявився непродуктивний (і автор 
від нього врешті відмовився), він позначився на остаточному тексті: 
пересунувши межі розділів, Куліш згодом нове фраґментування поде-
куди зберіг.

Редаґування структури почалося з первісного розділу 12, тобто 
стосувався останніх двох третіх обсягу усього тексту. межу цього 
розділу автор пересунув на декілька сторінок наперед, розпочавши 
його фразою «Хто б то мав таке слово пишне да красне, щоб так, як на 
картині, намальовав той манастир Печерський?» [58] (так розділ і за-
кріпився в остаточній редакції – у ній це початок розділу 6). Провівши 
цю зміну, автор усунув структурне неузгодження, коли сцену із запо-
рожцями Кирилом Туром і Чорногором та їхнім «юродствуванням» – 
страханням лесі та її матері – він завершує вдалою з художнього боку 

3 Початок розділу створено на засланні.
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диґресією про велич Печерського монастиря. У ранній редакції Шра-
мові роздуми-медитації над могилами, які є частиною цієї диґресії, 
автор перериває ще одною появою Кирила Тура, після чого вводить у 
сюжетну канву сомка (в остаточному тексті другу появу Тура усунено 
задля стрункішого викладу). Первісно саме з моменту появи сомка 
розпочинався новий розділ, але Куліш вирішив зробити наголос на 
диґресії, яка задавала героїко-ліричну тональність, провівши асоція-
тивну паралель з описами Києва й Подола, якими починаються попе-
редні розділи 8 і 9 («Весело й тяжко згадувати нам тебе, старий наш 
дідусю, Кийове...» та «може нема на Вкраїні, щоб ізжив вік, да не був 
у Києві...»). Це було вдале рішення, яке в кінцевому підсумку привело 
до того, що в остаточній редакції, після проведення відповідних ско-
рочень, кожний із розділів 4, 5 і 6 розпочинався з диґресій, які вико-
нували обрамлювально-організаційну щодо сюжетної канви функцію 
і водночас наголошували колишню велич Києва.

Пересунувши межу розділу 12, автор повернувся до попередньо-
го варіянту, зафіксованого в рукопису А. У цьому рукопису вже спо-
стерігаємо вагання автора: спершу він почав розділ з опису Печер-
ського монастиря («Хто б то мав таке слово пишне да красне...»), але 
потім вирішив, що поява на сторінках роману сомка більше вартує 
того, щоб нею почати новий розділ.

Зміщення межі розділу 12 до переду змусило Куліша значно змі-
стити до переду й межі розділів 13 («як ось Шрамко зразу встав, обтер 
хусткою сльози, да й каже весело...» [62]) і 14 («сомко почав сядовить 
своїх гостей за довгий стіл» [65 зв.]). У зміненій редакції розділ 12 на-
був нового звучання: його початок – згадана вже диґресія, після якої, 
проминувши коротку полеміку Шрама з Туром, автор змальовує зу-
стріч Шрама із сомком. Апотеозом зустрічі – на цьому і закінчується 
розділ – є запевнення сомка, що він міцно тримає владу у своїх руках 
і що підступи ворогів йому не загрожують. мажорна тональність слів 
сомка дещо заколисує невиразну тривогу, посіяну автором у читача, 
щодо майбутнього розвитку подій, але ця тривога з новою силою по-
стає із згаданим уже епізодом, яким починається по-новому закроє-
ний наступний розділ: сомко, не зважаючи на пересторогу Шрама, 
дає потримати булаву жінці, як передбачається, майбутній тещі, Че-
реванисі, а отже, згідно з озвученою прикметою, має втратити булаву. 
У новій структурній редакції розділ 13 присвячено описам, по-перше, 
заручення сомка й лесі, про що раніше йшлося лише натяками, та, 
по-друге, – появи Тура з побратимом, але вже в новій іпостасі – як 
приятеля сомка та рятівника самого Шрама в давні часи. Початок но-
воствореного розділу 14, де зображено обідню гостину в сомка, автор 
зберіг і в остаточній редакції (у ній це розділ 7). спершу, як уже йшло-
ся, автор провів межу між первісними розділами 13 і 14: леся занеду-
жала, угледівши у грубих жартах Кирила Тура загрозу для себе, а той 
покинув товариство, пообіцявши повернутись увечері. Відтак Куліш 
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усунув цю межу, об’єднавши частини в плавний текст, оскільки від-
хід запорожця не ніс істотного смислового навантаження, задля якого 
варто було б розпочинати новий розділ. Натомість перехід від опису 
застілля з розмовами до змалювання почуттів героїні видався авторо-
ві суттєвим, і він вирішив знакувати його початком нового розділу 15 
(«Що ж діялось із лесею? Вона, голубонька, справді рознемоглась» 
[70 зв.]). Його закінчення було там само, що й у ранній редакції, тож 
наступний розділ просто змінив нумерацію з 15 на 16. Проте в роз-
ділі 16 Куліш провів іще одну межу, ввівши розділ 17 на означення 
переходу від фокусованого зображення Петра з його жалями і сумні-
вами до самого епізоду викрадення лесі з наступною погонею і дво-
боєм Тура і Петра («Тим часом отмичари держали свою дорогу, по-
спішаючи добраться...» [77]). Відтак розділи 12–15 первісної редакції 
перетворилися на розділи 12–17.

далі Кулішева праця над виробленням структури характеризу-
ється такою самою ретельністю. Непропорційно довгий первісний 
розділ 16 (відповідно до нової нумерації – 18) також було розбито на 
два. Властиво, автор виокремив у розділ 19 опис подорожі Шрама з 
усім товариством до Ніжина («еге-ге! бачу, бачу, куди бик ярмо тягне! 
бачу, до чого доходить Україна! – говорив сам собі Шрамко, понурив-
ши голову» [87 зв.]). Так само Куліш розбив на два структурні фраґ-
менти – 20 і 21 – первісний розділ 17. Розділ 21 починався словами: 
«скажи, Бога ради, – спитавсь у Гвинтовки Шрамко, як увійшов до 
світлиці, – що оце за дикий звір із рогами показавсь у ніженських 
пущах?» [96 зв.] – авторові, вочевидь, ішлося, щоб засобом виокрем-
лення в окрему главу створити цілісність, збудовану на контрасті. Ак-
центувавши увагу читача на неґативних рисах вдачі Гвинтовки, його 
пансько-шляхетському поводженні та дворушності, Куліш виопуклює 
демократичність і нелукавство Шрама й Череваня. Цей контраст 
«працює» на майбутнє зображення «чорної ради», викликаючи в чи-
тача або співчуття (сомко, Шрам), або огиду і несприйняття (Брюхо-
вецький, Вуяхевич, Гвинтовка). Адепти кожного з таборів уособлю-
ють полярності: лицарство – безчестя, відданість – зрада, добро – зло. 
Півтонів, як не раз відзначали дослідники, тут немає.

Первісний розділ 18, повністю відведений для зображення зустрі-
чі Петра з Туром під Ніжином, автор також поділив на два, які отри-
мали номери 22 і 23. Розділ 23, за задумом автора, мав починатися від 
появи батька Пугача із джурою в домівці Турової матері («Тільки що 
це сказав, як ось під вікном затупотять коні, а хтось у вікно по-запо-
розьки: “Пугу! пугу!”» [105 зв.]).

У наступному розділі, за первісною нумерацією – 19, за новою 
нумерацією – 24 (суд над Кирилом Туром), автор утворив ще два 
розділи: 25 («Пощастилось йому так добре стать, що через козаць-
кі голови усе було видно» [113 зв.]) і 26 («Обідали добриї молодці 
на траві попід дубами; усякий курінь особо із своїм курінним отама-
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ном» [117 зв.]). логіка зрозуміла – події тут відбувалися трьома ак-
тами, кожному з яких автор надав статус розділів: 1) загальний опис 
запорозького табору в урочищі Романовського кут і опис запорозького 
гетьмана Брюховецького; 2) запорозький суд над Туром і покарання 
киями; 3) обід Петра у товаристві Тура, батька Пугача та запорожців.

Первісний розділ 20 Куліш теж роздробив на два: виправивши 20 
на 27, він ввів і розділ 28 («Уїхали в місто. Тілько що переїхали Гала-
товку урочище, аж ось перегородила їм дорогу збоку процесія: несли 
мертвого» [124]).

Наступні шість розділів залишилися в такому ж вигляді, як і пер-
вісно. На розділах 21, 22 і 23 ще позначився намір Куліша змінити 
нумерацію, останні три не зазнали навіть цих правок.

Треба зауважити, що, почавши від розділу, який спершу мав но-
мер 19, автор, як видається, дещо збився в нумерації: то він накладає 
одну цифру поверх іншої, причому виправлення йде в реґресивний 
бік (спершу йде правильна цифра, яку виправляє на одиницю меншу 
цифру), то зразу дає хибний номер. Кожний з останніх п’яти розділів 
(відповідно до первісного поділу) автор узагалі позначив умовними 
числами «xxx» і «xxxi» – це первісні розділи 22–26, номери яких я 
тут подав уже виправлені, де-факто продовживши нумерацію попред-
ніх розділів. Їхні номери автор або поправив з похибкою (розділ 22 на 
розділ 28), або взагалі на цьому етапі не поправив, залишивши як є 
(розділи 23–26). Останній розділ – 26, який умовно позначено числом 
«xxxi», від самого початку зазнав великих змін, так що декілька сто-
рінок із першою редакцією Куліш із рукопису вирвав і перекреслив, 
вклеївши сторінки з новою редакцією. І число «xxxi» міститься уже 
у вклеєному і власноруч дописаному тексті: автор написав умовне 
число, яке планував свого часу поправити.

Поділивши текст на більшу, ніж було, кількість розділів, Куліш 
довів свій намір до певного логічного завершення, хоча і, збившись 
із нумерації, не виправив її до кінця. У новій структурній редакції 
замість 26 розділів наявні 34. Відтак постає закономірне питання: 
чи новий поділ тексту на три частини, що автор зробив у рукопису Б 
(див. с. 352), передував редаґуванню структури на рівні розділів, 
чи, навпаки, завершував його? Ще донедавна я не мав відповіді на 
це питання, яке, проте, вбачалося важливим «з огляду на можливу 
реконструкцію тексту першої редакції роману, яку Куліш викінчив і 
передав для публікації Бодянському, коли вирушав за кордон»4. Від-
так і висновок мій був двозначний: «Не можна сказати з певністю, чи 
свою спробу змінити межі усіх трьох частин, пересунувши їх задля 
вирівнення пропорцій обсягу, Куліш зробив до того, як передав текст 
Бодянському для публікації, а чи вже опісля, коли редаґував його на 

4     див. мою статтю «структура роману Куліша “Чорна рада”. Історія тексту», Спад-
щина: Літературне джерелознавство. Текстологія 10 (2015): 184.
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засланні. Втім, було б логічно вважати, що перше припущення є біль-
ше вмотивованим: адже, як буде видно далі, від ідеї поділу роману на 
частини Куліш іще на той час був не відмовився, а залишити видавце-
ві якісь вказівки щодо такої фраґментації тексту було важливо»5.

додаткове вивчення рукопису Б розвіює будь-які сумніви, що всі 
зміни у структурі, про які дотепер ішлося, – і зміщення меж у части-
нах, і переформатування розділів, – Куліш зробив ще перед заслан-
ням. Після закінчення первісної частини 2 внизу є авторська помітка 
олівцем, що тепер ледве відчитується, бо її стерто гумкою: «Конец 
второй части не здесь, а в 3й тетради, в конце xxiiiй главы» [81]. Коли 
звернутися до розділу 23, бачимо, що йдеться не про первісний розділ, 
а новий – той, який автор утворив, розбивши розділ 18 на два. Відтак 
наприкінці розділу 23 міститься згадана помітка олівцем – «Здесь ко-
нец второй части». Отже, Куліш спершу створив новий розділ, а вже 
потім змінив межу частини, і це відбулося до заслання. Останнє зро-
зуміло зі змісту помітки, адресованої, цілком очевидно, Бодянсько-
му як видавцеві роману. Помітка дає змогу потвердити висновок, про 
який уже йшла мова, – рукопис Б первісно існував у форматі трьох 
зошитів, які відповідали трьом частинам (на засланні автор зошити 
з’єднав і оправив). Три зошити постали внаслідок своєрідного плану-
вання творчого процесу: роман Куліш писав частинами, кожну з яких 
давав переписувати набіло окремо (див. с. 233‒234, 237).

Отже, створивши український роман навесні – влітку 1846 року, 
Куліш розбив його на три частини, кожна з яких мала відповідно 7, 8 
та 11 розділів. Восени – на початку грудня, перед тим як віддати текст 
Бодянському, письменник перекомпонував структуру, збільшивши 
кількість розділів і змінивши межі всіх трьох частин, кожна з яких, 
своєю чергою, стала складатися з 9, 14 та 11 розділів6.

*
Опрацювання на засланні розділової структури роману спонука-

ло автора переглянути макростуктуру тексту і на рівні частин. Одно-
часна правка червоним олівцем – закреслення вказівки «Здесь конец 
первой части» і тут-таки закреслення розділу 10 [Б, 50], який внаслі-
док нового поділу було цілковито усунено, – переконливо свідчить, 
що нове переформатування розділів відбувався одночасово з переді-
лом тексту на частини. Червоним олівцем також закреслено «Гл. xV» 
[Б, 70 зв.]. Правка червоним олівцем проходить через увесь текст ро-

5   ibid., 174.
6   У таблиці структурних змін, яку я долучив до статті «структура роману Куліша 

“Чорна рада”», хронологія створення та першої зміни у структурі українського 
роману зазначено в такий спосіб: «Весна 1846 – 1847» та «1847 – не пізніше 
26 червня 1849» (ibid., 195–200). як тепер бачу, цю хронологію необхідно скориґу-
вати.
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ману, починаючи з розділу 5. Цю правку зроблено уже в Тулі, про що 
свідчить її «ярижка», тоді як увесь текст до заслання написано і прав-
лено «максимовичівкою» (про це вже йшлося – див. с. 240).

Фінальне структурування роману, здійснене в цей період і закон-
сервоване до середини 1850-х років, істотно наблизило текст до оста-
точної редакції, зафіксованої в публікації. Відповідно до цього поділу, 
роман складався із двох частин і двадцяти розділів: частина 1, розділи 
1–9, і частина 2, розділи 10–20.

як відбувався рух творчої думки автора? Перше, що впадає у 
вічі, – опрацювання тексту (закреслення великих, іноді по кілька сто-
рінок, шматків і згладжування тексту шляхом різного роду дописок) 
та його переформатовування по-новому відбувалося синхронно. Це 
був узаємопов’язаний процес – і структурне, і змістове моделювання 
тексту, творення нової редакції. Відповідно до нового бачення, автор 
розділив на дві частини події, що відбувалися на Хмарищі та в Києві 
(до поєдинка Петра з Туром), з одного боку, та події в Ніжині, з друго-
го – частини співмірні за обсягом, які перебувають у взаємній опози-
ції. якщо в першій частині вагомою є інтриґа стосунків лесі та Петра, 
то у другій центральними є суспільні події з їхнім драматизмом, які 
задали тон усьому романові.

Нове структурування тексту за розділами – і ця правка вінчає ре-
дакцію тексту, створену в 1840-х роках, – було таким. Первісні роз-
діли 1 і 2 Куліш об’єднав в один, провівши радикальне скорочення 
розділу 1 і дописавши початок («По весні 1663 року – треба ж згадать 
таку старовину! – двоє подорожніх, верхи на добрих конях...»). Розді-
ли 3 і 4, скоротивши чималу частину тексту в надмірно розтягнених 
діялогах, із яких вони складалися, Куліш також об’єднав в один. Тоб-
то з чотирьох розділів автор утворив два, які збереглися в остаточній 
редакції. Первісний розділ 5 змінив нумерацію на 3 (сцена в пекар-
ні), а розділи 6 і 7 Куліш, скоротивши, знову об’єднав в один – ново-
утворений розділ 4 (сцена у світлиці). Згодом – уже в середині 1850-х 
років – цей розділ 3, як уже йшлося, Куліш цілком усунув, написав-
ши замість нього лише кілька речень, які зв’язували текст (також див. 
далі). Первісний розділ 8 залишився непорушним, лише виправлено 
порядковий номер на 5 (остаточно розділ 4)7.

Наступні розділи 9–11 (події в Києві – на Подолі й у святій софії) 
зазнали особливо істотних змін. Провівши радикальне скорочення, 
автор об’єднав їх у розділ 6 (у підсумку розділ 5). Ущільнення на цьо-
му етапі було початком процесу редаґування розділів 9–11, які увійш-

7   Перед тим як провести ці зміни, автор спершу усунув розділ 4 («як скончив кобзар 
пісню...»), об’єднавши його із попереднім розділом, щоб сцена на пасіці була ціль-
ною, а далі виправив цифру наступного розділу – 5 на 4. Ця структурна правка 
виявилася незавершеною: письменник звернувся до першого розділу і почав змі-
нювати структуру від нього.
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ли в розділ 6 і над якими автор працював і далі. В остаточному тексті 
розділ 5 – один із найлаконічніших. Він цілком вписується в дина-
мічну канву сюжету, й кілька описів-диґресій у ньому (найістотніші – 
це опис Братського монастиря і проводи запорожцями прощальника) 
сприймаються органічно. У ранній редакції ці картини було розбав-
лено численними історичними й етнографічними екскурсами (напри-
клад, повністю наведено леґенду про михайла семилітка), поданими 
і в діялогах, і від автора, надмірними ремінісценціями (як, скажімо, 
пригадуванням Василя Невольника про його запорозьке минуле), 
розсіюванням читацької уваги на почуття героїв, які в подальшому 
не відіграють істотної ролі (переживання Петра з приводу невдалого 
сватання тощо). дія в попередній редакції протікала, крім Братського 
монастиря, у софії Київській. саме тут відбувся «шлюб побратим-
ства» Кирила Тура й Богдана Чорногора, дещо покорочений уже на 
цьому етапі ущільнення і цілком усунений у фінальній редакції разом 
із усім текстом, що стосується локусу софії як проміжного пункту від 
Подолу до Печерська, куди автор повів своїх героїв.

Останні декілька розділів, якими завершувалася перша частина, 
також зазнали істотних текстових змін, і їх було вдосконалено струк-
турно. Ця нова схема врешті закріпилася в остаточному тексті. Пере-
сунуті межі розділів 12 і 14 унаслідок попереднього редаґування пер-
вісної структури стали початками розділів 7 і 8 (відповідно розділ 13 
влився у розділ 7). І, нарешті, первісний розділ 15 було перетворено 
на розділ 9.

Уже з одного цього побіжного огляду структурних змін, які зазна-
ла ця частина тексту «Чорної ради» – принаймні до середини 1850-х 
років вона фігурувала як «Часть перша» – видно, наскільки масштаб-
ним було доопрацювання ранньої редакції роману. І навпаки, аналіз 
другої половини твору засвідчує відносну сталість творчої думки 
автора протягом усього часу створення тексту. Усвідомивши хибний 
шлях у напрямку дробіння тексту, внаслідок якого первісні розділи 
16–26 перетворилися на розділи 18–34 (тобто 11 розділів змінилися на 
17), автор повернувся до первісної структури. Кожний розділ первіс-
ної структури, починаючи від 16-го, було збережено і кожному було 
надано нову нумерацію: розділи 16–26 стали розділами 10–20.

якщо порівняти фінальну фраґментацію цього рукопису Б із тою 
структурою, яка наявна в остаточному тексті, бачимо, що в рукопи-
су Б – 20 розділів, а в остаточному тексті – 18. Отже, лише два розділи 
було згодом ущільнено: крім цілком зліквідованого розділу 3, про що 
вже йшлося, відбулися зміни й у розділах 15 і 16 остаточної нумерації 
цього рукопису (первісні 21 і 22) – після радикальних скорочень у роз-
ділі 15 (21) вони злилися в один розділ 14 фінального тексту.

Унікальність рукопису Б в тому, що він дає найповніше уявлення 
про працю автора над удосконаленням тексту, зокрема його структури. 
як я вже тут писав, унаслідок цієї праці виникла цілком нова редакція, і 
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від неї Куліш відштовхувався, готуючи роман до видання. Отже, перша 
редакція українського тексту виникла внаслідок опрацювання росій-
ського тексту, який був для неї протоориґіналом – і то до певної міри, 
оскільки, як про це йшлося в цитованому раніше листі до Костомарова 
(див. с. 44‒46), автор істотно переосмислив російський текст, створив-
ши цілком нову версію українського. Опрацьовуючи далі український 
текст, Куліш уже спирався на новостворену редакцію рукопису Б. За-
кріпивши її в набіло переписаному рукопису, Куліш продовжував далі 
працювати з текстом, шліфуючи його, а тим часом новоутворена редак-
ція слугувала основою для того, щоб «підігнати», «дотягнути» до неї 
російську версію роману. Повторюся: певною мірою Куліш мав рацію, 
коли писав у статті «Об отношении малороссийской словесности к об-
щерусской. Эпилог к “Черной раде”», що українська версія є ориґіна-
лом, а російська – перекладом. якщо говорити про створену на заслан-
ні редакцію, то, на мій погляд, це справді було так.

*
Подальше – в середині 1850-х років – вдосконалення структури 

роману відображає рукопис В. Це – Кулішів автограф, який постав 
унаслідок переписування рукопису Б і є прямим його продовженням, 
про що вже тут також ішлося. Рукопис В відбиває структуру фінальної 
фраґментації тексту, зафіксованої в рукопису Б. Попри велику кіль-
кість правок у рукопису В – закреслення, не раз цілих сторінок, і до-
писки, – структуру розділів автор тут не займав. Однак поділ роману 
на частини Куліш змінив кардинально. Попервах текст у рукопису В 
також було поділено на дві частини: перша мала 9 розділів (закінчу-
ється описом двобою Кирила Тура з Петром Шраменком), а друга – 11 
(тут підрахунок веду за рукописом Б: кінець рукопису В відсутній). 
Кожна частина у рукопису В існує окремим зшитком (рукописним бло-
ком); наприкінці першого зшитку зазначено «Кинець першои часты». 
Кожна частина починається назвою «Чорна рада, або Нещаслива ста-
росвіщина», але самих вказівок, які були наявні у рукопису Б, – «Часть 
перша», «Часть друга» – у тексті немає. Цілком імовірно, автор плану-
вав зазначити їх на 3-й сторінці, адже і в першій, і в другій частинах 
авторська паґінація сторінок починається з 5-ї сторінки. На якомусь 
етапі Куліш, проте, вирішив відмовитися від поділу роману на части-
ни: закресливши позначення «Кинець першои часты» після розділу 9 і 
назву цілого твору «Чорна рада, або Нещаслива старосвіщина», якою 
розпочинався розділ 10, автор зліквідував між цими розділами межу, 
задану двочастинним поділом.

У рукопису В, втім, є одна характерна правка, яка стосується роз-
ділової структури: автор знову завагався, чи не розбити розділ 10 
(в остаточній редакції – 9) на два, як це було в одному з варіянтів у 
рукопису Б. Після фрази, яка свідчить про логічне завершення дії, – 
«Попрощались і роз’їхались. Нехто некому не сказав на прощаннє 
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веселого слова. Усім на серце пала тяжка туга, мов перед яким ве-
ликим горем» (це була реакція на повідомлення сотника Юска про 
зраду трьох полків; сомко рушив до Переяслава, а Шрам до Ніжи-
на), – Куліш вписав «Глава xi» [98]. Наступний розділ, як і свого часу 
розділ 19, мав початися із фрази «еге-ге! бачу, бачу, куди доля хилить 
Україну! – говорив сам собі Шрам, понуривши голову» (її вже було 
зредаґовано супроти попереднього варіянту, і вона набула такого ви-
гляду, як в остаточному тексті). Очевидно, автора не зовсім задоволь-
няло те, що розділ 10 містив у собі такі різнорідні події, як одужання 
Петра на Череваневому хуторі, коли леся покохала Петра; повідом-
лення Юска про зраду та нарада сомка зі Шрамом; мандрівка всіх до 
Ніжина, під час якої теж відбувалися певні колізії. Проте поїздку до 
Ніжина в окремий розділ автор усе ж не виокремив і, маркувавши її 
«Глава xi», тут-таки закреслив напис.

Уже говорено про те, що Куліш узгоджував тексти української та 
російської версій роману і слідом за цим узгоджував і структурну фра-
ґментацію обох текстів. Через те у фінальних, друкованих редакціях 
української та російської версій тексти взаємодіяли один із одним на 
сюжетно-композиційному рівні, і це забезпечувало їм тотожну струк-
туру. Підтвердженням тому є рукопис Д – автограф і авторизований 
список російської версії роману, який виник наприкінці 1840-х – на 
початку 1850-х років Рукопис Д, як і рукопис В, постав унаслідок пе-
реписування зредаґованого на засланні тексту російського роману і 
також є неповний – він містить лише першу частину роману. Однак 
і цієї частини досить, щоб порівняти обидва тексти і ствердити їхню 
структурну взаємопов’язаність. Обидва рукописи в першій частині 
мають по 9 розділів, межі яких одинакові. Рукопис Д, як і його укра-
їномовний відповідник, також відображає двочастинний поділ рома-
ну – він закінчується вказівкою «Конец первой части», яку в перебігу 
редаґування було перекреслено. Тобто і в російській версії роману 
автор усунув поділ його на частини, і цей процес відбувався майже 
синхронно, точніше – спершу Куліш проредаґував рукопис В, а потім 
поправив рукопис Д.

якщо розглядати обидва рукописи як певну цілість, як продукт єди-
ного творчого задуму, вони дають змогу хронологічно окреслити час, 
коли автор планував свій роман структурувати на дві частини і коли він 
від цього наміру відмовився. ми знаємо, коли було створено рукопис В 
і не пізніше якого часу було завершено його редаґування – перед 18 лю-
того 1855 року (див. с. 67). І завдяки Кулішевому листу до миколи м. Бі-
лозерського від 22 березня 1854 року нам відомо, коли було розпочато 
редаґування рукопису Д, – не раніше цього дня (див. с. 255‒257). У ли-
сті Куліш виразно висловлюється про першу та другу частини роману, 
тобто на тоді двочастинний поділ іще був актуальний. Опосередковано 
про це свідчить і Кулішеве прохання розпочати паґінацію переписаного 
від сторінки 159. Перша частина (рукопис Д), яка залишалася в Куліша, 
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закінчується сторінкою 154, а отже, письменник потребував два чисті 
аркуші. Нагадаю, що паґінацію в рукопису Д почато зі сторінки 5, тобто 
автор тут зарезервував таку саму кількість сторінок, і в українському 
рукопису В кожна з частин також починається зі сторінки 5. Найімовір-
ніше, на пропущених сторінках мала йти титульна інформація з назвою 
твору і номером частини. Переосмислення структури тексту в бік спро-
щення – усунення поділу на частини – відбулося в міжчасі від 22 берез-
ня 1854 року до 18 лютого 1855 року.

*
Хоча Куліш уже істотно просунувся в опрацюванні обох версій 

роману, до його повного завершення ще було далеко. Обидва руко-
писи – В і Д, які з чистових перетворилися на чорнові, автор перепи-
сав (дав переписати) набіло. Новоутворений рукопис (Вх) української 
версії нині невідомий – на його основі постав рукопис Г, неповний 
чистовий автограф (нагадаю: це перші три розділи і менш як поло-
вина четвертого), який відображає фраґментацію остаточного тексту. 
Це означає, що перші два розділи рукопису Г повністю відповідають 
першим двом розділам рукопису В, а третій – четвертому. Третього 
розділу, що міститься в рукопису В (сцена в пекарні за участи Петра, 
лесі та її матері), тут уже немає – його Куліш цілком усунув, закрес-
ливши в рукопису Вх і дописавши там декілька речень, які є зв’язними 
з наступною дією (вони мають розбіжності з друкованим текстом):

– е, та се ж ти міні й жениха привіз! – каже Черевань, заглянувши 
в пекарню. (А в пекарні давно вже сидів Петро Шраменко, розмов-
ляючи з Череванихою і з її дочкою лесею). – Бач, як у їх весело! не 
так, як у нас. Що то за милий вік молодецький! Веди ж, Василю, 
гостей у світлицю, а я поздоровкаюсь із Шраменям. [Г, 31]

Значно більше матеріялу для аналізу дає рукопис Е російської 
версії роману – набірний для публікації в журналі «Русская беседа». 
Це – повний текст, і тим він унікальний – єдиний повний текст росій-
ської версії роману, що зберігся донині. Навіть побіжно переглянувши 
цей рукопис, не скажеш, що то є біловий текст, призначений для чи-
тання цензора та для набору в друкарні – настільки він помережаний 
різними правками, закресленнями та дописками. деякі сторінки автор 
написав власноруч, що також свідчить про копітку працю на текстом 
роману – їх вставлено замість вилучених сторінок із текстом, який не 
вдольняв автора. серед тих численних змін, які Куліш вніс у вже, як 
спочатку гадалося, біловий текст, були зміни у структурі.

На цьому фінальному етапі Куліш зліквідував декілька сцен і че-
рез те зменшив кількість розділів. 20 розділів, які було створено ще 
на засланні, змінено на 18, і вони ж залишилися у друкованих текстах 
обох версій роману. Усунувши в українській версії весь розділ 3 зі 
сценою в пекарні, письменник, однак, зберіг цю сцену в російській 
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версії, а разом із нею і декілька супутніх описів, цілком відсутніх в 
українському тексті (хати Череваня, портретів меласі Череванихи та 
її доньки лесі тощо). як показує рукопис російської версії, у Куліша 
спершу була думка так само скоротити і російський текст, як і україн-
ський. Він власноруч написав заголовок «Глава третья» і далі її поча-
ток, який є вільним перекладом з української:

– Э, да ты мне и жениха привез! – сказал Череван, заглянув в пекар-
ню, где уже давно сидел Петро, сын старого Шрама и беседовал с 
Чериванихою и ее дочерью лесею. – Бач, як у их весело! не так, як 
у нас. Что за чудесной век молодецкой!.. Василь, веди ж ты гостей в 
светлицу, поздороваюсь с Шрамовым орленком. [е, 26]

Проте, відмовившись від цього наміру і перекресливши увесь цей 
початок разом із написом «Глава третья», автор вирішив таки зберег-
ти сцену.

Наступний розділ є особливо важливий у структурі роману, 
оскільки в ньому головні герої в’їжджають до Києва, а відтак сюжет 
від статики Череваневого хутора Хмарища переходить до динаміки 
наступних подій. Щоб порядковий номер розділу російської версії 
відповідав аналогічному розділові української, Кулішеві довелося в 
рукопису Е об’єднати третій і четвертий розділи в один, через що но-
воутворений розділ вийшов надто розтягнений: тут і розлога сцена в 
пекарні, і гостина у світлиці, і розстроєні заручини, і виїзд із хутора 
до Києва та розмова дорогою Петра з Череванихою, яка натякає йому 
на те, що леся, власне, вже заручена із «князем». Проте Куліш його не 
скоротив, можливо, сподіваючись отримати за більший обсяг тексту 
більший гонорар.

декілька наступних розділів Куліш у рукопису виправив, змі-
нивши відповідний номер. Це стосувалося розділів 5, 7, 8 та 9 (цим 
розділом, у фіналі якого відбувається двобій Петра Шраменка з Ки-
рилом Туром, раніше закінчувалася друга частина при тричастинно-
му поділі або перша частина при двочастинному), які стали розділа-
ми 4, 6, 7 та 8. Із цього переліку «випадає» розділ 6 старої нумерації, 
або 5 нової. Річ у тім, що понад половина обсягу цього розділу, а 
також закінчення попереднього, є Кулішів автограф, тоді як решта 
тексту, як уже йшлося, це копія писарською рукою (звичайно, в ру-
копису є й інші сторінки, написані рукою Куліша, – вони замість 
вилучених). Цей розділ автор власноруч написав, і в ньому вже одра-
зу вписав змінений номер розділу, а не виправив попередній. має-
мо важливе епістолярне свідчення Куліша про те, як він працював 
над російським романом, готуючи його до друку. Це свідчення дає 
уявлення про «механіку» Кулішевої праці і частково прояснює, як у 
писарській копії з’явилися сторінки (і їх чимало), написані рукою 
самого автора. В листі до сєрґея Аксакова від 3 травня 1856 року 
письменник заявив:
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я уж принялся за русский текст и – знаете ли, что я делаю? – пишу 
на память, не глядя в присланную Вами рукопись. если достанет у 
меня свежести, то многие места будут написаны вновь и, без сом-
нения, лучше прежнего. Но мне некогда – вот беда8.

справді, Куліш настільки добре вже знав текст, так багато разів його 
власноруч переписував – і українську, і російську версії, що міг уже, зав-
дяки своїм блискучим здібностям, відтворити текст із пам’яті. Цитова-
на репліка постала вслід за проханням, висловленим у листі до цього 
ж кореспондента місяцем раніше, 7 квітня: «А перевода “Черной радыˮ 
для переделки от Вас ожидаю»9. Отже, наскрізне фінальне опрацювання 
тексту в рукопису Е розпочалося десь після 20-х чисел квітня, хоча легку 
правку письменник зробив у ньому вже наприкінці лютого ‒ на початку 
березня (див. с. 262). Частину тексту – розділи 1–8 – Куліш завершив 
редаґувати до грудня, коли передав рукопис у «Русскую беседу».

Пишу не про весь рукопис, а лише про частину, яка йшла до друку 
першою, бо є підстави вважати, що автор передав текст для публікації 
двома частинами, які вийшли у двох числах журналу: спочатку пер-
шу – розділи 1–8, які становили раніше першу частину, автор уже був 
зліквідував, а за якийсь час – розділи 9–16, а також супровідну статтю 
«Об отношении малороссийской словесности к общерусской». Чому 
я так вважаю? – Відповідь знаходимо в рукопису Е, аналізуючи роз-
ділову структуру. як уже було сказано, після об’єднання розділів 3 і 
4 в один виникла потреба змінити нумерацію наступних розділів, і 
автор зробив це до розділу 8 включно (за новою нумерацією). Однак 
усі наступні розділи, які йшли до друку в журналі другою подачею, 
через недогляд залишилися невиправленими: розділ десятий так і за-
лишився десятим (а не був змінений на дев’ятий), одинадцятий – оди-
надцятим і т. д. Немає сумніву, що ці розділи роману (колишня друга 
частина) якийсь час функціонували осібно, і Куліш просто не випра-
вив змінену нумерацію розділів, не узгодивши її з тою, яка пішла до 
друку першою10. Нумерацію розділів у публікації так і не виправили – 
у журналі та в окремому виданні її було подано з помилками.

Праця над структурою другої частини роману також мала резуль-
тат: було скорочено один розділ, і цю правку відбито в аналізованому 
рукопису. Після розділу 14 («Расскажем теперь, что происходило в 
доме Гвинтовки...»; подаю тут дійсний номер, а не відтворюю помил-

  8 м. К. Гудзій, «Невидані листи П. О. Куліша до Аксакових», Радянське літерату-
рознавство, № 19 (Київ, 1957), 83.

  9 ibid., 79.
10 Окрім цього опосередкованого свідчення (що автор передав до редакції текст 

двома порціями), яке можна виснувати з аналізу структури, маємо і пряме, базова-
не на листуванні письменника: наприкінці квітня 1857 року він писав Григорію 
Ґалаґану, що «морочиться» над текстом роману, який має передати до редакції 
(див. с. 90). Перша частина на той час уже була в друкарні.



ковий) окремим розділом ішов опис центральної події твору – «чорної 
ради», однак його автор вирішив усунути, об’єднавши з попереднім. 
Аналогічно до українського тексту, автор спершу фокусував свою 
увагу на образі княгині, увиразнивши додатковими штрихами «раз-
лад в семействе хозяина», щоб посилити домінанту: «В эту смутную 
годину не было и там спокойствия и согласия ни между мужчинами, 
ни между женщинами». У перебігу редаґування письменник закрес-
лив усі ці пасажі (див. розділ V.4). Розділ став набагато лаконічнішим, 
і виникла потреба об’єднати його з наступним, що автор і зробив на 
цьому етапі. У наступних чотирьох розділах, якими завершувався ро-
ман, Куліш виправив числа розділів відповідно до проведеної струк-
турної зміни, однак не зауважив загальної помилки в нумерації усієї 
другої частини – розділ 17 було виправлено на 16, а насправді то був 
розділ 15, і т. д.

як бачимо, вивчення питання структури роману – як вона зміню-
валася та відображалася в тексті за весь час його створення та опра-
цювання – не зводиться до простого, сказати б «механічного» перелі-
чення всіх структурних змін. докладне висвітлення такого, здавалося 
б на перший погляд, другорядного у творчій історії «Чорної ради» 
питання дає багатий матеріял для розуміння процесу створення обох 
різномовних текстів, дає змогу чіткіше окреслити етапи їх редаґуван-
ня. структурне та змістове моделювання тексту були взаємопов’язані, 
й осмислення питання структури дає ключ до розуміння художньої 
тканини тексту, який автор «розклав на полички» розділів.
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3. Проблема епіграфа

Одна з головних текстуальних відмінностей між українською та 
російською версіями «Чорної ради» полягає в тому, що в російській 
версії кожний розділ відкривається епіграфом, а в українській епігра-
фи відсутні. маємо назагал цікаву ситуацію, варту окремого аналізу, – 
як епіграф відображався у творчій історії тексту. Адже якщо епіграф 
розглядати як авторський ключ до розуміння тексту, як своєрідний 
автокоментар, то епіграфи в російській версії роману треба екстрапо-
лювати і на українську: вони творять той метатекст, який істотно зба-
гачує наше розуміння твору, дає додаткові можливості його прокомен-
тувати, поглянути на нього з того ракурсу, який автор мовби виділяє, 
наголошує або відтіняє, вводячи новий асоціятивний план у формі 
цитат із чужорідних текстів – чи то фольклорних, чи то інших авторів.

Немає жодного свідчення про хоч якісь Кулішеві спроби ввести 
епіграфи в текст українського роману. Немає епіграфів у чорновій 
редакції другої частини (розділи 4–8 остаточного тексту), яку Куліш 
створив навесні 1846 року (рукопис А). Немає їх у переписаному на-
біло влітку – восени 1846 року зведеному тексті, що його автор до-
опрацьовував на засланні (рукопис Б). Немає їх і в автографі, який 
постав унаслідок переписування цього поправленого тексту і який 
Куліш правив і після заслання, аж поки в лютому 1855 року не пода-
рував миколі д. Білозерському (рукопис В). Відсутні епіграфи й у не-
повному біловому автографі роману, який містить розділи 1–3 і менш 
як половину розділу 4 (рукопис Г). Отож небажання Куліша подати 
епіграфи в українському тексті було системним. Автор тут проявив 
дивовижну послідовність. Кажу так, бо в написанні російської версії 
роману він теж був послідовним (за винятком короткого періоду сере-
дини 1850-х років), але в протилежному – у творенні додаткового рів-
ня смислових структур у вигляді епіграфів. Вони містяться і в перших 
друкованих розділах роману в 1840-х роках, і в неповному автографі 
кінця 1840-х – початку 1850-х років (рукопис Д), і в повному тексті – 
автографі та авторизованій копії, який був набірним для публікації в 
журналі «Русская беседа» 1857 року (рукопис Е).

Постає природне запитання: чому автор у різномовних версіях 
роману по-різному оцінив потребу епіграфів? Адже епіграф міг би 
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виконувати свою конструктивну роль не тільки в російському, а й в 
українському тексті. міг би пролити світло, відсвіживши текст, якусь 
певну ідею, закладену в ньому, сюжетну лінію, яка домінує в тому 
чи тому його структурному фраґменті, закцентувати увагу читача на 
якійсь проблемі, використати як засіб суґестії тощо. Певна річ, од-
нозначної відповіді тут бути не може, оскільки не існує і самого по-
яснення від автора, чому він зробив такий вибір. Відповідь, на мою 
думку, пов’язана з іншою особливістю російської версії роману – 
наявністю в ньому великої кількости приміток, яких майже немає у 
версії українській (малозрозумілі в українському романі слова Куліш 
пояснив в окремому словничку, який умістив наприкінці книжки). У 
примітках – про це вже тут ішлося – автор прагнув не тільки проко-
ментувати текст для російськомовного читача, а й викликати довіру 
до того, як у романі зображено історичні події. до російського тексту 
Куліш – і це не раз відзначали критики-сучасники, а згодом і дослід-
ники – підходив як історик, прагнучи якомога точніше відтворити 
реалії зображеної в романі епохи (втім, письменник переважив над 
істориком), і функція приміток тут, сказати б, двояка: вона і раціо-
нальна – як коментар до подій, артефактів, малозрозумілих для росія-
нина українських слів тощо, вона й ірраціональна – як засіб творення 
українського силового поля, в якому обертається російський текст. 
схоже, що й функція епіграфа в російському тексті аналогічна. як це 
буде видно далі, у російській версії епіграф має виразний україноцен-
тричний характер, а деякий ухил у російський цитатний контекст на 
засланні, від якого письменник рішуче відмовився в остаточному тек-
сті, якоюсь мірою пояснюється новими обставинами Куліша у зв’язку 
з репресіями, яких він зазнав після розгрому Кирило-методіївського 
братства. Український текст, натомість, був повністю самодостатній, 
він мав промовляти без сторонніх конотацій1.

Куліш рідко ставив епіграфи до своєї прози (інакше було з його 
поезією, а чому так – це окрема цікава тема). За період 1840-х – се-
редини 1850-х років, коли він створював і далі опрацьовував «Чорну 
раду», лише два його тексти містять епіграфи: роман «михайло Чар-
нышенко, или малороссия восемьдесят лет назад» – і не до розділів, 

1    Про функціональну і програмову роль епіграфів у російській версії роману, зокре-
ма, як увиразнення народного бачення історичних подій, а також – як певного роду 
автокоментар, пише джованна сьєдіна: «they have the function of “giving the tone”, 
so to speak, to the events that will be narrated», «they express the people’s vision of 
historical events, and are thus somehow called to make up for the “dux naroda”, 
otherwise not very perceptible in the russian version. Particularly resonant with the 
events narrated, and as if setting the low key for the sad events that are going to take 
place, are the epigraphs from sevcenko». Останні «used as a sort of commentary to the 
events narrated». Giovanna siedina, «A russian and ukrainian Historical Novel: 
Pantelejmon Kuliš’s “Čorna rada”», Studi Slavistici 3 (2006): 125–126; також див.: 
джованна сьєдіна, «“Чорна рада” Пантелеймона Куліша. Українська та російська 
версії: відмінності й подібності», Слово і час, № 7 (2004): 5.
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а до частин (властиво, один і той самий епіграф до кожної частини, 
тобто один епіграф до всього твору), та написаний на засланні «роман 
у віршах» «евгений Онегин нашего времени», що переспівував Пуш-
кіна, відповідний його твір (який, до речі, теж має епіграфи).

Водночас спостерігаємо Кулішеве короткотривале вагання й щодо 
того, чи треба взагалі вводити епіграфи до тексту російського роману. 
до середини 1850-х років письменник тут був послідовний: епіграфи 
мали бути. Вони наявні в рукопису Д, проте в середині 1850-х років 
Куліш чомусь передумав і всі епіграфи в цьому рукопису закреслив2. 
Звідти текст переписано в рукопис Е, який спершу теж не мав епі-
графів. У процесі завершального редаґування роману, яке тривало від 
весни 1856 року і до того часу, коли цей рукопис потрапив до редакції 
московського журналу, автор знову вирішив ввести в текст епіграфи – 
дописав їх до кожного розділу, почасти взоруючись на попередню ре-
дакцію, а почасти створивши ab ovo, з «чистого аркуша».

*
Перша публікація – «Пять глав из нового романа П. Кулеша Чер-

ная рада», подана у трьох весняних випусках журналу «современ-
ник» за 1845 рік, містить два рівні епіграфів: і до цілого твору, і до 
його розділів. Тут зафіксовано єдину за всю творчу історію авторову 
спробу подати епіграф до цілого роману:

Помянух дни древнія, поучахся [!] во
всѣх дѣлѣх Твоих, в твореніи
руку Твоею поучахся.
                                  Пс. CXLII, 5 [ПГ, 332]

Біблійний вислів3 задавав модальність сприйняття роману і вод-
ночас відображав позицію автора, його творчу настанову. Куліш де-
кларував своє завдання як письменника – описувати й осмислювати 
«дні стародавні». епіграф кореспондував із текстом роману, насиче-
ним біблійними алюзіями та розлогими цитатами, які лунали з уст 
полковника-священика Шрама та запорожця Кирила Тура. У цілому 
біблійна цитатність закладала високий реґістр звучання, суголосний 
із драматичним розвитком подій. Не знати на якому етапі автор відмо-
вився від цього епіграфа, – автограф роману, переписаний на засланні, 
його вже не містить, немає його і в остаточному тексті.

Перший розділ роману в ранній редакції – це популярний виклад 
історичних подій до 1663 року. Вже на засланні цей розділ Куліш ціл-

2   можливо, знаючи, що епіграфи буде змінено, автор їх закреслив, аби копіїст дарем-
но не переписував (так само не давав переписувати примітки, що їх не раз зміню-
вав).

3    У пізнішому переспіві Куліша: «Згадав я древні дні, діла твої великі, / на твориво 
твоє дивуючись поглянув», див. Псалтирь, або Книга хвали Божої. Переспів укра-
їнський Павла Ратая [П. Куліша] (львів, 1871), 317.
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ком усунув, обмежившись лише кількома абзацами опису, в контексті 
яких подав і біограму Шрама. своєрідна преекспозиція – історичне 
тло, побажане, на думку автора, щоб уявити події, які згодом вилили-
ся в «чорну раду». Національне поневолення України в першій поло-
вині xVii століття спричинило повстання під проводом Хмельниць-
кого, і саме завдяки єдності – на ній акцентує епіграф – козаки зуміли 
подолати ворога:

Тим і сталась по всьому світу страшенная козацькая сила,
Що у вас, панове молодці, була воля й дума єдина.
                                                             Из народной песни [ПГ, 332]

Цитату автор узяв з апокрифічної думи (її автентичність сум-
нівна) про смерть Богдана Хмельницького «Ой пійшла тяжка 
жаль-недоля та по всієй Україні...», яку опублікував Ізмаїл срезне-
вський у «Запорожской старине» (наведені слова гетьман промовив 
на смертному одрі)4. На той час Куліш був певний щодо народного 
походження «думи»5, власноруч вписавши її у збірник народних 
пісень, який підготував у першій половині 1840-х років (під тек-
стом означив і джерело, з якого її запозичив)6. Іще перед публіка-
цією цього розділу роману в «современнике» письменник 5 червня 
1844 року пише лист до Шевченка, у якому наводить цей самий 
вислів на підсилення своїх слів про велику силу «конкордії» (згоди) 
і «дискордії» (розбрату) [ПЗТ, 1:37]. Провідна думка, закладена в 
цьому епіграфі, є контрапунктом, антитезою до фінальної розв’язки 
і водночас прогностичною щодо можливого, проте не зреалізовано-
го в дійсності розвитку подій. У цьому плані епіграф стосується не 
лише окремого розділу, а й цілого твору.

Вочевидь, для письменника цей епіграф був вдалою знахід-
кою: ним він потрапляв у тональність провідних ідей роману. Ін-
триґує функція епіграфа та його позиціювання до тексту. Автор 
буквально «розсипав» алюзії та ремінісценції з нього в текстах 
і української, і російської версій роману. Наприклад, на Черева-
невому хуторі Божий Чоловік співає «думу» про смерть Хмель-
ницького, яку сам склав, – із неї і запозичено епіграф. Прихована 
цитата з «думи» – як іронія – міститься у фразі, яку висловили се-
ляни, сподіваючись – намарно – поживитися після «чорної ради» 
чужим добром: «козацтво тепер стоятиме усі в одно» [ЧРу, 355] 
(в тексті «думи»: «Тілько прошу я вас, Панове молодці, спочин-

4    «смерть Хмельницкого», Запорожская старина, часть 2, кн. 1 (Харьков, 
1834), 42–43. В ориґіналі «Що у всіх вас» замість «Що у вас».

5     до неавтентичних дум її віднесли Володимир Антонович і михайло драгоманов; 
див. Исторические песни малорусского народа с объяснениями Вл. Антоновича и 
М. Драгоманова, т. 2, вып. 1 (Киев, 1875), V–Vi.

6     ВР Іл, ф. 18, од. зб. 181, арк. 299–300.
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ку по Україні не рушати, розумом себе управляти та усім у одно 
стояти»7).

Тривожні вісті, отримані від сотника Юска, викликали у Шрама 
невеселі думки.

Чи вже ж дармо тая безщасна Україна Богові молила,
Щоб міцна Його воля з-під кормиги лядської слобонила,
На позор да поругу невірним не давала, щастєм наділила, –
Чи вже ж дармо вона Богові молила? [ЧРу, 190]

(Ці рядки Куліш навів в епіграфі до розділу 2 фінального тексту – 
див. далі.)

У тексті, створеному 1846 року, словами «не зуміли усі ~ у одно 
стояти» закінчувався роман, і це надавало їм особливої ваги, наголо-
шувало їх (на засланні увесь той абзац закреслено – див. с. 290).

епіграф до наступного розділу 2 первісної редакції теж пов’яза-
ний із цим епіграфом, і поєднуються вони постаттю Хмельницького, 
незрима присутність якого на сторінках роману повсякчас відчуваєть-
ся: він мовби втілюється у постатях головних героїв – гетьмана сом-
ка і полковника Шрама, соратників Хмельницького, чию справу вони 
безпосередньо продовжують. Обох єднає з ним уболівання за долю 
України, яку вони ставлять понад власні інтереси й особисте життя.

Тільки Бог святий знає,
Що Хмельницький думає-гадає.
             Из народной песни [ПГ, 350]

Шрам разом із сином темної ночі виїжджають із Паволочі, їхня по-
дорож оповита таємничістю. Навіть постать самого Шрама, хто він є, 
читачеві ще не з’ясована. Хто він, чому вирушив у дорогу? Що це паво-
лоцький полковник, стає зрозуміло лише в наступному розділі. Покров 
таємниці передає епіграф і водночас натякає на державної ваги справу 
Хмельницького-Шрама, яка спонукає його рушати в дорогу. епіграф 
узято з думи про похід Хмельницького в молдавію, опублікованої в 
пісенній збірці максимовича8. думу Куліш також помістив у своєму 
збірнику пісень, який підготував у першій половині 1840-років9. епі-
граф присутній лише в цьому розділі, і згодом Куліш цілком зліквіду-
вав його разом із текстом. слід цього епіграфа залишився в остаточ-
ному тексті російської версії, де цитату наведено в іншій редакції – у 
примітці, що пояснює слова «громада», «громадські мужі»:

7    «смерть Хмельницкого», 42.
8    Украинские народные песни, изданные Михаилом Максимовичем, часть 1 (москва, 

1834), 40.
9    ВР Іл, ф. 18, од. зб. 181, арк. 326–326 зв. до неавтентичних дум її віднесли Анто-

нович і драгоманов, див. Исторические песни малорусского народа, V–Vi.
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Того не знали ні чури козацькії
Ні мужі громадськії,
Що пан Хмельницький...
У городі Чигирині задумав вже й загадав.
                                                   [ЧРр, 10; П, 14]

Ота фразеологічна пісенна формула – «думати-гадати», що тут 
поєднується з постаттю Хмельницького, мимоволі виводить читача 
на особу сомка, проте в контексті його стосунків із лесею Черева-
нівною. леся у присутності сомка, коли з ним уже заручена, поби-
вається над пораненим Петром, однак «сомко про те не думає й не 
гадає» [ЧРу, 182]. Конотація Хмельницький – сомко у романі ледь 
окреслена, і в парадоксальний спосіб: Хмельницький загинув через 
зраду жінки («А од їх роду – не во гнів твоїй жінці – се іноді й ста-
неться, – каже Шрам. – може б, і батько Хмельницький пожив іще 
на світі, якби не сватавсь із ляхáми» [ЧРу, 220]), а сомко – родич 
Хмельницького по своїй сестрі Ганні, яка була дружиною славетно-
го гетьмана – через зраду старшини, що стала на бік Брюховецько-
го. Проте саме почуттів сомка до жінки стосуються наведені слова, 
натомість щодо Хмельницького вони мають державницький, чи то 
пак державотворчий підтекст. Водночас в іншій пісні, яку виведено 
в епіграф розділу 1 в остаточній редакції роману (див. далі), йдеться 
про сомка мушкета – він «попереду да й не виграває, / Коня удер-
жує, до себе притягує, думає-гадає». Поєднання/накладання різних 
контекстів, які створено в різних редакціях, ускладнюють і нюансу-
ють розуміння тексту.

Закономірно, що епіграф творить асоціятивний зв’язок не тільки 
Хмельницького із сомком, а й – у плані зазначеної пісенної формули 
набагато виразніше – зі Шрамом. «Не думав же я й не гадав, щоб кия-
не пошановали оттак мою старість! Чи давно ж ми були в вас із бать-
ком Хмельницьким?» [ЧРу, 73] – закидає Шрам підбуреним міщанам, 
які перекрили йому дорогу до Києва.

Змістовий акцент робить і епіграф до розділу 3. У цьому розділі 
автор оповідає, як Шрам із сином під’їжджають до Хмарища, деталь-
но описує розташування хутора і сам хутір (в остаточному тексті ці 
описи добряче покорочено), кількома характеристичними штрихами 
(які без істотних змін увійшли до остаточного тексту) змальовує, як 
Василь Невольник зустрічає подорожніх, і, нарешті, докладно опо-
відає про Шрама та про мету його поїздки. Власне, особи Шрама і 
стосуються слова з пісні, які автор вивів у епіграф:

да прожив я свій вік
Не так, як чоловік:
Що люде живуть,
як цвіти цвітуть,
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моя ж голова –
як в’яла трава.

                     Из народной песни [ПГ, 5]

слід відзначити, що це одинокий за всю творчу історію епіграф, 
коли висловлюється пряма мова нібито від імені головного героя, і та-
кий прийом, безперечно, підкреслює функціональну значущість Шра-
ма в загальній системі образів. Згодом автор, повністю переробивши 
початок твору, усунув також і цей епіграф. В остаточному тексті читач 
знайомиться зі Шрамом уже в першому розділі, і для цього розділу 
автор обрав інше мотто.

У первісній редакції зв’язок даного епіграфа з текстом, окрім 
явного, має ще й опосередкований план другого ряду, якщо епіграф 
розглянути в ширшому контексті пісні, з якої його взято. А запози-
чив її Куліш із монографії Костомарова «Об историческом значении 
украинской народной поэзии». Процитовані в Куліша рядки – це по-
чаток пісні, яка має таке продовження:

Не піду у мир, піду в манастир,
Шоб душу спасти, шоб Господь простив.
І душу спасу, і кості ссушу.
Недвижно лежать, – страшно суда ждать.
страшний суд прийде, всім розбор знайде:
Праведним душам увесь світлий рай,
А грішним душам вічноє пекло.
Що праведні душі звеселилися,
У рай ідучи, псалми поючи;
А грішні душі ужахнулися,
У пекло йдучи, сильно плачучи,
Отця й неньку клянучи:
«Проклятий час – тая година,
Що нас отець-мати на світ породила,
На добрий путь не навчила»10.

Апокаліптичні візії судного дня, який чекає на нерозкаяних гріш-
ників, – усе це потрапляє в тональність «чорної ради» з її національ-
ним апокаліпсисом, а перед тим обігрується в химерному проводі за-
порозького прощальника, який іде в монастир спасати душу. Через 
релігійно-філософську пісню, або морально-повчальну, за класифіка-
цією метлинського, що її він передрукував у своєму збірнику «Народ-
ные южнорусские песни»11, образ полковника-священика Шрама, в 
якому поєднуються віра в Божу силу і славу, з одного боку, і вболіван-
ня за Україну, з другого, програмується на інший образ, не настільки 

10 Н. Костомаров, Об историческом значении украинской народной поэзии (Харьков, 
1842), 19–20.

11 Народные южнорусские песни, издание Амвросия метлинского (Киев, 1854), 372.
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яскравий, як Шрамів, проте такий, що уособлює вищу правду, стоїть 
понад мирською «суєтою суєт», – образ Божого Чоловіка. Роздуми 
Божого Чоловіка в останньому розділі остаточної редакції («Іванця 
Бог гріхом уже покарав; а праведному чоловікові якої треба в світі 
награди?» = «Иванца Бог грехом уже покарал12. А праведному чело-
веку какой награды желать в этом мире?» і т. д. [ЧРу, 420; ЧРр, 229; 
П, 355–356]) – це та оптимістична візія, за якою стоїть авторське 
бачення етичного виміру: добро в кінцевому підсумку завжди бере 
гору над злом.

Очевидно, своїм епіграфом Куліш промовляв не тільки до чита-
ча, а й особисто до Костомарова, який у той час сприймав Куліша, за 
його спогадом, як майбутнього Волтера скота української літерату-
ри, тоді як сам Куліш оцінював Костомарова як майбутнього Тацита 
української історії13. Наступного року після публікації «Пяти глав» 
Костомаров написав Кулішеві великого змістовного листа із критич-
ними зауваженнями до роману, які спонукали автора кардинально пе-
реробити первісний текст (див. с. 44‒46). Ніжинський сотник Гордій 
Костомара – один із позитивних персонажів роману.

Крім цих двох планів, які задає епіграф із пісні про рай і пекло, 
проглядається ще й суто особистісний, авторський план, який відчи-
тується через авторське «я», виразно присутнє в цій ранній редакції 
і майже цілковито усунене в редакції остаточній. «я» в епіграфі у 
вигляді прямої мови й авторське «я» в тексті роману («и тут-то на-
чинается ряд происшествий, которые предпринял я описать в этой 
книге»; «именно в ту старину, которой я коснулся в первой главе», 
«я был недавно в Паволочи» тощо [ПГ, 343, 351]) у чомусь збігають-
ся, якщо розглядати епіграф як додатковий інструмент авторського 
«впливу» на текст, як своєрідну пропозицію автора поглянути на 
текст очима «зі сторони», через цитацію хоч і чужого твору, але та-
кого, вибір якого підпорядкований волі автора. Через епіграф автор 
пропонує вловити гру смислів, явних і прихованих, які кореспонду-
ють із текстом.

Унікальним у творчій історії «Чорної ради» є епіграф до розділу 4, 
у якому зображено сцену на пасіці. Центральною постаттю тут є Божий 
Чоловік, який грає на бандурі. Від нього присутні дізнаються про дер-
жавний розлад на лівобережній Україні: супроти гетьмана якима сомка 
повстав ніжинський полковник Васюта, який прагне зайняти його місце, 
а запорожці обрали своїм гетьманом Івана Брюховецького і хочуть поста-

12 Тут примітка автора: «Никогда я не забуду, как поразил меня таким ответом банду-
рист, воспевший в думе безнаказанное злодейство. Їх Бог гріхом уже покарав! 
Какой глибокий смисл народной философии! <...>».

13 П. Кулиш, «Воспоминания о Николае Ивановиче Костомарове», Новь 4, № 13 
(1885): 62.
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вити його гетьманом усієї лівобережної України. епіграфом до розділу 
Куліш узяв рядки з вірша Амвросія метлинського «Бандура»:

Про гетьмана чи про гайдамаку
дід заспіває, в бандуру заграє –
Плаче бандура, мов оживає,
Жаль візьме дитину, візьме і бурлаку.
Його бандура, схоче він, завиє,
Його бандура й вороном закряче;
мов та дитина, жалібно плаче –
сльози поллються, серденько ниє!
                                Метлинский [ПГ, 135]

Ці рядки наголошують сцену на пасіці з Божим Чоловіком-бан-
дуристом, яка, попри її статичність, є однією з ключових у розвитку 
сюжету. Вочевидь, автор уважав сцену вдалою, а тому цей розділ 
структурно не змінився і повністю відповідає розділу 2 остаточ-
ної редакції. Істотні текстуальні зміни в ньому зроблено було тіль-
ки для того, щоб зробити текст «густішим», прибравши надмірну 
багатослівність, яка уповільнювала розвиток дії. В той час як інші 
початкові розділи автор піддав кардинальному редаґуванню із за-
кресленням цілих епізодів та ущільненням структури. Згодом, уже 
в середині 1850-х років, Куліш намалював ескіз-ілюстрацію до ро-
ману, зобразивши Божого Чоловіка з бандурую в руках та Череваня, 
які сидять на траві під липою, що опосередковано теж свідчить про 
важливість сцени14.

слова з епіграфа «дід заспіває, в бандуру заграє – / Плаче банду-
ра, мов оживає» відбиваються в тексті розділу, коли Божий Чоловік 
співає «думу» про смерть Хмельницького «Ой настала жаль-туга да 
по всій Україні...» [В, 10 зв.] – це згадана вже апокрифічна дума, за-
позичена із «Запорожской старины». У ранній редакції роману Божий 
Чоловік, окрім цієї «думи», співає також про плач невольника: «По-
клоняється бідний невольник...» (див. с. 240‒241). Уже в рукопису В 
цієї думи немає, тоді як у первісній редакції автор широко її проци-
тував. Щодо першої «думи», то в остаточному тексті українського ро-
ману Куліш навів її перший рядок, а у фінальному російському тексті 
про виконання думи Божим Чоловіком лише сказано, що той співав 
«печальную песню о Берестечской битве»15.

14 ЧІм, інв. № Ад  1933
117/1225−

.
15 Ідеться про думу, що починається рядками «Ой чи добре пан Хмельницький почи-

нав, / як із Берестецького року / Всіх ляхів-панів на Україну на чотирі місяці виси-
лав», див. Сборник украинских песен, издаваемый Михайлом Максимовичем, часть 
1 (Киев, 1849), 74–77; Исторические песни малорусского народа, 113–115; Україн-
ські народні думи, тексти і передм. К. Грушевської, т. 2 (Харків; Київ, 1931), 196–
197. Варіянт під назвою «дума про Білоцерківський мир і про війну з поляками» 
Куліш записав 1853 року від Андрія Шута, див. ПЗТ, 3/1:51–54.
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З огляду на літературне походження цитати, епіграф також проєк-
тується на ширшу тему – Куліш та українська література. В середині 
1840-х років Куліш мав доволі продуктивні стосунки із метлинським. 
Перед арештом він залучив харківського романтика до спільного про-
єкту збірника народних пісень, але тоді зреалізувати видання не вда-
лося, тож метлинський підготував його вже самотужки (воно вийшло 
друком 1854 року в Києві). Куліш зробив у нього свій внесок, надавши 
думи та пісні. Пізніше, вже у 1860-х роках, він оцінював поетичну 
творчість метлинського неґативно, навіть із презирством («метлин-
ський – у всьому нікчемність, навіть у виданню збірника пісень. Вір-
ши його – горох у шкуратяному решеті»)16. Проте винесення рядків із 
вірша метлинського в епіграф свідчить, що на той час його творчість 
для Куліша щось важила.

Знайомству Петра з лесею автор у первісній російській редакції 
присвятив цілий розділ 5, поставивши за епіграф до нього рядки з 
народної пісні:

Ой котиться по дорозі золота тарілка,
А в нашого Овсієнка душа, а не дівка:
Ой як заговорить, як у дзвони дзвонить,
А як засміється – дунай розіллється!
                            Из народной песни [ПГ, 176]

Аналогічні рядки є в народній пісні в запису Зоріана долен-
ґи-Ходаковського «Ой котиться по дорозі криштальовий кубок» 
(розділ «Веснянки»): «Ой як же він заговорить, як у дзвони дзво-
нить, / як у дзвони дзвонить, (2) / А як же він засміється, луна 
розіллється, / луна розіллється (2)»17. як відомо, Куліш завдяки 
максимовичеві був добре обізнаний із пісенною збіркою долен-
ґи-Ходаковського. У рецензії на «Чорну раду» максимович також 
процитував ці рядки («Ой як заговорить ~ дунай розіллється») піс-
ля слів: «Но, вспомянув теперь украинскую речь в устах нашего 
достопамятного степовика Гоголя, я могу сказать о ней словами 
украинской же песни»18. Ці два рядки епіграфа є останні в пісні 
«морозенко» («Із-за гори, із-за кручі...»), яку записав Костомаров 
і яку Куліш вніс до збірника народних пісень, що його підготував 

16 докладніше див.: Олесь Федорук, «до характеристики взаємин П. Куліша й 
А. метлинського. (два листи метлинського до Куліша)», у кн.: Пантелеймон 
Куліш: Матеріали і дослідження (львів; Нью-Йорк: Вид-во м. П. Коць, 2000), 247–
276; Олесь Федорук, Куліш та його оточення: Робочий зошит (Київ, 2007), 44–45.

17 О. І. дей, упоряд., текстолог. інтепретація і комент., Українські народні пісні в 
записах Зоріана Доленги-Ходаковського (Київ: Наукова думка, 1974), 82.

18 м. максимович, «Критические замечания, относящиеся к истории малороссии. 
iV. Об историческом романе г. Кулиша «Черная рада», 1857 г. (Письмо к Г. П. Гала-
гану)», Русская беседа, № 1, кн. 9 (1858): 26.
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у середині 1840-х років19. В іншому пісенному збірнику, який упо-
рядкував Куліш у ті ж роки, наведено ще один варіянт цієї пісні: 
«Ой котиться по дорозі ціпова тарілка / Ой у того Йвана дзиндзи-
вер, не дівка» і т. д.20 Цей вислів – «дзиндзивер, не дівка» – Куліш 
згодом ужив замість «душа, а не дівка» у рукопису Д, куди вписав 
ці рядки як епіграф (див. далі).

епіграфи до перших п’яти розділів роману – це єдині такого роду 
тексти, які дійшли до нас у первісній редакції. Інші розділи твору, 
опубліковані в 1846 року в журналах «современник» і «москвитя-
нин», епіграфів не містять, хоча в цілісному корпусі, приготовленому 
для книжкового видання (цей рукопис не зберігся), вони, безперечно, 
були. Відсутність епіграфів у журнальних публікаціях 1846 року по-
яснюється тим, що уривки з роману автор друкував не як структуро-
вані фраґменти, а як самодостатні цілісні тексти, і супроводжувати їх 
епіграфами не було потреби.

*
На засланні в Тулі розпочинається наступний етап праці Куліша 

над «Чорною радою». З цього часу зберігся рукопис Д – розділи 1–9, 
які відповідають розділам 1–8 остаточного тексту. Рукопис (автограф) 
містить епіграфи до всіх розділів, і аналіз цих епіграфів, зокрема у 
зіставленні з первісним та остаточним текстами, дає несподівані ре-
зультати.

Переробивши початок твору коли ще тільки переїхав до Петер-
бурґа, а може, й дещо раніше, Куліш, зрозуміло, змінив й епіграфи. 
Усунувши епіграф до всього твору, автор прибрав і епіграф до розді-
лу 1 («Тим і сталась по всьому світу страшенная козацькая сила...») – 
цей своєрідний пролог до подій, що розгортатимуться в романі, за-
позичений із «думи» про смерть Хмельницького. Проте остаточно 
не відмовився від нього, а ввів до фінального тексту як епіграф до 
розділу 13 (із незначною зміною: замість «Тим і сталась» – «Тим-то 
й сталась»).

У розділі 13 фінального тексту напередодні «чорної ради» Шрам 
намагається навести лад у козацькому війську. Наприкінці розділу ав-
тор змальовує дії полковника так (курсив мій):

<...> обійшов він з бунчуком увесь табор і всюди постановив варту, 
щоб ніхто вночі з табора не вештавсь, і до табору нікого без оклику 
не звелів пускати. да й ні на часиночку не дав собі одпочинку. де 
козаки чи кашу варили, чи круг огнища з салом на спичках сиділи, 
тихиї речі не про що вже, як про чорну раду, ведучи, він до їх і при-
стане; і як спом’яне старого Хмельницького, як тогді в козаків була 
воля й дума єдина, то козацтво наче й протверезиться. А іншій 

19 ВР Іл, ф. 18, од. зб. 181, арк. 495 зв.
20 ibid., ф. 99, од. зб. 203, арк. 60.
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громаді Христову притчу розкаже, схиляючи буї души до кротости 
да до любови; то козаки, так як тиї бджоли од кропила, погудуть та 
й осядуть. [ЧРу, 312–313]

У російському романі позначеному уривку відповідає такий текст:
Здесь он рассказывал какое-нибудь приключение из войн Богдана 
Хмельницкого, вспоминая, как тогда у козаков была «воля и дума 
едина». [ЧРр, 176; П, 271]

Перегукуючись із текстом цього розділу, епіграф контражуром 
виділяє кульмінаційний момент цілого твору, про що йдеться в на-
ступному розділі, – «чорну раду». Автор творить два плани: з одного 
боку, епіграф передає невиразну тривогу, яка бринить у цитованих 
рядках і закладена у змісті цілої «думи». А з іншого – пильність 
читача мовби заколисується, хоч той має всі підстави відчувати дра-
матичну розв’язку: її сиґнали автор посилає в різних частинах тво-
ру натяками та півнатяками, і не раз прямим текстом (як і в цьому 
випадку: за Шрамом, який втихомирює козаків, слідом ступає пи-
сар Вухаєвич, який зводить нанівець працю полковника). Разом із 
сиґналами про «чорну раду» з усіма її трагічними наслідками – і в 
цьому проявляється художня майстерність письменника – він на сто-
рінках роману періодично посилає читачеві і протилежні сиґнали, 
а саме – про можливу відворотність подій. Автор немовби тримає 
читача в постійній напрузі: щось трагічне має статися, але, може, і 
не станеться.

У новій редакції, переробивши початок, Куліш обрав і новий епі-
граф до розділу 1, який уже не містив жодних конотацій, пов’язаних 
із майбутнім розгортанням подій, а навпаки, був відправним пунктом, 
засновком, із якого ті події розвивалися:

Того ж лѣта, под час тоей рады, у Паволочи перше был полковни-
ком Иван Попович, а напотом стал священником; а же оному чи-
нили укоризну жиды и иные, знову хотячи ся привернути до Кіева, 
знову узялся за полковництво.

Летопись Самовидца [д, 3]

Це своєрідний голос за кадром, власне дикторський і водночас 
авторський голос. спокійний, літописний тон епіграфа, взятого з пер-
шоджерела, що послужив історичною основою для написання твору, 
вдало вплітався в художню тканину роману. Він був би доречним і до 
розділу 1, і до цілого твору, але Куліш відмовився від цього епіграфа 
в остаточному тексті, вирішивши, що виразнішим буде епіграф із «на-
родної думи» про сомка мушкета:

А сомко мушкет попереду да й не виграває,
Коня удержує, до себе притягує, думає-гадає...
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Пропаде, мов порошина з дула, та козацькая слава,
                 Що по всьомý світу дивом стала,
Що по всьомý світу степóм разляглась, простяглась,
да по всьомý світу луговим гоміном оддалась...
                                                 Народная дума [ЧРр, 1; П, 1]

Наведений текст – це дещо поправлена цитата зі стилізованої під 
народну думу поезії «Похід на поляків», яку вперше було опубліко-
вано в «Запорожской старине» срезневського21 і яку Куліш сприймав 
тоді за народний твір. Під цією ж назвою Куліш вмістив «думу» у 
збірнику народних пісень, який уклав у першій половині 1840-х ро-
ків22. Її місце тут було в розділі «От смерти Богдана Хмельницкого до 
конца Гетманщины». Опосередковано це свідчить: письменник ува-
жав, що в «думі» йдеться про гетьмана якима сомка.

епіграф містить пропуск, який автор означив трикрапками після 
слів «думає-гадає». У тексті срезневського далі було:

– А що як наше козачество, мов у пеклі, ляхи спалять, 
да з наших костей козацьких молодецьких пир собі  
                                                          на похміллє зварять?
А що як наші голови козацькі молодецькі по степу-полю  
                                                                                поляжуть, 
да ще й рідною кров’ю вмиються,  
                        попереросколотими шаблями покриються?

Хоча наступна після скорочення фраза в епіграфі логічно пов’я-
зувалася із цими розмірковуваннями сомка мушкета, Куліш їх вилу-
чив – останні чотири рядки мали прозвучати самі собою, без цього 
надлишкового супроводу.

Зміщення акцентів із літописного на народнопоетичний в епіграфі 
була не випадкова. Авторові йшлося, щоб розпочати свій текст із народ-
ної думи, і це вже мало значення. Таке наголошення було концептуаль-
ним, адже усна народна словесність та її вершина – народні думи – це, 
за Кулішем, основа національної літератури, а в мовному плані – зразок 
для наслідування. І для нього самого також, як він писав в епілозі до 
«Чорної ради», про що вже йшлося. Особливо доречним тут прозвуча-
ло ім’я сомка – воно резонувало з іменем одного з головних персона-
жів твору і певною мірою окреслювало історичний період, якому при-
свячено роман. Власне, сомко втрачає гетьманство через ситуацію, що 
її артикулює домінантна фраза з епіграфа: «Пропаде, мов порошина з 
дула, та козацькая слава». І водночас зміна влади під час «чорної ради», 
як наслідок, далі поглиблювала кризу, призводила до руїни, про що мо-
вить цитована фраза і про що автор не раз пише на сторінках роману.

21 Запорожская старина, часть 1, [кн. 1] (Харьков, 1933), 103–104; передрук: Украинские 
народные песни, 27–32. У публікаціях срезневського та максимовича: «А сомко 
мушкет то він на коню та й не виграває», «дибом стала», «гоміном роздалась».

22 ВР Іл, ф. 18, од. зб. 181, арк. 502–502 зв.
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Текст епіграфа теж обіграно в українській версії «Чорної ради», 
коли Шрам роздумує над долею України: «Невже ж на те козаки во-
ювали і кров свою проливали, щоб пропала козацька слава поро-
шиною з дула?». У російській версії цієї фрази немає – вона наявна 
лише в епіграфі. У такий спосіб авторська позиція тут – в епіграфі 
російської версії роману – зближується з позицією Шрама в укра-
їнській версії твору. Варто також сказати, що саму «думу» (без цієї 
фрази) Куліш раніше широко процитував у романі «михайло Чар-
нышенко»23.

Розділ 2 у редакції, створеній на засланні, являє собою сцену 
на пасіці, і вона ж – про це вже тут було мовлено – повторюється у 
відповідному розділі остаточного тексту. У рукопису, створеному 
на засланні, замість епіграфа з вірша метлинського, який акценту-
вав на постаті бандуриста, автор поставив новий епіграф – цитату 
із драми Шекспіра у перекладі Ніколая Кетчера «Ричард ii» (дія 3, 
сцена 4)24.

Закладую мое несчастие против ряда булавок, что они будут гово-
рить о том, что делается в королевстве. Об этом говорит каждый 
перед всякой переменой, потому что каждому общественному 
несчастию предшествуют боязливые толки народа.

Шекспир [д, 8]

Новий епіграф по-іншому розставляв змістовий акцент у тексті. 
Автор виділяє вже не бандуриста та його пісню, а звертає увагу на те, 
яка точиться розмова на пасіці – «о том, что делается в королевстве». 
Натяк на суспільні зміни і нещастя, винесений в епіграф, у самому 
розділі прямо озвучено в оповіді Божого Чоловіка. джерелом епігра-
фа є Шекспірова драма, і для тексту, створеного на засланні, де Куліш 
активно вивчає мови й опановує світову класику, запозичення з неї 
цитатного матеріялу є закономірним, так само як і винесення в епігра-
фи цитат із творів Пушкіна і дмітрієва, про що далі (втім, чи ці цитати 
були в тексті ще перед засланням, чи з’явилися вони вже на засланні – 
наразі з’ясувати неможливо).

як і у випадку з епіграфом до розділу 1, в остаточній редакції 
Куліш змінив епіграф до розділу 2, уживши слова з тої самої апокри-
фічної думи про смерть Хмельницького25, про що вже тут ішлося:

Чи вже дармо та безщасна Україна Богові молила,
Щоб міцна його воля з-під кормиги лядської слобонила,

23 П. Кулеш, Михайло Чарнышенко, или Малороссия восемьдесят лет назад, часть 1 
(Киев, 1843), 52–54.

24 Шекспир, пер. с англ. Н. Кетчера, часть 1, Король Иоанн; Ричард ІІ; Генрих IV, 
часть 1-я; Генрих IV, часть 2-я (москва, 1841), 187–188.

25 «смерть Хмельницкого», 41.
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        На позор да наругу невірним не давала.
                 Щастєм наділяла...
        Чи вже ж дармо вона Богові молила?
                            Народная дума [ЧРр, 12; П, 18]

Цей епіграф теж відіграє прогностичну функцію – навіяти чита-
чеві невиразну тривогу щодо майбутнього розвитку подій. Він ство-
рює «горизонт очікування». В остаточній редакції російського рома-
ну цей текст маємо лише в епіграфі, натомість він виразно резонує 
в українській версії – і що характерно – у тому самому місці, що й 
епіграф до фінального розділу 1, а саме – коли Шрам міркує про не-
щасливу долю України. «да й згадав старий смутну пісню, що зложив 
Божий Чоловік, як умер батько Хмельницький», – і далі наведено ци-
товані рядки (див. с. 381). Така свого роду контамінація епіграфа як 
чужого тексту, а насправді – «від автора», з одного боку, й суто автор-
ського тексту, з другого, коли відбувається взаємозаміщення одного і 
того самого цитатного матеріялу або його парафрази в українській та 
російській версіях додатково свідчать про тісний взаємозв’язок цих 
текстів, про єдність художнього задуму, реалізованого в різномовних 
версіях роману. Звідси – висновок: неможливо повноцінно дослідити 
один текст, не врахувавши інший.

Наступні два епіграфи в засланському автографі обігрують 
одну й ту саму тему – кохання Петра до лесі. Розділ 3 тут повто-
рює фабульну дію розділу 5, опублікованого в «современнике», й 
автор залишив той самий епіграф: «Ой котиться по дорозі золота 
тарілка» і т. д. [д, 14 зв.]. А в наступному розділі 4 (його первісний 
текст відомий із публікації в «москвитянине» під назвою «Козацкие 
паны») Куліш, натомість, виписує романну інтриґу. Вдалий для Пе-
тра початок, коли події розвивалися стрімко і по-казковому гладко: 
знайомство, кохання й одразу заручини, – обертається великим роз-
чаруванням: заручини розладналися, і за тим стоїть якась поважна 
причина (у ранній редакції і в українській, і в російській версіях 
вона означена виразніше, ніж у фінальному тексті). епіграф тут від-
повідний і добре допасований до тексту:

Не всі тиї сади цвітуть,
Що весною розвиваються:
Не всі тиї вінчаються,
Що вірненько та кохаються:
Половина садів цвіте,
Половина осипається:
Одна пара вінчається,
А другая розлучається.

                             Малороссийская песня [Д, 22]
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Це – завершальні рядки народної пісні «Горе мені на чужині, зо-
вуть мене заволокою...». Її Куліш власноруч вписав у пісенний збір-
ник, який підготував у першій половині 1840-х років26. Письменник 
особливо цінував цю пісню – на аркуші, де її написано, він зробив 
позначку олівцем: «Эту песню в особенности я желал бы видеть пе-
реведенною». можливо, він сам її і записав – у ній ідеться про рідні 
для Куліша місця, що тільки посилювало інтимне для нього звучання: 
«Помандровав з Вороніжа козаченько не женившися». сенс цієї піс-
ні для самого Куліша – як вона торкала його душевних струн – стає 
очевидним, якщо пам’ятати, що закінчення російської «Чорної ради» 
і всю українську він створив на чужині – у Петербурзі, а доопрацьову-
вав на засланні – в Тулі. Візьмімо до уваги й автобіографічні проєкції 
Куліш / Петро і леся Білозерська / леся Череванівна.

Письменник завів цю пісню до ще одного пісенного збірника, 
який упорядкував у 1840-х роках27. В іншій збірці пісень, яку він теж 
уклав, міститься такий варіянт: «Половина садів цвіте, / А другая оси-
пається: / Одна пара до вінця іде, / А другая розлучається. / Не всі ж 
то ті сади цвітуть, / Що весною розвиваються, / Не всі ж тиї до вінця 
ідуть, / Що вірненько женихаються»28.

епіграф автор залишив в основному тексті, де усунув лише не-
узгодженість між текстом у рукопису Д та записами у його власних 
пісенних збірниках 1840-х років29. Натомість епіграф попереднього 
розділу до основного тексту не потрапив, оскільки у процесі редаґу-
вання ці два розділи було об’єднано в один. Письменник вирішив, що 
для новоутвореного розділу доречніше обрати другий епіграф, який, 
по-перше, своєю образністю додавав тексту художньої краси, а по-дру-
ге, він точніше відображав перипетії розвитку любовної лінії сюжету.

У первісній редакції розділом 5 (в остаточній редакції – 4) почи-
налася нова, друга частина роману (який, нагадаю, попервах складав-
ся з трьох частин). до неї належали всі події, які розгорталися в Києві 
і які завершилися двобоєм Петра та Кирила Тура. статичний спокій, 
який панує на хуторі Череваня, від моменту в’їзду подорожніх до Ки-
єва перетворюється в дію, що дедалі більше набуває динамічного роз-

26 ВР Іл, ф. 99, од. зб. 203, арк. 138. Тут перші чотири рядки мають відмінність: «Чи 
всі тиї сади цвітуть, що весною розвиваються? / Чи всі тиї вінчаються, що вірнень-
ко да кохаються?».

27 ibid., ф. 18, од. зб. 181, арк. 372. У пісенному збірнику та сама відмінність, зазна-
чена в попередній примітці.

28 Труды этнографическо-статистической экспедиции в западно-русский край, сна-
ряженной Императорским Русским географическим обществом. Юго-западный 
отдел. Материалы и исследования, собран. П. П. Чубинским, т. 5, Песни любовные, 
семейные, бытовые и шуточние, издан под наблюдением Н. И. Костомарова 
(с.-Петербург, 1874), 198.

29 В остаточному тексті, втім, Куліш зробив одну зміну, яку не відображено в його 
збірниках пісень: замість «Половина садів цвіте» – «Половина саду цвіте».
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витку, аж допоки її не захоплює вир людської стихії, апотеозом якої є 
«чорна рада». Авторова ідея провести водорозділ поділом на частини, 
відмежувавши всі попередні розділи від наступних, створивши опо-
зицію за локусами: хутір – Київ – Ніжин, або за технічними прийома-
ми: зав’язка – розвиток дії – розв’язка, не була позбавлена сенсу, про-
те автор відмовився від такого поділу. Рудиментарним його залишком 
є епіграф, який свідчить, що первісно він уводив не тільки до цього 
розділу, а, можливо, й до частини. Річ у тім, що епіграф знаковий: він 
може відкривати і розділ, і частину водночас. Це слова з так званої 
«Пісні мазепи» (її запозичено з пісенного збірника максимовича30), 
авторство якої Куліш зашифрував задля цензури:

ей, братища, пора знати,
Що не всім нам пановати!
       Старинная песня [д, 30]

як й інші епіграфи, цей так само резонує в тексті українського 
роману, де після того, як відбулася «чорна рада», селянська голота 
розбрелася грабувати багатих: «Що ж, братища? – кажуть инші, – 
рушаймо панським добром ділитись! Повне місто тепер панства» 
[ЧРу, 352–353]31. Взявши до уваги епіграф із російського тексту, у ці 
вигуки селян автор вкладає іронію – властиво, гірку іронію (принайм-
ні так ці слова сприймаються).

епіграф у цій редакції – два рядки з поезії мазепи – це ще натяк, 
алюзія, зрозуміла для посвячених. Він ясно прочитується, якщо його 
розглянути в ширшому контексті цілої «Пісні», а також в «оточенні» 
інших епіграфів і, ясна річ, з огляду на текст усього роману, а не тільки 
розділу, якого епіграф стосується. В остаточний текст роману цей епі-
граф включено в необхідній для його адекватного розуміння повноті:

Всі покою щиро прагнуть,
да не в один гуж всі тягнуть –
Той направо, той наліво,
А все браття – то-то диво!
ей, братища, пора знати,
Що не всім нам пановати!
..................................
Зжалься, Боже України,
Що не вкупі має сини!
         Старинная песня [ЧРр, 42]

як бачимо, епіграфом, а особливо двома останніми рядками, ак-
центовано на проблемі єдности, яку вже було порушено цитатою з 

30 Малороссийские песни, изданные М. Максимовичем (москва, 1827), 38.
31 У російському тексті: «Что ж, братцы? – говорили иные, – пойдемте панским 

добром делиться. Теперь панов полон город» (ЧРр, 197; П, 305).
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«думи» про смерть Хмельницького – епіграфом «Тим і сталась по 
всьому світу страшенная козацькая сила, / Що у вас, панове молодці, 
була воля й дума єдина». для автора ця проблема особливо болісна 
(про це вже тут була мова і ще йтиметься далі), і вона є однією зі 
стрижневих у проблематиці роману. У розділі, до якого епіграф сто-
сується, вперше з’являються дійсні ознаки майбутньої «чорної ради», 
і читачеві через епіграф передається тривога. дотепер на сторінках 
роману про цю раду згадував лише Божий Чоловік, і вона майоріла як 
зловіща, проте ще невиразна перспектива. Конфліктна сцена зустрічі 
подорожніх із підбуреними міщанами, в основі якої – посіяні запо-
рожцями зерна розбрату, у цьому розділі виводить ситуацію на новий 
рівень сприйняття: те, про що раніше йшлося тільки в розмовах, тут 
отримало реальну підоснову. елегійний початок розділу (український 
текст: «Весело й тяжко згадувати нам тебе, старий наш діду Кийо-
ве!» [ЧРу, 61]; російський: «Весело и грустно вспоминать нам тебя, 
старый наш дедушка Киев!» [ЧРр, 42]) мовби відповідає настрою, 
який створює епіграф. У первісній редакції Куліш набагато повніше, 
ніж в остаточному тексті, подав опис руїни, що її зазнало місто. І епі-
граф озвучив ідею, яку ніби наочно на собі доводив персоніфікований 
«дід» (первісно: «дідусь») Київ: будь-яке панування закінчується без-
славно, якщо воно не спиратиметься на ідею єдности.

Отже, немає сумніву, що епіграф, наявний у рукопису Д, був і в 
редакції тексту, створеній до заслання. На засланні Куліш, проте, його 
не прибрав, не замінив на більш «комфортний», і це певною мірою 
свідчить про відважність опального письменника, який усі свої тво-
ри – у разі їх публікації – мав давати на перегляд iii відділу. З іншого 
боку (про це теж ішлося), у праці над «Чорною радою» в Тулі Куліш 
іще не вдавався до самоцензури, підчищуючи «дозасланчий» текст, 
позаяк не мав надії його – тобто і українську, і російську версії рома-
ну – надрукувати (хоча в перші місяці на засланні сам запропонував 
роман дубельту, після чого, спохопившись, відкликав свою пропози-
цію – див. с. 53‒54, 56). Основний масив правок, спрямованих на усу-
нення дражливих для цензури місць, припав на 1855–1856 роки, коли 
Куліш почав дбати про публікацію роману. Щодо епіграфа, то мож-
на лише здогадуватися, чи в первісному рукопису він був у такому 
ж «усіченому» вигляді, а чи повніший, як у публікації (а на засланні 
автор його скоротив, залишивши тільки як натяк на «Пісню мазепи»). 
У перевиданні роману 1860 року письменник уже відкрито означив 
джерело цитати в епіграфі: «Песня мазепы» [П, 64].

Бурлескно-буфонадна сцена із феєричним проводом запорожців 
прощальника в межигірський монастир стала центральною темою 
розділу 6 (в остаточній редакції – 5), де автор проводить своїх героїв по 
Подолу. Надалі запорожці і як безлика маса, і як конкретні персонажі 
відіграватимуть активну роль у розвитку сюжету. як анархічна деструк-
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тивна сила, вони зневажують і сімейні цінності (Кирило Тур, Олекса 
сенчило, батько Пугач), і державний устрій (Брюховецький), і в цьому 
їм протистоять сомко, Шрам та його син Петро. Автор, проте, розріз-
няє справжніх, сказати б, «ідейних» запорожців, таких як Тур і батько 
Пугач, і авантюрників на кшталт Брюховецького. Аскетизм перших, 
філософічне ставлення їх до марнот життя «підкуповувало» – «Шрам 
хоть і сердивсь на запорожців, да й сам не постеріг, як задививсь на їх» 
[ЧРу, 87]. Проводи прощальника демонструють практичну філософію 
запорожців, і цю сцену автор високо цінував. як добре відомо, саму 
оповідь Куліш записав від Шевченка і не тільки вмонтував її у канву ро-
ману, а й включив до свого збірника «Украинские народные предания». 
епіграф, обраний для цього розділу, підкреслює важливість сцени:

Обычаи запорожские чудны, поступки хитры, речи и вымыслы
остры и большею частию на критику похожи.
                                                    Из рассказов запорожца Коржа [д, 38]

Оповіді столітнього запорожця микити Коржа записав архи-
єпископ Херсонський і Таврійський Ґавріїл й опублікував їх окремим 
виданням, де цитованим висловом розпочинається розділ «О запорож-
ских обычаях и обрядах»32. Тут вислів дещо відрізняється від наведе-
ного в епіграфі: «Обычаи запорожские чудны, поступки хитры, а речи 
и вымыслы остры и большею частию на насмешку похожи!». Цитату 
для «Черной рады» Куліш запозичив із публікацій історика південної 
України Аполлона скальковського, який висловлювання Коржа вмі-
стив у статті «Изустные предания о Новороссийском крае»33 та з дея-
кими змінами навів у своїй книжці «История Новой-сечи, или послед-
него Коша Запорожского» (Одеса, 1842). У скальковського закінчення 
речення подано так, як і в Куліша: «на критику похожи». Раніше Куліш 
не раз покликався на оповіді Коржа в романі «михайло Чарнышенко». 
Зокрема, тут відтворено й вислів про запорозькі звичаї34.

У фінальному тексті автор, проте, в епіграфі зробив зміни: за-
мість цитати з оповіді запорожця Коржа він помістив іншу цита-
ту – з оповіді Кіндрата Таранухи, а цитату з оповіді Коржа поставив 
епіграфом до наступного розділу – 7 (6)35. які на те були причини? 
Новим епіграфом так само, як і попереднім, письменник акценту-
вав на запорожцях, підкресливши дещо з іншого боку їхню вдачу, 

32 Устное повествование бывшего запорожца, жителя Екатеринослав-
ской губернии и уезда, селения Михайловки, Никиты Леонтьевича 
Коржа, [издал архиеп. Гавриил] (Одесса, 1842), 26.

33 А. скальковский, «Изустные предания о Новороссийском крае», Журнал Мини-
стерства народного просвещения, часть 21, № 2 (1838): 186.

34 Кулеш, Михайло Чарнышенко, часть 2 [1843], 79.
35 У фінальному тексті Куліш дещо відредаґував цитату: замість «поступки чудны» 

написав «поступки хитры», а замість «речи и вымыслы» – «слова и вымыслы» 
(ЧРр, 68; П, 105).
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яка проявлялася в нехтуванні людськими умовностями – через по-
казне демонстрування власного розкішного вбрання, що викликало 
заздрість у пересічного міщанина. Показне, проте, з підтекстом на 
буфонадну гіперболізацію: вся ця розкіш, мовляв, несправжня, вона 
вказує лиш на мирську «суєту суєт», за висловом Божого Чоловіка, 
проти якої усім своїм укладом життя поставали запорожці. Театра-
лізоване костюмоване дійство запорожці, проте, влаштовували лише 
за межами січі:

Було щороку наїздя́ть на ярмарок у смілу запорожці з січі. Приїде 
було їх чоловік дванадцять, тринадцять... а наряд на їх такий, що – 
Боже твоя воля! золото да сріблó. Оце шапка на йому буде окса-
митна, червона, з ріжками, а околичка або сива, або чорна; насподі 
у його жупан сами́й чистий кармазин, як огонь, що й очима не зо-
глянеш; а зверху черкеска з вильотами або синя, або голуба; штани 
суконні сині, широкі, так і висять, аж пошти по передках; чоботи 
червоні, а на лядýнці або золото, або сріблó; і черезплічники, то й 
те все позолочуване; шабля при бокý вся буде в золоті, аж горить. А 
як іде, то й до землі не доторкається. А оце було сядуть на коней да 
по ярмарку – як іскри сяють!

Рассказ очевидца, Таранухи [ЧРр, 53; П, 81]

У дещо повнішому вигляді цей уривок, винесений в епіграф ос-
таточної редакції розділу 6 (5), Куліш у контексті оповіді про проводи 
запорожцями прощальника вмістив в «Украинских народных преда-
ниях» [див. ПЗТ, 3/2:261–262]. Згодом запис Таранухи письменник 
републікував у «Записках о Южной Руси» під характерною назвою 
«Запорожское щегольство»36. Варто відзначити, що в самому тексті 
роману – і в українській, і в російській версіях – опис вбрання запо-
рожців під час гульні на Подолі є набагато скупішим, аніж в оповіді 
Таранухи. В обох версіях цей опис не є дослівним перекладом один 
одного, а посутньо відрізняється в деталях, тож оповідь Таранухи 
можна розглядати як своєрідне доповнення до власне авторського 
тексту – і українського, і російського. як знаємо, Куліш намагався 
максимально достовірно передати різні історичні та побутові реалії 
зображуваної епохи, й слова Таранухи під цим оглядом – це не що 
інше, як інтерпретація-автокоментар до зображеної сцени. Наведу 
тут, для порівняння, ці описи запорожців за фінальними текстами 
обох версій, а також у запису від Шевченка, вміщеному в «Украин-
ских народных преданиях»:

36 Цитований фраґмент у «Записках о Южной Руси» має продовження, а сама цитата 
лише в одному місці розбігається із текстом «Записок», де міститься уточнення: 
«околичка – так пальці на три – або сива, або чорна» (ПЗТ, 3/1:104).
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«Чорна рада»
1857 року

«Черная рада»
1857 року

«Украинские народные 
предания» 1847 року

<...> тут жупани на їх 
будуть лудани, штани 
із дорогої саєти; горіл-
ка, меди, пива так за 
їми в куфах і їздять, – 
хто стрінеться, усяко-
го частують. Тут і бан-
дури, тут і гуслі, тут і 
співи, й скоки, і всякі 
викрутаси. <...>

дома в себе вони, 
кажу, ходять було у 
дьогтяних сорочках да 
в дірявих кожухах-ка-
жанках, а тут повбіра-
лись у такі жупани, що 
хоть би й гетьмáнові, – 
і все, щоб тілько пока-
зати перед миром, що 
запорожцю тиї сукна й 
блаватаси все одно, що 
й семряга. Зараз, чи 
калюжу вбачить де на 
дорозі, так у калюжу 
й лізе в кармазинах; 
чи ширітвас дігтю зу-
здрить, так і вскочить 
туди з сап’янцями. 
Химерний дуже був 
народ! [ЧРу, 85, 87].

<...> в Киеве являлись во всем 
блеске тогдашней роскоши, 
на прекрасных конях, с шиты-
ми золотом рондами (убора-
ми), добытыми на войне у 
поляков, в саетовых, карма-
зинных, штофных и атласных 
жупанах и в кованных поясах, 
из которых, по народному 
выражению, капало золото. 
Прощальник одет был всех 
ярче и роскошнее. Он гар-
цовал на коне впереди своих 
провожатых, дико вскрики-
вая, как степной орел, и по-
том грустно опуская седые 
усы на грудь. Он предводил 
танцами, которые от времени 
до времени затевали запорож-
цы посреди киевских улиц, на 
диво всему народу. <...> Он, 
наконец, покупал бочку дег-
тю и, разбив, ее келепом, тан-
цовал тут же гопака в своих 
сафьянных сапогах и в своих 
саетовых шароварах, которых 
цену нынешние рассказчики 
выражают словами: Дав бы 
гривню, аби подивиться [ЧРр, 
59–60].

<...> шапки на них 
оксамитниї червони, 
жупани то сині, то 
красни, штани таки, 
що гривню б дав, 
щоб тілько подивить-
ся. музики йграють, 
а вони, побравшись 
у боки і ідуть мимо 
бурси, гетьмани та-
киї, що ну! <...> А 
вони ж то повбірани, 
так як єсть тобі мак 
у горóді! Коні під 
ними – як орли, так 
й грають, а золото да 
срібло аж миготить 
ув очах на сонці, що 
й зглянуть не можна. 
Тут і бандури, тут і 
гусли, тут і співи, й 
скоки і всяки викру-
таси! [ПЗТ, 3/2:261].

У розповідях Коржа, звідки Куліш запозичив чимало матеріялу 
для «Чорної ради», також приділено увагу запорозькому «щеголь-
ству», і навіть саме це слово перейшло в «Записки о Южной Руси», 
цілком можливо, під навіюванням оповідей:

А если выходят или выезжают козаки в парад, в большие праздники 
к церкви, или ездят по гостям,, то исправляют платье по достатку и 
весьма богатое, дорогое и разноцветное, кто какое хочет, и называ-
ют оное по-запорожски – жупанами; ибо они любили очень щего-
лять и тщеславиться37.

Рішенням пересунути епіграф, що містить цитату з оповіді Коржа, 
в наступний розділ фінального тексту, а до цього розділу вмістити опо-
відь Таранухи про запорозьке «щегольство» автор розв’язав декілька 
творчих завдань. Подавши один за одним два епіграфи про запорожців, 

37 Устное повествование, 27.
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Куліш значно посилив на них (запорожцях) акцент. У тому розділі, куди 
було зміщено епіграф із цитатою оповіді Коржа, читач починає знайо-
митися з Кирилом Туром, який і в наступному розділі – 8 (7) – своїми 
баляндрасами приковує до себе увагу головних героїв (відповідно, і чи-
тача), а далі разом зі своїм побратимом викрадає лесю. Отже, епіграф 
про звичаї та вчинки запорожців з оповіді Коржа можна розглядати як 
ввідний не тільки до цього розділу, а й до наступних двох. Відтак маємо 
своєрідне накладання, нашаровування епіграфів, коли новий розділ має 
свій епіграф, але на нього водночас поширюється й епіграф попередній, 
і цим незвичним прийомом автор не тільки посилює вплив епіграфів на 
текст, а й нюансує текстуальні сенси.

епіграфи до трьох наступних розділів у рукопису Д – 7, 8 і 9 (6, 
7 і 8) – зазнали кардинальної метаморфози у процесі фінального оп-
рацювання тексту – їх автор повністю змінив. У площині змістових 
акцентів, які ці епіграфи розставляли, зміни мали сурядну узгодже-
ність: письменник вибудовував певну стратегію, і при заміні одних 
епіграфів на інші він її дотримався.

Події в цих розділах розгортаються вже в Печерському монас-
тирі й на «козацькому подвір’ї», що біля монастиря. За трапезою 
точиться розмова. Попри те, що зустрілися два державні мужі і що 
для Шрама зустріч із сомком була головною метою поїздки до Ки-
єва, йдеться переважно не про державні справи, хоча їх автор умі-
лими штрихами тут теж окреслює (розмову про державні справи 
автор залишає за кадром – відомо лише, що сомко зі Шрамком 
задля неї усамітнилися в архимандрита Інокентія). Нарешті маємо 
і розв’язку інтриґи, яку спричинила Череваниха, розладнавши за-
ручини Петра й лесі, а потім розповівши Петрові свій «сон» про 
нареченого її доньки. Нареченим виявився гетьман сомко. Власти-
во, любовна лінія, світ особистого життя та особистих почуттів, 
а не суспільний конфлікт, домінує в цих розділах. Уже в середи-
ні розділу 6 фінального тексту на сторінках роману знову з’явля-
ється запорожець Кирило Тур, який повністю заволодіває увагою 
присутніх. своїм «балагурством» і «баляндрасами» він заводить 
нову романну інтриґу, наміряючись викрасти сомкову наречену, 
що присутніми сприймається як запорозьке блазнювання. І леся, 
і Петро – їхні почуття – у фінальному тексті роману тут виписані 
побіжно, мовби на другому плані, і тільки в розділі 8 (за фінальною 
нумерацією), коли відбувається саме викрадення, автор робить Пе-
тра дійовою особою – не протагоністом-спостерігачем, пасивним 
учасником подій, як у раніших і пізніших розділах, а тим персона-
жем, який впливає на розвиток сюжету. Розділ складається з подій 
довкола викрадення лесі, яке вчинили Кирило Тур із побратимом, 
погоні Петра за ними та його двобою з Туром, унаслідок якого обоє 
дістають тяжкі рани.
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Розділ 7 (або 6 основного тексту) відкривався епіграфом, який 
надто прямолійно вказував на подальший розвиток дії. Цитату взято з 
відомої свого часу драматичної поеми Івана дмітрієва «Єрмак»:

Ужасный вид! они сразились;
Их сабли молнией горят,
Удары тяжкие творят,
И обе разом сокрушились.
                     Дмитриев [д, 46 зв.]

Після останнього рядка автор спершу мав намір продовжити епі-
граф: «Они в ручной вступили [бой]», але закреслив цей рядок, так і 
не дописавши останнє слово. Наведена цитата настільки точно відпо-
відає фінальній сцені, якою завершилася сутичка Петра з Туром, коли 
шаблі обох бійців переламалися водночас, що мимоволі складається 
враження, немовби текст допасовано до епіграфа, а не навпаки.

Твір дмітрієва на той час був знаний: його не раз друкували в зі-
браннях творів поета38 або в підручнику російської словесности, який 
підготував Ніколай Ґрєч і який мав декілька перевидань39, а уривки, 
де міститься наведена в епіграфі цитата, – у різних виданнях, таких як 
альманах «Полярная звезда»40. епіграф Куліш процитував, очевидно, 
з пам’яті, бо припустився істотної похибки: замість «сабли молнией 
блестят» написав «сабли молнией горят».

Увівши такий епіграф, автор забіг наперед, залишивши, якщо 
можна так висловитися, читача позаду. Властиво, читач мав би розгу-
битися, не добачивши логіки викладу, адже до двобою, на що прямо 
вказував епіграф, було ще цілих три розділи. епіграф виразно промов-
ляв: якимось поєдинком закінчиться уся сцена зустрічі із сомком, яка 
простяглася на два розділи і завершилася в третьому. Під цим оглядом 
епіграф був ввідним до усіх цих трьох розділів. якщо умовно виокре-
мити їх в окрему підчастину, то цитата з дмітрієва була вмотивована. 
Однак Куліш від неї відмовився, і відмовився не тільки або не стільки 
з огляду на раціональну доречність, а через те, що для себе він сфор-
мулював нову стратегію епіграфів у фінальному тексті, яка передба-
чала виразний україноцентризм: епіграфи задавали строгі параметри, 
творили відповідну систему координат сприйняття цілого твору. Під 
цим оглядом епіграф із поезії дмітрієва виявився зайвим, хоч яким 
би він не видавався узгодженим із сюжетною лінією. А тому Куліш 
звернувся до того епіграфа, який відкинув у попередньому розділі, де 

38 Наприклад: Стихотворения Ивана Ивановича Дмитриева, изд. 6-е, исправленное 
и уменьшенное, часть 1 (с.-Петербург, 1823), 16.

39 Учебная книга русской словесности, или Избранные места из русских сочинений в 
стихах и прозе, с присовокуплением кратких правил риторики и пиитики и исто-
рии русской литературы, изданные Николаем Гречем, изд. 2-е, исправленное, 
часть 3 (с.-Петербург, 1830), 131.

40 Полярная звезда. Карманная книжка на 1824 год (с.-Петербург, [1824]), xiii.
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герої в’їхали на Поділ і де вони зустріли запорожців, які проводжали 
товариша в монастир, – «Обычаи запорожские странны» і т. д. (тут 
саме «странны», а не «чудны», як в рукописній редакції; див. с. 395). 
до слова, автор в остаточній редакції роману ремаркою пояснює чи-
тачеві, що цитату з оповідей Коржа подано по-російськи, бо саме так 
їх записано: «Из рассказов запорожца Коржа (записанных по-велико-
русски)» [ЧРр, 68; П, 105]. І ця позначка, якою автор ніби виправдову-
ється, що український епіграф він подав з-російська, побіжно підтвер-
джує мої міркування про програмовий україноцентризм епіграфів в 
остаточній редакції російського роману.

У новій редакції епіграф до цього розділу більш витончено, ніж 
цитата з дмітрієва, спрогнозував рух фабули і знову заапелював до 
запорожців із їхнім химородництвом, що реґулярно відлунювалося у 
творі – передусім у сценах за участи Кирила Тура. Відтак новий епі-
граф, що важливо, є також спільним для тих розділів, які через нього 
обрамлені в своєрідну сюжетно-композиційну цілість.

На перший погляд, епіграф до наступного розділу 8 (в остаточно-
му тексті – 7) є несподіваним:

О ты, кого любить боюся!
                      Экспромт уездной барышни [д, 54]

Що тут автор мав на увазі? Чи йдеться про почуття лесі до сомка, 
а чи лесі до Петра? Втім, лесині почуття до Шраменка набирають 
сили щойно після двобою, коли серце дівчини відвернулося від сом-
ка. Натомість джерело (вочевидь, усне) епіграфа – «Экспромт уезд-
ной барышни» – має виразно автобіографічний зміст. Тою мірою, як 
увесь роман наповнений автобіографічними деталями, і тою мірою, 
як через лінію взаємин Петра з лесею прочитується автор з його по-
чуттями до лесі Білозерської, епіграф мав би стосуватися передусім 
почуття лесі до Петра. А отже, і тут Куліш уживає епіграф не букваль-
но – з акцентом саме на цей розділ, а з перспективою на майбутній 
рух сюжетної лінії і відповідно до загальної тональности, яку задало 
кохання Петра до лесі вже на початку роману (тому цей епіграф також 
резонує з епіграфами, наведеними раніше: «Ой котиться по дорозі зо-
лота тарілка...», «Не всі тиї сади цвітуть...»).

Треба зазначити, що в ранній редакції в цьому розділі автор бага-
то місця приділяє переживанням Петра, і цілі сторінки таких описів 
викреслено в остаточному тексті української та російської версій ро-
ману. Наприклад, в остаточному тексті маємо:

Шрамовому Петрові прийшлось сидіти поруч із лесею, хоть він би 
тепер рад був одгородитись од неї горами й морями. Що там ні ви-
гадував той запорожець, як там ні потішались гості із тих вигадок, 
він сидів за столом, наче в гаю. [ЧРу, 121]
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Натомість у редакції, створеній 1846 року і доопрацьованій на за-
сланні, цей уступ був значно просторішим, а почуття Петра сильно 
деталізовано. Закінчення другого речення – «він сидів за столом, наче 
в гаю» – було дописано вже в середині 1850-х років замість такого 
тексту, тоді ж закресленого (беру від початку речення):

Що там не вигадував той запорожець, як там не потішались 
гості із тих вигадок, нечого він не чув і не бачив. Бачив він тількі 
свою душу; через душу йому лилась тяжка, нестерпима печаль, ли-
лась, як бистрá веснянá річка, і що тількі було в душі найкращого, 
найдорожчого, усе вона перевертала, зривала, потопляла. Тепера б 
він, коли б воля, утік на край світа од своєї чарівниці41, погасив би 
в серці всяку приязну думку до людей, жив би, здається, тількі з 
диким звіром та з німим деревом. Тепер він гірко, гірко каявся, що 
так щиро покохав горду дівчину і зразу оддав їй усю душу. Чи на 
те ж бак його душу мати леліла піснями, чи на те його душу живи-
ла, підіймала отта козацька слава, чи на те її просвіщала свята віра 
християнська, щоб підослати під ноги на погорду оцій хуторянці?

Так собі смутно та гірко мізковав бідолаха Петрусь, седячи за 
веселою вечерою, і нехто ж то, нехто не знав або не хотів знати, що 
в його на душі робиться. Гості пили, їли і весело між собою розмов-
ляли. [В, 67–67 зв.]

Відповідний текст міститься й у російській версії роману – автор 
закреслив його в тому ж рукопису Д [54 зв. – 55].

В остаточній редакції Куліш змінив епіграф – цитатою з народної 
пісні письменник перевів читацьку увагу з почуттів лесі на почуття 
Петра, що, врешті, було природно – адже не про кохання лесі до Пе-
тра на той час ішлося, а навпаки – Петра до лесі:

Ой прийшов козак з війська, з дороги,
да й уклонився батеньку в ноги:
Ой сядь, батеньку, сядь коло мене,
сядь коло мене, да й пожалуй мене.
Заложи ручину за пазушину,
Одорви од серця злую гади́ну.
Злая гади́на бік переїла,
Коло мого серденька гніздо ізвила.
                   Народная песня [ЧРр, 80; П, 123]

У новому епіграфі йдеться про особисті почуття закоханого коза-
ка, який висловлює свої жалі батькові. Козак та його батько в пісен-

41 Тут автор ужив алюзію до попереднього тексту, коли писав про Петра, як він, зустрів-
ши в пекарні лесю, відразу покохав її: «Тяжко було йому на серці; справді почав 
бідаха думати, чи не між чарівниць оце попався він? бо щось чудно повернулось усе 
у голові в його!» (див. с. 478). Це місце також не ввійшло до фінального тексту.
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ному епіграфі – це Петро і Шрам у романі. І в попередній, і в новій 
редакції епіграф був камертоном особистих почуттів головних героїв. 
Обидва герої – леся і Петро – у цьому розділі є заручниками подій, 
які розвиваються без їхньої участи, і вплинути на них вони не можуть. 
Було вирішено, що леся вийде заміж за гетьмана, і Петро нічого не 
вдіє. Кирило Тур намірюється викрасти лесю, і, своєю чергою, проти-
діяти цьому не може вже вона. Почуття обох героїв тут ніби й відведе-
но на другий план – як тло, на якому розгортаються події, проте через 
безвихідь і розпач, кожного з героїв зі свого боку і кожного з різної 
причини, створюється напруга. Цю напругу читач постійно відчуває, 
і автор, увівши саме таке мотто до розділу, її наголошує.

Новостворений епіграф кореспондує з текстом, який автор також 
закреслив в остаточній редакції обох версій роману. Наводжу лише 
український текст (за створеною на засланні редакцією):

А Петрусь же бідаха що? Петрусь зараз після обід узяв руш-
ницю і пішов у гай, буцім на польованнє. А в його не польованнє 
було на думці: йому аби тількі оддалитись од своєї чарівниці. Він 
розривався надвоє: одна сила тягнула до неї усю його душу, а дру-
га загнічала в його серці якусь злість на її й на ввесь жіночий рід. 
А спершу ж то, скоро йому заглянули до серця тиї любощі, чим 
вони йому здавались? Нема нічого в світі, щоб ту першу годину 
прировняти. Хиба іноді мигне по душі щось наче схоже на її, як 
от часом ідеш весною поуз сади, понад річкою; сонце в воді грає, 
сади цвітуть, соловейко щебече, по воді луна розлягається; зади-
вишся, заслухаєшся, забудеш про все на світі, і душа наче повна 
квітка розпуститься. Оттак у ту першу годину забув на все й про все 
Шраменко. Здалось йому, що ось коли одкривсь йому світ Божий із 
усіма радощами. якже б він знав, що разом з тим коханням скрізь 
його душу прийде гострий меч, він би задушив ту першу минуту, 
як люту зміюку, не дав би їй обвиться круг свого серця. Тепер вона 
вже обвилась, тепер вона вже упилась йому в душу, і куди б він ні 
пішов, куди б ні поїхав, усюди понесе її з собою.

Блукаючи по гаю, Шраменко завидував пташкам, що «жадна з 
них без товариша не пробуває в лісі», завидував дереву, що воно так 
весело розпускає віти; «якби тобі, – думає, – дав я моє серце, твої 
пишниї віти зараз би ізов’яли»; завидував і каменю, що він нечого 
не чує: не знає він того щастя, що чоловік, не знає ж і жадної чо-
ловічої муки. А муки, Боже єдиний! скількі-то перебуде чоловік од 
родин до похорону!

Вернувсь Петрусь до гостинниці аж вже надвечір, а там усі ве-
селяться; гомін справили такий, мов справді на бенкеті! Інші й до 
його присіпались із кубком, а йому пришлось притьмом так, як спі-
вають у пісні:

Чомусь мені, браття, горілка не п’ється:
Коло мого серця мов гадина в’ється!
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Та таки узяв кубок, думав залити тую тугу гадюку, – випив раз, і 
вдруге, і вп’яте, – не помагає йому й хміль. Тількі в голові зашумі-
ло, а серцю нема пільги. [В, 74 зв. – 75 зв.]

У середині 1850-х років цей фраґмент було кардинально змінено. 
В остаточній редакції маємо лише декілька речень, й епіграф у росій-
ському романі тут теж відбивається у пісенній цитаті роману україн-
ського – цитаті, яку взято з максимовичевого збірника (пісня «Журба 
мене сушить, журба мене в’ялить»)42:

А що ж Петро? Петро зараз послі обід узяв рушницю і пійшов у 
гай, ніби на польованнє. Проблукав сердега по гаю до самого ве-
чора. Вернувсь на подвір’є, аж там усі веселяться. Гомін справили 
такий, мов справді на бенкеті. Інші й до його присіпались із кубком, 
а йому притьмом прийшлось так, як співають у пісні:

Чомусь мені, братці, горілка не п’ється:
Коло мого серця мов гадина в’ється! [ЧРу, 135]

сам епіграф «Ой прийшов козак з війська, з дороги...» взято з 
народної пісні, у якій цей рядок є першим. Її варіянт (із незначними 
змінами) у запису Костомарова опублікував Павло Чубинський43.

своєрідний структурний триптих – розділи 7–9 (або 6–8 основно-
го тексту; нагадаю, що первісно тут закінчувалася друга, а в пізнішій 
редакції – перша частина) – увінчує сцена з викраденням лесі. У ру-
копису Д автор в останньому розділі цього триптиха вводить епіграф 
із поеми Пушкіна «Руслан и людмила»:

молчи, коварный чародей!
с мучителем жены своей
Руслан не знает договора.
сей грозный меч накажет вора!
                                  Пушкин [д, 65]

В основному тексті письменник, проте, зробив аналогічну зміну, 
як і з цитатою з дмітрієва, щоб «зукраїнізувати» російський текст ро-
ману за допомогою епіграфа з народної пісні:

Ой по горі по високій ярая пшениця,
А по луці по зеленій шовкова травиця;
А по тій же по травиці два козаки ходять
да вороних коней водять, недобре говорять:
«Ой поїдем, пане-брате, до марусі в гості,

42 Украинские народные песни, 165. Із цього джерела Куліш власноруч виписав пісню 
у збірник, який уклав у середині 1840-х років (ВР Іл, ф. 99, од. зб. 203, арк. 22–22 зв.). 
Тут-таки письменник навів її варіянт у запису Костомарова.

43 Труды этнографическо-статистической экспедиции, 532.
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А в тієї марусеньки ввесь двір на помості»...
Ой узяли марусеньку з чорними бровами
да повезли марусеньку лугами-ярами...
                             Народная песня [ЧРр, 94; П, 156]

епіграф із поеми Пушкіна й потужна конотація, пов’язана з цим 
текстом, – введення нового асоціятивного плану через цитацію росій-
ського класика – одного з улюблених Кулішевих поетів, а також про-
позиція читачеві поглянути на фінал романної сцени в такому ключі: 
«сей грозный меч накажет вора!» не задовольняли автора, зокрема, 
з огляду на художньо-естетичну невиразність – надто віддалений, 
умовний зв’язок епіграфа з текстом «Чорної ради» (на відміну, скажі-
мо, від тої ж цитати з поезії дмітрієва). Під цим оглядом новий епі-
граф набагато доречніший, а в плані сюжетної пов’язаности править 
за своєрідну анотацію до розділу.

епіграф узято з народної пісні, відомої, зокрема, в запису Косто-
марова на Волині «Пані марусенька». Її історик опублікував у мо-
нографії «Богдан Хмельницкий» – у додатку «Народные песни об 
эпохе Богдана Хмельницкого»44. Текст пісні, вжитий у «Чорній раді», 
має незначні відмінності (стилістичного характеру) супроти запису 
Костомарова і пропуски, позначені трикрапками.

*
На розділі 9 (або 8 остаточної редакції) рукопис Д уривається, а 

отже, простежити, як Куліш працював над епіграфами, як змінювала-
ся думка письменника, – неможливо. Попри те належить проаналізу-
вати й решту епіграфів, зіставивши їх із текстом українського роману, 
щоб розглянути ці епіграфи як автокоментар до нього. Йдеться про 
епіграфи до розділів 9–18 фінального тексту, або всю другу части-
ну відповідно до структурного поділу роману в тій його редакції, яку 
фіксує рукопис Д.

За винятком розділу 9 і 18, події у другій частині розгортають-
ся в Ніжині. Автор поступово підводить читача до кульмінаційного 
моменту цілого твору – зображення «чорної ради», її перебігу та на-
слідків. На самій «чорній раді» домінує розбурхана стихія: руйнуєть-
ся Гетьманщина, що її започаткував Хмельницький, суспільний по-
рядок, заснований на праві, старий порядок, у якому культивується 
честь, лицарство, високі моральні засади, успадковані від прадідів, – і 
на зміну цьому приходить новий устрій – анархія, несита жадоба, гра-
бунки, безчестя. епіграфи тут чи не найбільше виявляють позицію ав-
тора, його ставлення – аж ніяк не абстраговане, не відсторонене – до 
подій у романі, його бачення «суднього дня», коли вирішувалася доля 

44 Собрание сочинений Н. И. Костомарова. Исторические монографии и исследова-
ния, кн. 4, Богдан Хмельницкий, т. 11 (с.-Петербург, 1904), 682–683.
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України (пор. далі епіграф до розділу 16), і тої безодні, в яку країна 
провалювалася. Функція епіграфів у другій частині суттєво відрізня-
ється від першої: тут вони не так нюансують сенси (хоча до окремих 
розділів вони є також посутньою інтерпретацією/доповненням), як 
приголомшують своїм звучанням. Це ніби фінальні акорди драма-
тичної симфонії чи грубі пастозні мазки, що через них відбувається 
сприйняття цілого твору. Найбільшою мірою це стосується цитат із 
Шевченкового посланія «І мертвим, і живим», які автор виносить в 
епіграфи до розділів 12, 14 і 16. Наприклад, епіграф до розділу 12:

Тілько я, мов окаянний,
І день, і ніч плачу
На розпуттях велелюдних –
І ніхто не бачить;
І не бачить, і не знає,
Оглухли, не чують,
Кайданами міняються,
Правдою торгують.
                     [ЧРр, 149; П, 229]

Або до розділу 14, у якому автор змалював перебіг «чорної ради»:
я ридаю, як згадаю
діла незабуті
Наших предків... тяжкі діла!45

якби їх забути,
я оддав би веселого
Віку половину...
Оттака-то наша слава,
слава України!
                      [ЧРр, 178; П, 274]

Або епіграф до розділу 16:
Настане суд, заговорять
І дніпро, і гори,
І потече сторіками
Кров у синє море
дітей ваших, і не буде
Кому помагати;
Одцурається брат брата
І дитини мати;
І дим хмарою заступить
сонце перед вами,

45 У цьому рядку різночитання із Шевченковим автографом зі збірки «Три літа». У 
поета – «дідів наших. Тяжкі діла!»; див.: Тарас Шевченко, Повне зібрання творів 
у дванадцяти томах, т. 1 (Київ: Наукова думка, 2001), 353.
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І навіки проклянетесь
своїми синами!
             [ЧРр, 205; П, 317]

У цьому розділі (16) головну роль відіграє новоспечений гетьман 
Брюховецький, і тут справді відбувається суд – над запорожцем Олек-
сою сенчилом (ім’я персонажа Куліш запозичив у свого знайомого 
та доволі близького Шевченкового приятеля, учителя малювання 
Олекси сенчила-стефановського). Цей суд, утім, разюче контрастує 
із судом над Кирилом Туром: за менший злочин Тура карають бука-
ми, натомість сенчила гетьман виправдовує. «Щоб ти на страшний 
суд не встав» [ЧРу, 379], – це прокляття розгніваних січових дідів, 
адресоване Брюховецькому, якоюсь мірою теж відлунює в епіграфі до 
російського тексту.

Не знати, коли Куліш вирішив винести в епіграфи рядки із Шев-
ченкового послання. Зі спогадів Куліша відомо, як він високо оцінив 
цей твір Шевченка, коли вперше почув із уст поета на зламі 1846–
1847 років. В «Історичному оповіданні» Куліш, навівши цитату з 
послання («Заговорить / І дніпро, і гори ~ І дитини мати»), яка є в 
епіграфі, назвав поетичні візії Шевченка «ієремієвським пророкуван-
ням»46. На час публікації роману послання було відоме лише у спис-
ках; щонайменше два з них зробив собі Куліш47. Уперше поезію було 
надруковано 1859 року в ляйпциґу у збірнику «Новые стихотворения 
Пушкина и Шавченки». Існує арґументована думка, що Куліш висту-
пив ініціятором цієї публікації, надавши для неї тексти48.

У першодруку роману через цензурні обмеження Куліш приховав 
авторство цитат, винесених в епіграфи, означивши лише, що це «Ано-
ним» (аналогічно до того, як приховав авторство мазепи в епіграфі до 
розділу 4). І щойно у перевиданні роману 1860 року письменник навів 
прізвище Шевченка як автора цитованих рядків.

епіграфи до низки розділів – 9, 12, 13, 14, 16 – можна було б без 
істотної шкоди для тексту взаємно замінити, і на новому місці вони 
по-своєму були б теж доречні. Це свідчить про їх універсальність 
стосовно тексту, що сам текст продиктував авторові потребу через 
епіграфи взяти високі реґістри національного звучання, які однаково 
затребувані в різних місцях другої частини роману. Прикметним тут 
видається епіграф до розділу 9, у якому переплетено низку взаємо-
пов’язаних сюжетних ліній, і не останньою з них є та, що леся на-
решті покохала Петра. як автор приділяє увагу почуттям лесі й Петра 
в попередніх розділах, акцентуючи на них за допомогою епіграфів, 
так – навпаки – ці почуття, в очікуванні суспільної бурі, що невдовзі 

46 П. Куліш, «Історичне оповіданнє», у кн.: Куліш, Хуторна поезія (львів, 1882), 39.
47 див.: Шевченко, Повне зібрання творів, 737–739 [коментар Василя Шубравського 

та миколи Павлюка].
48 див. с. 104, прим. 22.
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гряде, автор уже відсуває на задній план. І, відповідно, не вони, тобто 
не кохання лесі й Петра, не їхні почуття, а саме майбутній катаклізм у 
країні є предметом авторської уваги, або радше авторського вболіван-
ня, яке передається в такому епіграфі:

Ой не жалкуйте, славні запорожці,
На московських генералів;
Ой жалкуйте ж ви, славні запорожці,
На превражих своїх панів;
Ой що наші49 пани, єретичні сини,
да не добре зробили,
Що степ добрий, край веселий
да й занапастили!
          Народная песня [ЧРр, 109; П, 167].

Це рядки з народної пісні, яку опосередковано пов’язують зі 
зруйнуванням Запорозької січі. Один із її варіянтів починається сло-
вами «Ой москалю, ой москалю / Ой що так худо робиш? / А що наше 
славне Запорожжя / Усе у конець переводиш» (його записано в Катир-
лезі), а далі за текстом – наведена цитата (з відмінностями)50. Інший 
варіянт (що починається рядками: «Ой ти москалю, єретичний сину! 
Ой що ти за зле робиш / Ой все військо славне Запорозьке у кінець 
переводиш!») подає микола Костомаров у монографії про історичне 
значення народної пісні51. епіграфом мовби проводиться паралель 
між знищенням січі – запорозької твердині, «серця українського», як 
мовиться в тексті роману, – та зруйнуванням державницького ладу, 
про який мріяли сомко та Шрам і на заваді якого стали ті ж запорож-
ці, інструментовані панами на кшалт Гвинтовки. Так це прочитується 
зі сторінок роману під оглядом епіграфного «вступу» до розділу 9.

І нарешті ще один «універсальний» епіграф – до розділу 13: 
«Тим-то й сталась по всьому світу, / страшенная козацькая сила...» (у 
редакції 1845 року це епіграф до розділу 1) [ЧРр, 166; П, 256].

епіграфи до розділів 10, 11, 15, 17, 18, навпаки, прив’язано до 
тексту «своїх» структурних компонентів.

У розділі 10 подорожні прибули у дім Гвинтовки. Автор зосереджу-
ється на новому персонажі, який збагачує образну палітру. Гвинтовка – 
це виразник тої старшини, яка зрадила сомка задля особистої вигоди і 
стала на бік Брюховецького. Письменник тонко зображує дворушництво 
Гвинтовки. Панські порядки, заведені в його домі, підкреслюють його 

49 У публікації 1860 року – «ваші».
50 Ф. Кондратович [Ф. Вовк], «Задунайская сечь (по местным воспоминаниям и рас-

сказам)», Киевская старина 5, № 1 (1883): 47–48.
51 Собрание сочинений Н. И. Костомарова. Исторические монографии и исследова-

ния, кн. 8, т. 21, Историческое значение южно-русского народного песенного твор-
чества (с.-Петербург, 1906), 930.
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вдачу і створюють різкий контраст демократизмові Череваня, а безприн-
ципність і прагнення до наживи будь-якою ціною – аскетизмові Шрама 
та його уявленням про честь і славу. світ чоловічих образів із їхнім кон-
тражуром у цьому розділі виписано у поєднанні зі світом жіночих обра-
зів. Тут Куліш вводить іще один персонаж – польську княгиню, дружину 
Гвинтовки. У ранніх редакціях жіночим образам автор відводить набага-
то більше уваги, ніж в остаточному тексті: княгиня має доньку меланію, 
її наділено біограмою, почуття сильніше акцентовано, княгиня з донь-
кою спілкуються з Череванихою та лесею тощо (див. розділ V.4). Все це 
усунено з остаточного тексту, де письменник зосередився на тому, щоб 
через образ княгині – вкрай схематизований – увиразнити образ Гвин-
товки, передати неґативні риси його вдачі, викликати в читача відповідні 
емоції. для цього розділу Куліш обрав епіграфом такий вислів:

А жены шляхетскіи стали женами козацкими.
                                               Летопись Самовидца [ЧРр, 123; П, 189]

Фразу, винесену в епіграф, у літопису наведено в контексті кар-
динальних етнічних змін, що відбулися в українському суспільстві за 
часів Хмельниччини: «И так на Украинѣ жадного жида не зостало, 
а жони шляхетскіе зостали жонами козацкими»52. Вислів з епіграфа 
Куліш цитує також у листі до Костомарова від 10 грудня 1845 року, в 
якому йдеться про близьке завершення «Черной рады» [ПЗТ, 1:62]. З 
огляду на те, що структурно розділ зберігав свою цілісність упродовж 
усього часу опрацювання тексту, можна не сумніватися, що епіграф 
існував від самого початку створення роману: по-афористичному 
місткий і влучний, він не просто пов’язаний із текстом – сам текст є 
його розгорнутим продовженням.

епіграф до розділу 11, де йдеться про те, що Петро випадково 
зустрівся під Ніжином із Кирилом Туром і побував у гостях у його 
матері, так само мотивований і щільно прилягає до тексту:

– Здоров, здоров, пане саво!
як ся собі маєш?
добрих гостей собі маєш –
Чим їх привітаєш?
– Ой дав би вам меду і пива –
Не схочете пити.
Ой ви ж мене молодого
Хочете згубити!
       Народная песня [ЧРр, 140; П, 215]

як і переважна більшість епіграфів у романі, цей епіграф має 
ускладнений зміст: у вужчому сенсі – процитовані рядки екстрапольо-

52 Летопись Самовидца о войнах Богдана Хмельницкого (москва, 1846), 11.
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вано на текст розділу: обидва вони – епіграф та «його» розділ – перебу-
вають у діялозі один з одним. І в ширшому сенсі – треба взяти до уваги 
контекст пісні, з якої ці рядки запозичено, – «Подвиги сави Чалого».

Пісня з’явилася у двох збірниках, які уклав максимович53, але 
Куліш також був обізнаний із її публікацією в «Запорожской старине» 
срезневського (тут є деякі текстуальні відмінності)54. Її Куліш виписав 
у збірник народних пісень, який підготував у першій половині 1840-х 
років, пославшись на книгу максимовича 1834 року55. У збірнику пі-
сень, який підготував Костомаров, надруковано варіянт без чотирьох 
останніх рядків56. Варто також відзначити, що цитату з пісні Куліш 
подав і в листі до Петра Чуйкевича, написаному 31 березня (12 квіт-
ня) 1847 року з Варшави, за декілька днів перед арештом [див. ПЗТ, 
1:171]. З огляду на добру обізнаність письменника з піснею, а також 
виразну пов’язаність епіграфа з текстом розділу, можна вважати, що 
епіграф був наявний і в первісній редакції роману.

епіграф прогнозує кульмінаційну сцену розділу: приходить бать-
ко Пугач і забирає Тура на запорозький суд. В епіграфі автор зро-
бив непозначену купюру. Після слів «Чим їх привітаєш?» у тексті, 
опублікованому максимовичем, є ще такі рядки: «Ой чи медом, ой 
чи вином, / Ой чи горілкою? / Попрощайся з своїм сином / З своєю 
жінкою»57. Звичайно, поінформований читач, який знав пісню, через 
випущені рядки побачив цей додатковий зв’язок епіграфа з текстом. 
Чому автор їх пропустив, адже наступний рядок, після купюри – «Ой 
дав би вам меду і пива» – безпосередньо апелює до пропущеного тек-
сту? мабуть, тому, що змістова виразність епіграфа з наявною купю-
рою послаблюється неістотно – маємо дві тези, які повністю узгод-
жуються зі змістом розділу: до сави (Тура) приходять гості (Пугач), і 
вони хочуть саву згубити. А водночас пропущені рядки містять недо-
речну для тексту роману, якщо мати на увазі запорожця Кирила Тура, 
згадку про дружину й сина сави.

Контекст цілої пісні також виявляє пов’язаність цитати з роман-
ним сюжетом, і не тільки з цим розділом, а і з попередніми та на-
ступним. Козаки карають саву за зраду, Тура теж карають за зраду, 
проте іншого ґатунку – супроти запорозького братства та його зви-
чаїв. І, властиво, ширший контекст, а не цитовані рядки епіграфа, це 
доводять.

53 Малороссийские песни, 35; Украинские народные песни, 93.
54 Запорожская старина, часть 1, [кн. 1], 68–69. як заявив срезневський, у публікації він 

сконтамінував чотири варіянти цієї пісні.
55 ВР Іл, ф. 18, од. зб. 181, арк. 480–482 зв. У збірнику: «Що з далека гостей маєш» 

замість «добрих гостей собі маєш», «Не хочете пити» замість «Не схочете пити».
56 Малорусский литературный сборник, издал д. мордовцев (Саратов, 1859), 197–

198.
57 Тут цитата за публікацією 1827 року. У публікації 1834 року замість «вином» – 

«пивом», «З своїю жінкою» – «І своєю жінкою».
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Увівши епіграф із пісні про саву Чалого до розділу 11, письмен-
ник, без сумніву, мав на увазі і драму Костомарова «сава Чалий», на-
писану за мотивами пісні. Куліш інкорпорував у «Чорну раду» цитату 
з цього твору, пославшись на нього на початку розділу 16, де йдеться 
про бенкет у Ніжині за участи Брюховецького:

У ту-бо нещасливу годину справді так лучилось, як мовив Галка: 
«де кричять, а де співають; де кров іллють, а де горілку п’ють». 
[ЧРу, 369]

Цитату взято з контексту, де морально знівечене, зубожіле, при-
гноблене «панами» покоління нинішніх українців протиставляється 
славним дідам, мовляв, тепер навіть гуляти не вміють так, як колись. 
сава – а це його мова – кидає такі гнівні інвективи товариству:

Хто веселитиметься, дивлючися на то, що там послідню худобу у лю-
дей забирають, дітей від матерей однімають, у православні церкви не 
пущають, сповідатися та причащатися не велять... скоро із християн 
перевернуться на нехристей, – а тут думки й гадки об тім нема! мов 
не одної матері діти! Панове братці: гуляли й діди наші, та й вороги 
від них трусилися. А у нас... де кричать, а де співають; де кров іл-
лють, а де горілку п’ють! Аби мені гаразд, а об других нема заходу! 
Не таке нам пиво пити подобає, коли наша Вкраїна погибає!58

Наведена Кулішем цитата з драми Костомарова була цілком дореч-
ною не тільки для характеристики того дійства, в якому брав участь 
Брюховецький, а й натякала на саму інвективу, апотеозом якої є остан-
ні слова, що не «пиво пити подобає, коли Вкраїна погибає!». Власти-
во, уся діяльність Шрама й сомка на сторінках роману здійснювалася 
задля добра країни – і в це поняття Куліш вкладав модерний зміст. У 
романі трапляються дослівні текстуальні збіги, які відсилають нас до 
п’єси Костомарова: «Чи молиться, чи Божу службу служить, – одно 
в його на думці: що ось погибне Україна од сього недруга отчизного 
і похлібці лядського» (йдеться про Шрама); «Що вам битись за мою 
голову, коли погибає Україна!» (слова сомка). Ці збіги, може, не варто 
трактувати як запозичення, однак не можна не відзначити, що вислов-
лені в обох творах думки напрочуд подібні.

Цікаво, що введена в український роман алюзія до Костомарового 
«сави Чалого» відсутня в російському романі – зв’язок цих текстів 
тут виявляється лише через епіграф, і через епіграф вони створюють 
діялог один з одним. Цитата з поеми вже є у первісному українському 
тексті [Б, 140 зв.] з тою поправкою, що в ньому Куліш наголошує на 
своїх близьких узаєминах з істориком: замість «як мовив Галка» тут 
«як мовляв мій приятель Галка».

58 Иеремия Галка [Н. Костомаров], Савва Чалый, драматические сцены на южно-рус-
ском языке (Харьков, 1838), 13–14.
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Розділ 11 за змістом тісно пов’язаний із наступним розділом, де 
зображено січовий суд і покарання Тура буками. Що це є своєрідний 
диптих у структурі роману, промовисто свідчить факт авторської 
волі: обидва розділи Куліш уперше надрукував у «москвитянине» 
1846 року як цілісне оповідання – два розділи в одному уривку. І 
якщо розглядати цей розділ у парі з наступним, так само й епіграф 
до розділу 11 теж певною мірою поширюється на розділ 12. Отже, 
маємо злочин і відплату, що в цілому відповідає текстові роману. Роз-
діл 12, утім, має і свій епіграф із циклу «єреміївських пророкувань» 
Шевченка, про що я вже писав, – «Тілько я, мов окаянний, / І день, і 
ніч плачу...». Зв’язок цього епіграфа – рядки з послання «І мертвим, і 
живим» – зі «своїм» розділом радше емоційний, асоціятивний, аніж 
предметно-текстуальний. Проте й тут вбачається натяк автора на роз-
виток романної дії: у розділі вперше з’являється Брюховецький, який 
постає перед читачем очима Петра Шраменка-протагоніста, і саме 
Брюховецького з його оточенням та небезпеки внутрішнього розбра-
ту, яку вони несуть, стосуються рядки епіграфа. У цих рядках виразно 
проглядається авторська позиція, подана від першої особи: у контек-
сті роману то позиція уже не Шевченка, а Куліша, який повністю з 
нею солідаризується.

Виразним автокоментарем до розділу 15 є такий епіграф із народ-
ної пісні (її назву встановити не пощастило):

Ой ідуть наші запорожці,
Аж риплять сап’янці...
да лежать, лежать пани в кармазинах
По два й по три в ямці,
Ой як крикнуть полковники
На сотників грізно:
– Ой не тратьте, вражі сини,
Козацького війська!
– Ой раді б ми не тратити –
Не можна спинити:
Наважились, вражі сини
Й ноги не пустити.
                Народная песня [ЧРр, 196; П, 303]

Описи розбою, який на сторінках роману вчинили запорожці ві-
дразу після «чорної ради» і який було спрямовано на старшину, що під-
тримала сомка, і на панство (з проходженням цих сцен через цензуру 
автор мав деякий клопіт, про що вже йшлося), – епіграф на цьому наго-
лошує, – перегукуються з відповідним описом «літопису самовидця»:

<...> много козаков значных чернь позабивала, которое забойство 
три дни тривало. Хочай якого значного козака забили или человѣка, 
то тое в жарт повернено. А старшина козаки значные, як змогучи, 
крылися, где хто могл, жупаны кармазиновые на сермяги миняли. 
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И так тое забойство третого дня почало ускромлятися и заказ стал, 
жебы юже правом доходил, хто на кого якую кривду мѣет. Тих зась 
полковников, которые у замку нѣжинском зоставали у вязенню, усе 
пожаковали, и в домах мало що зостало59.

Виразною алюзією до цитованого фраґмента є такий пасаж у ро-
мані:

Інші значниї люде, старшина й шляхта, поскидавши кармазини, 
повдягались у семряги і між прόстим людом додому піхóм пробі-
рались. [ЧРу, 359]

мародерство, до якого вдалися запорожці, більше пасувало гай-
дамакам, а не реґулярному війську: письменник мовби проводить 
внутрішню паралель цього погрому, вчиненого після «чорної ради», 
з майбутньою недиференційованою різаниною гайдамаків часів Ко-
ліївщини, – саме такою її зображено в польських хроніках. У романі, 
втім, не про етнічні чистки йдеться, притаманні гайдамацькому по-
встанню, а акцентовано на внутрішньонаціональному конфлікті, що 
виплеснувся у брутальну різанину. Ось як змальовує автор ту вакха-
налію, яку влаштувала «військова голота з запорожцями»:

як почала по двόрах поратись військова голота з запорожцями, 
то рад був інший, що з душею з міста вихопивсь. Інший же вихо-
пивсь, а другий там і голову положив, обороняючи свою худобу й 
сéм’ю; а дочок шляхетських і старшинських козаки собі за жінок 
силою інших похапали.

Кому ж пощастило улизнути за царину, тиї, як од собак, мусили 
од запорозької голоти одбиватись. Отсе їде знáчний чоловік у кова-
ному возі да й шаблю держить голу або рушницю при плечі. слу-
ги їдуть кінно округ воза. А за ним низовці, охляп на міщанських 
конях, женуться, як шуляки. Хоть стреляй, хоть рубай, лізуть наче 
скажені. Боронить, боронить пана з сем’єю челядь, да як звалять 
одного, другого запорожці з коня, так хто оставсь – урозтіч! А вони, 
окаянниї, коней зупиняють, у колесах спиці рубають, вози перевер-
тають, панів із кармазину і з саєти обдирають. По полю не один віз 
з покаліченими кіньми валяється, не одна вдова плаче по мужові, 
не один бідаха, конаючи в крові, тужить, що не поліг під Берестеч-
ком. А там скрізь порозламувані скрині; одежа лежить розкидана, 
крівава, пороздирана; пух із перин, наче сніг, летить по вітру: усю-
ди розбишаки шукали грошей, усе пороли, розбивали, розкидали. 
[ЧРу, 357–358]

«Чорна рада» відбулася – Рубікон перейдено. Наближається розв’яз-
ка. сцени грабунків змінюються кількома сценами за участи Брюховець-

59 Летопись Самовидца, 41.
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кого у розділі 16, де письменник бере в епіграф іще одну Шевченкову ци-
тату. Щоб досягнути найвищої міри драматизму, автор наводить слова: 
«Настане суд, заговорять / І дніпро, і гори...» (див. с. 405) – останні з ци-
клу «єреміївських пророкувань» як остання печать перед Апокаліпсисом.

Наступний розділ – 17 – присвячено описові сомка, якого Тур на-
магається визволити із в’язниці, проте сомко знову проявляє вроджену 
шляхетність і відмовляється, бо, зокрема, не хоче розпочинати боротьбу 
за владу, яка призвела б до міжусобних воєн. Причина особливо вагома, 
якщо звернутися до тексту цілого роману: проблема єдности повсякчас 
турбує автора – він її наголошує і через епіграфи («Тим і сталась по 
всьомý світу страшенная козацькая сила, / Що у вас, панове молодці, 
була воля й дума єдина», «Зжалься, Боже України, / Що не вкупі має 
сини!»), і не раз словами Шрама або того ж сомка. для цього розділу 
Куліш обрав ліричний пісенний епіграф, мінорна тональність якого зву-
чала в унісон із нерадісною картиною ув’язнення сомка:

А в неділю рано
ся славонька стала:
Взяли́, взяли́ козáченька,
Забили в кайдани, –
Ой на ноги диби,
На руки скрипиці...
Визволь, Боже, козáченька
З темної темниці!
        Народная песня [ЧРр, 215; П, 332]

«Возьміть його, братчики, та залийте в кайдани!» – наказує 
Брюховецький схопити сомка (розділ 14 – ЧРу, 346). саме в «темни-
ці» перебуває сомко: «Одним залізом за поперек його взято і до стіни 
ланцюгом приковано, а другі кайдани на ногах замкнуті. У старій по-
драній сірячині, без пояса і без сап’янців» (розділ 17 – ЧРу, 394).

Наведені рядки з епіграфа – це завершальні в народній пісні «А 
вродився сіромаха, вродився і вдався...», відомої, зокрема, із запису 
Опанаса марковича в Канівському повіті60.

Останній розділ – підсумковий. І епіграф тут відповідний, узятий 
із народної думи «Про Івана Коновченка» (кінцеві рядки)61.

Полягла козацька молодецька голова,
як од вітру на степу трава;
слава не вмре, не поляже –
Рицарство козацьке всякому розкаже.
            Народная дума [ЧРр, 225; П, 348]

60 О. І. дей, атрибуція автографів, упоряд., передм. і приміт., Фольклорні записи 
Марка Вовчка та Опанаса Марковича (Київ: Наукова думка, 1983), 310.

61 Украинские народные песни, 57.
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Шрама і сомка страчено, проте слава їхня «не вмре» – про неї 
«рицарство козацьке всякому розкаже»: вона ширитиметься світом, 
про неї складатимуть пісні та леґенди, вона збуджує нащадків, нади-
хає їх на героїчні вчинки. саме це хоче сказати автор через епіграф. 
«Про славу думає лицарь, а не про те, щоб ціла була голова на плечах. 
Не сьогодні, дак завтра поляже вона, як од вітру на степу трава; а сла-
ва ніколи не вмре, не поляже, лицáрство козацьке всякому розкаже!» 
[ЧРу, 160–161] – слова Кирила Тура, промовлені в середині роману, 
ніби пророкують розв’язку, а водночас є стрижневими в уявленні тих 
героїв роману, які уособлюють, за словами автора, «добро»62.

Під оглядом цього епіграфа зовсім інакше треба розуміти і ви-
сновок Віктора Петрова, мовляв, «Шевченковому ентузіястичному: 
“Козацька слава не вмре, не поляже”, Куліш протиставляє скептичний 
сумнів “Химера”»63. Насправді протиставлення тут немає, принаймні 
воно далеко не таке однозначне, як його трактує дослідник.

Раніше цитовані рядки письменник навів у романі «михайло 
Чарнышенко» з таким промовистим коментарем, що стосувався го-
ловного героя: «самая смерть на поле чести казалась ему восхити-
тельною. Он с восторгом повторял окончательный куплет одной из 
древних героических песен малороссии»64.

Попри трагічний для Шрама і сомка, та й почасти для україн-
ського суспільства, як воно зображене в романі, фінал – розв’язка є 
оптимістичною, що й передає епіграф. Вона є щасливою не тільки для 
лесі і Петра, які нарешті возз’єдналися, – у ширшому плані обоє вони 
є символами нового життя, яке постає на румовищах старого. Так 
само розумів і автор, який писав Костомарову: роман закінчується не 
тільки тим, «що пало в смутні руїни», а й тим, «що знову принялось й 
зацвіло, мов квітки на зруйнованім старосвітському мурі» (див. с. 45).

епіграф до останнього розділу узгоджується і водночас стоїть 
контрапунктом до першого розділу. Обидва ці епіграфи обрамлюють 
увесь текст, створють циклічний рух, основний мотив якого – «ко-
зацька [читай – українська] слава». В останньому розділі – «слава 
не вмре, не поляже – / Рицарство козацьке всякому розкаже», у пер-
шому – «Пропаде, мов порошина з дула, та козацькая слава / Що по 
всьому світу дивом стала...». Відтак те, що на початку твору ще було 
невиразно означено: «пропаде <...> козацька слава», наприкінці за-
звучало на повну силу як бадьора перспектива, закодований заклик 
сучасникам до праці на полі українознавства: «слава не вмре, не поля-
же». У цьому заклику був увесь Куліш.

62 див. передмову Куліша до російської версії роману (с. 566).
63 Петров, 404.
64 Кулеш, Михайло Чарнышенко, часть 1, 29.



Висновки

Вивчення текстуальної історії, або історії тексту Кулішевого ро-
ману «Чорна рада» – української та російської версій – важлива нау-
кова проблема. Перед нами поставлено питання: як письменник пи-
сав свій роман і як його упродовж багатьох років опрацьовував, як 
створював обидві версії і як їх позиціонував одна щодо одної, як вони 
доповнюють одна одну і в чому відрізняються, які в перебігу творчої 
праці постали редакції і в чому їхня відмінність від фінального тексту, 
як рукописи роману взаємодіють між собою, чи є вони продовженням 
один одного і які з ланок залишаються не відомі, нарешті, як пись-
менник готував роман до публікації, з якими проблемами він зіштов-
хувався, як прагнув зменшити цензурний вплив на текст і як цензура 
позначилася на ньому, які похибки трапляються в друкованому тексті 
(обох версій) і чим вони зумовлені. На всі ці питання в українській 
науці або нема відповіді, або вона неповна, а відповісти на них можна 
лише комплексно, провівши реконструкцію – крок по кроку – творчо-
го та видавничого процесу і детально проаналізувавши всі синхронні 
та ретроспективні, друковані й рукописні джерела, які так чи так сто-
суються роману, обставин його створення та видавання.

Текстологічна історія «Чорної ради» надзвичайно характеристич-
на і багато в чому повчальна. Важко знайти в українській літературі 
твір, який мав би настільки складну, розгалужену систему текстів, 
редакцій, варіянтів, які перебувають у тісному зв’язку між собою, на-
кладаються, нашаровуються один на одного і врешті позиціонуються 
до основного, остаточного тексту. Проблема ускладнюється наявніс-
тю двох авторських версій роману – української та російської, кожна 
з яких має свою історію. Ці версії перетинаються в єдиному творчому 
задумі, вібрують в одному полі авторської уяви, проте відрізняють-
ся в способі реалізації, творять єдиний «метатекст» зі спільними для 
обох версій текстологічними питаннями, що править за своєрідний 
«коментар» для вивчення творчої історії кожної з них.

свій роман – українську та російську версії – Куліш писав і допи-
сував близько п’ятнадцяти років. Це був складний у творчому плані і 
тривалий процес. Над обома творами письменник працював із різною 
інтенсивністю, поперемінно беручись то за один, то за другий тексти. 
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Над кожним робота здійснювалася поетапно і почергово, причому ін-
тервали в праці простягалися від кількох тижнів або місяців до бага-
тьох років. Обидва твори поставали як самодостатні, хоча певна пере-
кладна «залежність» одного від другого існувала засадничо. спершу 
Куліш написав російський роман, відтак, узявши його за основу, по-
чав створювати український, у перебігу роботи над яким відійшов від 
протоориґіналу. На засланні письменник зосередився над редаґуван-
ням українського тексту, внаслідок чого постала нова редакція, і за 
нею він згодом «дотягував» російський текст.

У середині 1850-х років Куліш обидва твори взаємно позиціону-
вав як ориґінал (український) і переклад (російський), але визнавав, 
що за духом і тоном це два різні романи: в основі першого лежала на-
родна словесніть, в основі другого – російська літературна традиція. 
Обом творам були притаманні істотні змістові відмінності: кожний із 
них містив щось таке, чого не мав інший. Їх закорінення у різних мов-
но-літературних світах, – це одна з причин засадничих відмінностей, 
яку наголосив автор. Іще одна – це різні читацькі авдиторії, яким ад-
ресувалися обидва тексти, а відтак – різне завдання, яке ставив перед 
собою автор, окрім суто літературного. Обидва твори прагматичні – 
вони виконували суспільну функцію тою мірою, якою Куліш ідеологі-
зував свою творчість, надавав їй народознавчого, націєтворчого сенсу, 
і те, як Куліш по-різному формулював своє завдання, вже відбилося 
на первісних редакціях російської (1845) та української (1846) вер-
сій. Проте не менш істотною у плані продукування відмінностей була 
непослідовність і навіть певна хаотичність опрацювання обох версій, 
коли письменник, створивши кожну з них порівняно швидко (росій-
ську приблизно за два роки, українську – за шість місяців), згодом 
довгих кільканадцять років їх дописував, від одної версії переходив 
до іншої не раз із чималим часовим інтервалом, і то кожну з них доро-
бляв автономно, а не зіставляв і порівнював тексти.

Праця над «Чорною радою» мала декілька основних фаз. спершу, 
перед тим, як приступити до написання роману, Куліш довго обмірко-
вував його фабульно-змістову тканину і студіював історичні матеріяли, 
які стосувалися зображуваної в ньому епохи. Задум виник десь напри-
кінці зими – на початку весни 1843 року (першу згадку про «Чорну 
раду» датовано 2 березня), а через рік – узимку 1844 року – письменник 
розпочав викладати твір на папері. судячи з початкової назви – «сотник 
Шрамко и его сыновья», первісний план був ширший, ніж зреалізова-
ний уже в російській редакції, частково опублікованій у 1845–1846 ро-
ках. Перші п’ять розділів свідчать про звуження плану, однак усе ж до-
волі масштабного: тут і широкий історичний екскурс, і детальні описи, 
і пригодницькі сюжети (наприклад, епізод сутички з поляками). Вже 
наступного, 1845 року весь початок роману Куліш перекомпонує, знач-
ною мірою дослухавшися критичних зауважень міхала Ґрабовського 
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й усунувши, зокрема, розділ із «ляшками», які, зі слів автора, «торча 
на первых страницах и не принимая никакого участия в дальнейших 
событиях романа, вредили гармонии впечатлений».

У перебігу написання твору Куліш далі його обмірковував, повер-
тався до написаного й часом радикально змінював. Писав роман ча-
стинами (первісно їх було три) і частинами, мірою створення, публі-
кував: у трьох весняних номерах журналу «современник» за 1845 рік 
(початок частини 1 – «Пять глав из нового романа П. Кулеша “Черная 
рада”») та в січневому числі «москвитянина» за 1846 рік (закінчення 
частини 1 – «Козацкие паны»), у перших трьох номерах «современ-
ника» за 1846 рік (уся частина 2 – «Киевские богомольцы в xVii сто-
летии»), у травневому числі «москвитянина» того ж року (два непо-
значені у друку розділи з частини 3 – «Один день из жизни запорожца 
Кирила Тура»). Розпочавши російську «Чорну раду» в Києві, Куліш 
завершив її на зламі 1845–1846 років у Петербурзі, де впродовж ли-
стопада – грудня 1845 року написав майже всю третю частину.

Написавши російський роман, Куліш висловив побоювання, що 
твір викличе істотні застереження в цензури («я боюсь, чтоб цензура 
не обрезала третьего тома, где весьма очевидны становятся главные 
мои идеи»). І справді, коли йшов до публікації в «москвитянине» 
уривок з третьої частини, «Один день», цензор журналу Ніколай Зєр-
нов зробив у тексті істотні вилучення. Це стало відомо завдяки збере-
женим цензурним гранкам статті, які завізував цензор і які в цій праці 
розглянуто вперше. Щоб обійти цензурні рогатки, редактор журналу 
міхаїл Поґодін надіслав текст авторові для повторного цензуруван-
ня в Петербурзі. Цензором цієї публікації виступив, найімовірніше, 
професор Петербурзького університету Олександр Никитенко (роз-
глянувши її як сепаратну, а не журнальну), який поставився до тексту 
поблажливо, не зробивши у ньому жодних зауважень. Так цей ури-
вок, без цензурних змін, і було опубліковано. Інші публікації «Чорної 
ради» середини 1840-х років також не зазнали істотних цензурних 
або редакторських втручань. У «Пяти главах» редактор Плєтньов са-
мочинно зробив якісь зміни, які автор схвалив («Что же касается до 
выпусков и перемен, то они так незначительны, что авторское мое 
самолюбие остается совершенно спокойным»). Без участи автора та-
кож було здійснено публікацію «Козацкие паны», однак немає жодних 
відомостей (зокрема, нарікань автора), що в ній було допущено якісь 
сторонні втручання. Натомість друк «Киевских богомольцев» Куліш 
допильновував особисто, тому цю публікацію можна вважати автори-
зованою. Назви публікаціям «Пять глав», «Козацкие паны» і «Один 
день» придумали редактори журналів, почасти переформулювавши 
рядки з Кулішевих листів.

Узимку 1845/1846 років у письменника зародився намір створи-
ти українську версію роману. Праця принесла Кулішеві внутрішню 
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сатисфакцію і дала йому змогу висловитися вільніше, розкутіше, 
відкрила нові можливості розкриття художніх образів («украинским 
языком гораздо лучше владею, нежели русским, – разумеется, в про-
зе», «мне русский язык кажется иностранным»). Уже наприкінці квіт-
ня, тобто майже через два місяці від початку роботи, він заявляє, що 
написав дві третини твору (дві частини із трьох). І вже тоді україн-
ський роман розглядає в опозиції до російського: «Русский язык меня 
не удовлетворяет, особенно когда герои мои разговаривают. я страдаю 
за каждую фразу. А здесь приволье!». Російський роман мав викону-
вати функцію белетристичного документування української історії, її 
пропаґування («Этим романом, кажется, я нечто сделаю для истории 
малороссии»), український текст, натомість, створювався для розвит-
ку національного письменства і мислився як чинник націєтворення 
(«странно думать, чтобы народ, так деятельно участвовавший в со-
бытиях рода человеческого, не в состоянии был рассказать о своей 
жизни в историческом романе!»).

Уже в цьому українському тексті 1846 року автор істотно відій-
шов від російського прототексту, створивши самодостатній твір (а не 
дослівний переклад), закорінений в українську уснопоетичну тради-
цію та почасти зорієнтований на мовостиль козацьких літописів. Він 
також кардинально переробив, порівняно з російським текстом (пер-
вісна редакція якого в цій частині залишається невідома) всю третю 
частину роману – окрім опублікованих розділів у «москитянине», де 
зображено зустріч Петра Шраменка з Кирилом Туром у господі Туро-
вої матері та січовий суд над запорожцем. Про це знаємо з Кулішевого 
листа до Костомарова (від 4 вересня 1846 року), де письменник дякує 
за зауваження (висловлені щодо російського тексту, на той час іще 
неопублікованого), які спонукали переписати цю частину по-новому 
(«От я, взявши до серця й до мислі ваше розумне слово, <...> у голові 
усе наново пережив і перекомпоновав (тілько запорозця з матір’ю да 
січовий суд не ворушивши зоставив) і до самого конця все по вашо-
му жаданью і совіту допровадив»). Цілком очевидно, її Куліш укра-
їнською створив ab ovo, а вже згодом «підтягнув» за нею російський 
текст, узгодивши між обома версіями фабульно-змістову дію.

Написавши першу частину, не пізніше 11 квітня Куліш надіслав 
чорновий текст до Києва «братцям» – Василю Білозерському, Опа-
насу марковичу та Костомарову з проханням переписати її набіло 
(це прохання було виконано). Український роман у брульйоні читали 
Кулішеві друзі (зокрема, Шевченко), робили списки, зачитували ури-
вки на зібраннях (наприклад, Білозерський у салоні Василя скалона 
в Полтаві за участи дружини скалона, доньки Василя Капніста – со-
фії). другу і третю частини переписав набіло писар у Петербурзі.

Останню крапку в українському романі Куліш поставив 31 серпня 
1846 року і відтак заходився його видавати. Натомість про російську 
«Чорну раду», після безуспішної спроби продати її якомусь видавцеві 
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(посередником у цій справі виступив Никитенко), на якийсь час він 
забуває, а їдучи у закордонне відрядження від Академії наук для ви-
вчення слов’янських мов, літератур та історії, залишає на зберігання в 
Пєтра Плєтньова, ректора того ж університету і в ту пору Кулішевого 
покровителя.

Навесні 1846 року Куліш знайомиться з Осипом Бодянським, про-
фесором московського університету, секретарем Товариства історії і 
старожитностей російських при московському університеті та редак-
тором його органу «Чтений» і дуже скоро стає приятелем славіста. 
Куліш ініціює публікацію у «Чтениях» літопису самовидця, який є 
основним джерелом зображення історичної канви роману, а невдовзі 
передає для видання свою збірку народних переказів (один із перека-
зів – «легенда про Золоті Ворота» – з деякими змінами цілком вмон-
товано в текст української «Чорної ради»), а написавши український 
роман, обговорює з Бодянським можливість його друку в цьому ви-
данні. У жовтні справа з публікацією роману в «Чтениях» видається 
настільки реальною, що Куліш будує план надрукувати твір до свого 
від’їзду за кордон і, зокрема, обмірковує з приятелем практичні питан-
ня, яким правописом друкувати. Видання твору красного письменства 
у науковому збірнику, проте, можна було зробити лише в спеціяльно-
му відділі, якого редактор мав відкрити після відповідної процедури. 
З повною вірою, що роман буде опубліковано у «Чтениях», Куліш у 
грудні 1846 року передав рукопис «Чорної ради» Бодянському в мо-
скві, де зупинився проїздом із Петербурґа в Україну і далі, рушаючи 
за кордон.

Цей рукопис – увесь текст роману – зберігся до наших днів (руко-
пис Б). Згодом, на засланні, автор суттєво доопрацював твір, внісши 
в нього велику кількість виправлень. Переважну більшість їх можна 
зідентифікувати за часом створення – до заслання чи після, а відтак, 
провівши відповідну реконструкцію, матимемо з порівняно незнач-
ними похибками і втратами той текст роману, який Куліш опублікував 
би у «Чтениях».

Арешт, ув’язнення і заслання докорінно змінили життєві обста-
вини Куліша, зруйнували всі його творчі плани, зокрема пов’язані з 
виданням «Чорної ради». Виїжджаючи на заслання, він бере із со-
бою чистові рукописи української та російської версій роману (від-
повідно рукописи Б та невідомий нині хД). У перші місяці заслання 
Куліш пропонує на розгляд генералові корпусу жандармів лєонтію 
дубельту російську версію роману, сподіваючись, що твір засвід-
чить лояльність опального письменника (епоха Руїни, внаслідок 
якої Україна втратила самоврядність, як видавалося, з імперського 
погляду була виграшною темою). сміливости додавав той факт, що 
під час слідства жандарми, розглянувши опубліковані фраґменти 
«Чорної ради», крамольних думок у ній не виявили. лист, вочевидь, 
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залишився без відповіді, і Куліш більше про свій роман не згадує в 
листах до жандармських очільників.

У Тулі Куліш пише низку творів («Историю Бориса Годунова и 
димитрия самозванца», романи «Алексей Однорог» та «Искатели 
счастья»), які почергово пропонує на розгляд iii відділу, однак про 
«Чорну раду» мовчить. Утім, письменник не забуває про неї – на-
впаки, посилено редаґує український текст, місцями пише по-ново-
му. Найвища інтенсивність праці над українським романом припадає 
на осінь 1848-го – весну 1849 року, відтак Куліш власноруч перепи-
сує набіло геть покреслений рукопис Б, якого він близько 26 червня 
1849 року дарує Бодянському. Найімовірніше, в Тулі письменник про-
редаґовує і російську версію роману, і її частину (приблизно половину 
тексту) також власноруч переписує набіло. Обидва манускрипти, які 
постали внаслідок опрацювання обох версій, збереглися: українсько-
го роману частково – це рукопис В (приблизно три чверті всього обся-
гу), російської – рукопис Д.

Після понад чотирирічної перерви Куліш береться за дальше ре-
даґування «Чорної ради» – українського тексту. Наприкінці лютого – 
на початку березня 1854 року в мотронівці у колі родини він читає 
роман і знову править його (про що свідчить у листі до Бодянського: 
«<...> дещо з свого давнього виправляю <...>. Треба, брате, щоб річ 
була твереза у такому письмі, як про ті давні, кривави роки. Тут нечо-
го не візьмеш солодкими словцями та викрутасами. Хотілось би так, 
щоб що листок, то й зерно, щоб не було полови або пустоцвіту. Оце 
ж усе читаю своїм та й прислухуюсь сам наче чужим ухом, та опісля, 
вернувшись у свою келию, і виправляю, не жалуючи нечого»).

Ця праця спонукає звернутися і до тексту російського роману. 
Виправлений на засланні рукопис (хД) письменник у березні передає 
миколі м. Білозерському для переписування набіло, однак невдовзі 
листом (від 22 березня) зупиняє його, згадавши, що вже має власно-
руч переписану першу частину (при двочастинному поділі, зробленому 
на засланні), – чистовий на той час рукопис Д. Засісти за редаґування 
російського роману, проте, Куліш зміг лише у грудні 1854 року, коли 
гостював у Аксакових в Абрамцеві. декілька вечорів поспіль він читає 
їм роман, вислуховує зауваження і далі працює з текстом. Упродовж 
січня – лютого 1855 року письменник водночас завершує редаґувати 
й переписувати (власноруч) український роман, після чого 18 лютого 
дарує рукопис В (який унаслідок численних змін у тексті перетворився 
з білового на чорновий) своєму родичеві миколі д. Білозерському.

Назагал 1854-го – на початку 1855 року творчі інтенції письмен-
ника пульсують у двох площинах: він пише Гоголеву біографію (і ця 
праця – передовсім задля заробітку – перетворює його, за власним 
зізнанням, на «ломовую лошадь»), а в міжчассі викінчує українську 
та російську версії «Чорної ради».
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Опрацювання обох різномовних текстів збіглося в часі з політич-
ними змінами в країні: на імператорський престол прийшов Алєк-
сандр ii. Закінчилася доба Ніколая i, чиї останні роки царювання 
ввійшли в історію як «похмуре семиліття», і розпочалася нова рефор-
маторська доба, з якою Куліш пов’язував надії і на загальну лібералі-
зацію, і на особисте звільнення з-під жандармського нагляду (запис 
про тогочасні настрої Куліша у щоденнику Вєри Аксакової: «он [Ку-
ліш] остановился на надеждах, возбужденных в нем новым царство-
ванньем. “я одного желаю, чтобы мне дали жить”, – сказал он. Он уже 
мечтает, что ему откроется новая деятельность, что он будет издавать 
журнал и т. д.»). Приїхавши у другій половині березня до Петербурґа, 
письменник закінчує редаґувати російський роман, який сподіваєть-
ся видати першим (перспектива публікації українського твору все ще 
була примарною). Куліш навіть починає дбати про майбутній – близь-
кий, як видавалося тоді – цензурний розгляд «Чорної ради» і згладжує 
в тексті найгостріші місця, щоб уникнути зауважень цензора («Теперь 
я брею и стригу своего Романа, чтоб можно было ему проскользнуть 
мимо швейцара без задержки; а там – внутри палат – люди помягче»). 
Залишаючи Петербурґ у квітні, письменник віддав російський руко-
пис (зокрема, Д) для переписування набіло.

Так завершився ще один етап Кулішевої праці над романом, який 
тривав понад рік – від лютого 1854-го до квітня 1855 року, причому, 
як і попереднього разу – на засланні, – письменник зредаґував обидві 
версії, й обидві версії з рукописів В і Д переписав або дав переписати 
набіло. На той час, здавалося, тексти вже було викінчено остаточно, 
проте, як з’ясувалося, вони ще були проміжні. Цей етап прикметний 
двома рисами, які роблять його особливим порівняно з попереднім 
періодом, і пов’язані вони з «механікою» Кулішевої праці. По-перше, 
обидві версії письменник читав публіці (українську – в колі родини, 
російську – Аксаковим) і в такий спосіб пробував абстрагуватися від 
авторства, створивши дистанцію до тексту, мов декламатор, що чи-
тає чужий твір, намагався поглянути на текст критичним «відсторо-
неним» оком. По-друге, над обома творами Куліш працював не син-
хронно, а в різний час і навіть у різних локаціях, тобто не мав змоги 
тексти зіставляти один з одним, а узгоджував їх – якщо була така по-
треба – по пам’яті. У цей період Куліш уперше називає (в листі до 
сєрґея Аксакова від 11 лютого 1855 року) українську версію ориґіна-
лом («подлинник»), тобто для російської відводить статус перекладу.

двома цими рисами характеризується і наступний, завершальний 
етап Кулішевої праці над текстами обох романів, безпосереднього 
підготування їх до друку, під час якої письменник створив фінальну 
редакцію твору. Цей етап розпочався восени 1855 року і тривав аж до 
пізньої весни 1857-го. Праця над обома версіями була почерговою: 
викінчувати російський роман письменник почав після того, як укра-
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їнський уже подав до цензури. Відповідно до того, коли було опрацьо-
вано український твір, а коли російський, цей період слід розділити на 
дві фази: перша – від жовтня 1855-го (початок фінального редаґуван-
ня українського роману) до квітня 1856 року (Куліш переслав укра-
їнську «Чорну раду» до цензури) і друга – від квітня 1856-го (автор 
засів за редаґування російського тексту) до травня 1857 року (віддав 
до редакції московського журналу «Русская беседа» другу й останню 
порцію тексту для публікації).

Що праця над текстами «Чорної ради» на фінальному етапі була 
інтенсивною, наочно свідчить рукопис Е російської версії, який рані-
ше перебував поза увагою дослідників роману. Це набірний для пу-
блікації в «Русской беседе» рукопис, і, здавалося б, він мав бути чи-
стовий, однак насправді він справляє враження чорнового, так багато 
в ньому різних виправлень, закреслень, дописок, у багатьох місцях 
створено новий текст на вклеєних сторінках замість вилучених. Іще 
ретельнішою була праця, спрямована на викінчення українського тво-
ру: Куліш так сильно проредаґував рукопис Вх (створений унаслідок 
переписування рукопису В), що змушений був знову його переписати 
набіло, а розпочавши роботу і, можливо, не завершивши (збереглася 
лише частина – рукопис Г), ще раз власноруч переписав роман у неві-
домий нині цензурний рукопис Гх, і туди також вніс чимало змін. Уся 
завершальна праця над українським текстом – і редаґування рукопи-
су Вх, і дворазове його переписування, і знову редаґування фінального 
рукопису Гх, який урешті було подано до цензури, – тривала впродовж 
короткого – не більше як півроку – періоду.

«Фінішний ривок» в опрацюванні українського роману, який 
спричинився і до завершення роману російського, розпочався восени 
1855 року в Києві, куди Куліш приїхав уперше після десятилітньої 
вимушеної перерви. Тут він пробув понад чотири місяці, заклавши 
підвалини своєї бурхливої діяльности в наступні кілька років у Петер-
бурзі. Пожвавлення суспільної атмосфери в Києві відбувалося інак-
ше, ніж у москві та Петербурзі – з національним (українофільським) 
ухилом, і Куліш ці віяння відчув та пройнявся ними. Тут він збли-
зився з родинами Василя Тарновського (який згодом профінансував 
низку його видань; позичені кошти Куліш також зужив на публікацію 
української «Чорної ради») і Григорія Ґалаґана, поновив дружні взає-
мини з Ґрабовським (який високо оцінив український роман; раніше 
польський письменник читав лише російську версію, і його оцінка 
тоді була критична), заприятелював із сергієм де Бальменом (якого 
згодом планував залучити до ілюстрування «Чорної ради»). Так само, 
як раніше в родинному колі та в середовищі Аксакових, він практикує 
публічне читання роману (українського) і стежить за реакцією слу-
хачів, яка слугує йому камертоном для художнього чуття («я читал 
два раза в Киеве “Черную раду” в подлиннике, и хотя слушатели мои 
были слишком расположены хвалить меня, но я чувствовал, в котором 
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месте я попадаю мимо душевных струн людей, к которым обращено 
мое чтение»).

У Києві кристалізується Кулішеве рішення друкувати україн-
ський роман першим, а російський – другим. Це програмова засада – 
письменник прагне піднести український твір, поставивши його на 
належне йому перше місце («Нет, я не должен печатать русского пе-
ревода “Черной рады”, пока не выйдет подлинник. дело вот в чем. 
Подлинник писал я con amore, не думая о типографии; перевод я де-
лал для того, чтобы напечатать и взять деньги. Иногда я не находил 
возможности передать по-русски свои чувства и бросал непереведен-
ными целые страницы; иногда затруднялся в подборе фраз; иногда 
скучал за своей работой»). Зауважмо, що після катастрофи 1847 року 
пріоритетною у плані публікації повсякчас була російська «Чорна 
рада» – вона мала прокласти шлях для видання українського роману. 
Крім того, в Куліша з’явилися сприятливі умови опублікувати росій-
ський роман у журналі «Русская беседа», який заснували у дружньо-
му до нього середовищі слов’янофілів, і гонорар за публікацію теж 
мав бути чималий, що для письменника – з його боргами – багато 
важило. Зрозуміло, що видавці домоглися б і цензурного схвалення 
роману, а це забезпечило б видання й українського твору («старик 
Аксаков просит прислать русскую “Черную раду” немедленно. <...> 
Они гуртом проведут рукопись к Государю, и русская “Черная рада”, 
будучи напечатана в “Русской беседе” <...>, проложит верный путь 
малороссийской»). Усіма цими можливостями Куліш, однак, нехтує, 
поставивши перед собою мету випустити українську «Чорну раду» 
першою. І так само набуває концептуальної ваги Кулішеве трактуван-
ня українського твору як ориґіналу, а російського як перекладу – воно 
вже раніше оказіонально пробігало в листуванні письменника, але те-
пер наголошено за кожної нагоди.

На мою думку, саме в Києві зароджується Кулішева стаття «Об 
отношении малороссийской словесности к общерусской» як перед-
мова до українського роману (завершена 19 березня в Петербурзі), і 
схоже, що з цією статтею пов’язано рішення друкувати його першим. 
Патос статті, її виразність і арґументація наснажені київськими реа-
ліями – новою перспективою діяльности на ниві українознавства, яка 
тут відкрилася перед Кулішем. Апологетика української словесности, 
на повну силу заявлена у статті, прозвучала в тому самому, пройнято-
му патріотичною тональністю листі до Аксакова від 1 січня 1856 року, 
де в категоричний спосіб заявлено принципову позицію про першість 
публікації української «Чорної ради» супроти російської.

Закінчивши статтю, Куліш пересилає її різним кореспондентам 
для прочитання (Аксаковим, Тарновському, Ґрабовському), щоб ті ви-
словили свої зауваження. сам оцінює статтю дуже високо («это статья 
великой важности и, если не ошибаюсь, составит эпоху в русской и 
малороссийской литературах»). На той час – березень 1856 року – 
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письменник будує вже цілком виразні плани щодо видання україн-
ського роману. Ще не отримавши офіційного дозволу друкуватися 
на загальних підставах, Куліш уже передчуває, що незабаром такий 
дозвіл матиме. справді, 5 квітня письменника звільняють від попе-
редньої цензури, і того ж дня він відразу пише листа до с. Аксакова 
з проханням повернути російську версію роману для доопрацювання 
і передати до цензури українську версію (яку надсилає йому через 
день, 7 квітня).

Розпочався новий етап видання української «Чорної ради» – її 
цензурного розгляду, який тривав до кінця листопада. За сприяння 
с. Аксакова письменник звернувся до московського цензурного комі-
тету, де перед тим домігся цензурного дозволу для «Записок о жизни 
Николая Васильевича Гоголя» та першого тому «Записок о Южной 
Руси» – обидві книги майже без зауважень санкціонував до друку лі-
беральний цензор Ніколай фон Крузе. На цього цензора і розрахову-
вав Куліш, коли пересилав рукопис до москви, проте рукопис потра-
пив до іншого цензора – Івана Бєзсомикіна. минуло майже три місяці, 
поки з’ясувалося, що Бєзсомикін не читав твору, і щойно наприкінці 
липня Куліш домовився про розгляд рукопису із фон Крузе. Втім, і 
цей хід, як виявилося, був безрезультатним. Крузе зволікав, вочевидь 
не наважуючись підписати до друку контроверсійний за своїм потрак-
туванням твір іще недавно опального письменника; до того ж, про-
їжджаючи в кінці вересня через москву, Куліш дізнався, що цензор 
особисто роману не читав, а сприймав його зі слів секретаря цензур-
ного комітету Петра Капніста. Фон Крузе саме розглядав другий том 
«Записок о Южной Руси» і також не наважувався пропустити (врешті 
скерував до вищої інстанції – Головного управління цензури – статті 
Ґрабовського і Куліша з приводу «універсалу» Остряниці, що загаль-
мувало випуск книги). Ці чинники спонукали автора забрати рукопис 
«Чорної ради» з московського цензурного комітету і шукати можли-
востей процензурувати його в Петербурзі.

Упродовж жовтня ‒ листопада 1856 року тривав  фінішний, 
особливо напружений етап у цензуруванні роману. Забравши у фон 
Крузе рукопис, Куліш привіз його до Петербурґа, де віддав на цен-
зурний розгляд Іванові лажечнікову. Цей російський історичний ро-
маніст став цензором Петербурзького цензурного комітету у травні 
1857 року на клопотання Плєтньова, і під оглядом приятельських сто-
сунків Куліша з Плєтньовим, про які лажечніков не міг не знати, цен-
зурний розгляд «Чорної ради» для автора обіцяв бути обнадійливим. 
Однак у середині листопада в цензурному комітеті стався переполох 
у зв’язку із пропуском збірки Ніколая Нєкрасова «стихотворения» та 
через рецензію на неї Ніколая Чернишевського в листопадовому числі 
«современника» із передруком низки поезій – події, що викликала у 
владних колах невдоволення. Під приводом, що він не знає україн-
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ської мови, а головно – через скандал зі збіркою Нєкрасова, лажечні-
ков передав рукопис роману на розгляд Ізмаїлу срез невському (петер-
бурзькому професорові й академіку), з яким у Куліша був затяжний 
особистий конфлікт. дізнавшись про це (не пізніше як 18 листопада), 
Куліш уживає рішучих заходів, щоб рукопис у срезневського забра-
ли. Він негайно звертається до с. Аксакова з проханням по допомогу 
(«Пишите к князю Вяземскому, к лажечникову, с которым Вы, кажет-
ся, знакомы, и еще к кому-нибудь <...>. Пишите, что хотите, только 
поднимите шум. Прошу и Константина сергеевича написать к князю 
дмитрию Оболенскому, с которым я познакомился у А. П. Толсто-
го») і сам мобілізується для досягнення мети («я с своей стороны 
не только не обескуражен расстройством дела, напротив, оно побуди-
ло всю мою энергию, и я стану толкать во всякую дверь до тех пор, 
пока она отворится»). Надавши публічного розголосу історії, через 
яку він посварився зі срезневським, і перевівши проблему у площи-
ну «конфлікту інтересів», письменник дуже скоро (буквально за пару 
днів) домігся, щоб рукопис знову опинився у лажечнікова. В останній 
тиждень перед схваленням Куліш зустрічається з цензорами, із кня-
зем Пєтром Вязємським, князем дмітрієм Оболєнським, куратором 
Петербурзької шкільної округи князем Ґріґорієм Щербатовим (тодіш-
ній голова Петербурзького цензурного комітету), обер-прокурором 
священного синоду графом Алєксандром Толстим («Разів по п’ять 
на тиждень їжджу з поклонами, щоб дозволили “Чорну раду” на світ 
появити») і врешті йому вдається переконати лажечнікова дозволи-
ти роман до друку. Це сталося 25 листопада. Вирішальну допомогу у 
справі цензурного схвалення твору Кулішеві надав Толстой, який, за 
словами письменника, «не усомнился поручиться своею репутациею 
за чистоту моих намерений».

Отримавши цензурний дозвіл, письменник одразу заходився ви-
давати твір. саме тоді друкарня Алєксандра якобсона працювала над 
виданням другого тому «Записок о Южной Руси». Оскільки друкар-
ські можливості тут були обмежені (набірники не знали української 
мови), Куліш зупиняє поліграфічні роботи над цією книгою, щоби 
випустити першою «Чорну раду». На початку грудня розпочинається 
друк книги, який триває понад два місяці – приблизно до 8 лютого 
1857 року (того дня він повідомляє дружину, що вже віддрукували 
останній аркуш). Коректу справляв сам автор за допомогою, найімо-
вірніше, матвія симонова.

дозволивши роман, лажечніков, проте, не наважився пропустити 
передмову (тоді ще без назви). Впродовж усього грудня цензор вагав-
ся, аж поки доповів у цензурному комітеті, що має застереження («На-
ходя, по собственному выражению автора, что в этом сочинении рас-
суждается о внесении “примирительного начала между двух племен, 
связанных материально и отчасти духовно, но разрозненных старыми 
недоразумениями и недостатком взаимной оценки”, я полагаю, что 
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столь важный предмет требует рассмотрения его Высшею Цензурою»). 
Внаслідок цього подання статтю 4 січня скерували на розгляд Голов-
ного управління цензури (надійшла 5 січня). Там на засіданні 12 січня 
вирішили передати статтю для експертної оцінки князеві Пєтру Вяз-
ємському, товаришу міністра народної освіти і – за посадою – члену 
Головного управління цензури. дещо раніше Вязємський уже розгля-
нув фраґмент другого тому «Записок о Южной Руси» (статті Куліша 
і Ґрабовського), зробивши у тексті деякі зауваження. Куліш не раз зу-
стрічався з Вязємським і обговорював передмову («Он призывал меня, 
и мы вместе обдумываем поправки, после которых он обещал пропу-
стить»). У перебігу розмов визріла і її остаточна назва «Об отношении 
малороссийской словесности к общерусской». Проте князь зволікав, і 
навіть спроби подіяти на нього через графа Толстого не давали резуль-
тату, що ви́кликало в письменника нарікання. Передмова пролежала у 
Вязємського понад чотири місяці, аж поки 24 травня, зауваживши, що 
«автор, по моим указаниям, переделал эту статью», він рекомендував 
«рассмотреть оную вновь, на основании общих цензурных правил». 
17 червня лажечніков дозволив статтю без змін («без всякой помар-
ки»). На той час український роман уже вийшов друком і поширювався, 
і Куліш передумав подавати статтю як передмову до нього, а вирішив 
опублікувати її як епілог до російської версії.

Цензурний пропуск української «Чорної ради» відкрив шлях для 
публікації російського твору. У грудні 1856 року, щойно отримавши 
дозвіл на друк, письменник входить у перемовини з редактором «Рус-
ской беседы» Алєксандром Кошельовим і вигідно продає йому роман 
(за який отримує 100 рублів сріблом за друкований аркуш і 500 відбит-
ків). Не пізніше 24 грудня угоду було завершено, й автор передав ре-
дакції першу частину твору (розділи 1–8), яка мала йти до публікації 
першою (її надруковано у 2-й книзі журналу за 1857 рік, цензурний доз-
віл 24 травня). Натомість іще принаймні до 28 квітня доопрацьовував 
російський текст другої частини, аж поки і його передав до публікації 
(вийшов у 3-й книзі журналу, цензурний дозвіл 4 вересня). Цензурне 
схвалення російського твору, який Куліш кваліфікував як «переклад», 
після видання українського «ориґіналу» далося без жодних проблем. 
Текст санкціонував до друку постійний цензор «Русской беседы» фон 
Крузе не за рукописом, а за гранками (звичайна практика).

Невдовзі після виходу російської версії роману автор задумав пе-
ревидати його в чотиритомнику своїх російськомовних творів. Уже з 
літа наступного, 1858-го, року він обговорює цей проєкт із довіреною 
особою, розпорядником його друкарні данилом Каменецьким, а во-
сени 1859-го з москви просить надіслати твори, серед яких і «Чорну 
раду», а також передмови до них (які, однак, не було опубліковано, 
і вони залишаються невідомі). 19 березня 1860 року письменник ці 
твори віддав на розгляд петербурзького цензора Андрєя ярославцова 
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і 25 березня дістав від нього схвалення на видання першого тому, який 
забрала «Черная рада». Протягом весни – осені відбувався друк чо-
тиритомника «Повести П. А. Кулиша», квиток на випуск у світ якого 
було видано 12 грудня.

епістолярні та мемуарні джерела, а також документи цензурних 
відомств, отже, дають значний матеріял для дослідження «зовнішньої» 
історії створення й видання української та російської версій «Чорної 
ради». На підставі їх аналізу можна виокремити чотири основні ета-
пи написання роману, синхронні для обох його версій. Кожний із цих 
етапів увінчувався створенням нового тексту (нової редакції) україн-
ського та російського романів і, відповідно, створенням нових, біло-
вих, рукописів твору, переписаних із чорнових (які раніше були біло-
вими) прототекстів. Перший – орієнтовно від 1843 року, коли Куліш 
задумав написати російський твір, і до кінця 1846-го, коли закінчив 
український «переклад», передавши його до публікації. другий – пе-
ріод заслання, коли письменник проредаґував український роман, а за 
ним і російський. Третій – зима 1854-го – весна 1855 року, коли автор 
здійснив іще одну ґрунтовну редакцію обох текстів. І нарешті, четвер-
тий етап – від осені 1855 року, пов’язаний із цензурним розглядом та 
виданням обох романів, тексти яких на цій завершальній стадії також 
було піддано суттєвим, подекуди кардинальним змінам. Опрацюван-
ня російського роману тут здійснювалося після українського, хоча й 
автономно від нього.

Наративна історія видання українського та російського романів не 
дає змоги дослідити текстуальні зміни, зроблені під тиском цензури, – 
з’ясувати їх можна за допомогою рукопису Е (попри те, що цензурний 
рукопис українського твору залишається невідомий). Аналіз усіх ві-
домих рукописів роману в їх зіставленні із цим рукописом та публіка-
ціями обох версій 1857 року дає підстави для однозначного висновку, 
що цензор лажечніков, розглядаючи українську версію, користувався 
російським «перекладом», і зауваження червоним олівцем, зроблені 
в рукопису Е, саме його стосувалися. На зауваги письменник реаґу-
вав, місцями виправляючи український текст, а водночас «підчищав» 
і російський, який уже пізніше візував інший цензор – фон Крузе, і 
візував, як уже згадано, не рукопис, а ґранки журнальної публікації. 
Водночас не можна сказати напевно, чи були ще якісь зауваження до 
українського роману, поставлені також і в українському рукопису, 
який містив цензорський розчерк і правив набірним для видання.

Зауваження лажечнікова до тексту роману (за матеріялами ру-
копису Е) порівняно нечисельні й здебільшого однотипні. Цензор 
звертав увагу на соціяльні аспекти твору (головно на вживання сло-
ва «пан» у критичному контексті, змалювання розправи над «пана-
ми», висловлювання ідей соціяльної рівности, функціонування слова 
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«цар» із можливим подвійним потрактуванням, ідіом із простона-
родними уявленнями про релігію тощо) і лише в одному місці – на 
національний («По смерти Хмельницкого, когда, малороссии по-ви-
димому нечего было больше делать для своего освобождения, Шрам 
оставил военное поприще» – тут лажечніков підкреслив позначене 
місце і автор змінив текст).

Авторські виправлення мали різну стратегію, почасти зумовлену 
текстуальними розбіжностями між українською та російською версі-
ями. В одних випадках Куліш зважив на позначки цензора і замінив 
слова або вислови на нейтральніші, проте за змістом адекватні (ска-
жімо, вживши евфемізм «кармазини», «нашийники» замість «пани» 
та «король» і «краля» замість «цар» і «цариця»), в інших – цензуро-
ваний текст залишив без змін, указавши на берегах джерело вислову 
або ж пославшись на першопублікацію тексту в російських журналах 
1840-х років (що надавало йому певної цензурної леґітимности), ще 
в інших – виправлень не зробив і ніяк це не обумовив (що не виклю-
чає усних мотивацій відповідних рішень, вочевидь, переконливих 
для цензора). В останньому випадку цензор, наприклад, відкреслив 
на берегах фразу «Заработаем больше, чем на косовице! Видишь, в 
каких паны кармазинах! все это наше будет» і додатково наголосив на 
словах «паны» і «наше будет», проте письменник у виданні фразу не 
поправив: «Заробимо лучче, ніж на косовиці! Бач, у яких пани карма-
зинах, які тиляги́ під золотом та під сріблом понадівали! Аж хрястить! 
Усе наше буде!».

Позаяк обидві версії мали істотні текстуальні відмінності, заува-
ження лажечнікова в російському тексті не завжди симетрично від-
бивалися в українському. Не раз трапляються випадки, коли фразу 
цензор позначив у російському тексті, проте її було в якийсь спосіб 
змодифіковано в українському, де автор її тому і не виправив (або вже 
був змінив раніше, вдавшись до самоцензури), натомість у публікації 
російської версії вона або збереглася в безцензурному вигляді, або її 
теж було скориґовано. Іноді цензор ніяк не позначає дражливе місце в 
російському тексті, який у друку залишається незміненим, натомість 
автор кориґує український текст і там, де цензор був позначив, і там, 
де переочив.

Готуючи до друку український і російський твори, автор на різ-
них етапах їх опрацювання вдавався до самоцензури. Про це він сам 
виразно висловився, як уже йшлося («Теперь я брею и стригу сво-
его Романа» і т. д.), і це підтверджує аналіз рукописів. Письменник 
згладжував гостроту висловлювань і на засланні, і в середині 1850-х 
років, і перед цензурним розглядом.

Кулішева праця у плані самоцензури стосувалася і національної 
проблематики, і соціяльної. Наприклад, на засланні він закреслив 
такий фраґмент: «як то тяжко отцю або матері, як удасться, не дай 
Боже, лиха та неслухняна дитина, отак же тяжко й гетьманові, що він 



429

розумом день і ніч мізкує, опочинку не знає, як би та як ту безщасну 
Вкраїну по-людські спорядити, а тут під боком гадюки сичать – бе-
режи перш себе самого!», створивши замість нього нейтральніший: 
«Тут день і ніч мізкуєш розумом, не знаючи спочинку, а тут під боком 
гадюки сичать і на твою душу чигають».

Зі зміщенням акцентів перероблено думку, яку в первісній редак-
ції висловлює гетьман сомко: «я не так поведу діло. я не побоюсь 
“дружити з москалем”, аби “за пазухою в мене камень” був: і москаль 
нам, і ми москалеві не раз у великій пригоді станемо». У середині 
1850-х автор її видозмінив: «Чи гаразд, чи не гаразд, а з москалем 
нам треба укупі жити. се вже так!», проте, відповідаючи на репліку 
Шрама: «ледачий чоловік і москаль, <...> рознюхали ми його добре 
по тих боярах та воєводах», сомко ще частково погоджується: «леда-
чий, <...> та не такий, як лях або турчин, – він мудрує, як би засунуть 
руку до нас у кишеню, а та ледарь береться до горла». В остаточній 
редакції вістря останньої фрази зовсім притуплено: «се, батьку, як 
до чоловіка! А москаль нам рідніший од ляха, і не слід нам од його 
одриватись».

Ще виразніший у плані самоцензури є такий приклад. В остаточ-
ному тексті автор запитує: «Чим же то, чим тії запорожці так припа-
дали до души всякому?» і тут-таки відповідає: «може, тим, що Запо-
рожжє іспоконвіку було серцем українським, що на Запорожжі воля 
ніколи не вмирала, давні звичáї ніколи не забувались, козацькі пред-
ковічні пісні до послідý дней не замовкали, і було те Запорожжє, як 
у горні іскра: який хоч, такий і розідми з неї огонь». Натомість в ав-
тографі ця фраза прописана набагато відвертіше, сміливіше: «може, 
тим, що те Запорожжє іспоконвіку було серцем українським; Україну 
було придавлять, людям затулять рот, ізв’яжуть руки, – оніміє й по-
холоне безталанна Україна наша, що мертва; а на Запорожжі воля 
ніколи не вмирала, рідна мова з старосвітськими звичáями ніколи не 
забувалась, козацькі предковішні пісні до посліду дней не замовка-
ли, і було те Запорожжє, як у горні іскра: який хоч, такий і розідми з 
неї огонь». Без сумніву, художні критерії не відігравали жодної ролі, 
коли автор редаґував цей уривок – вичищено його під тиском позалі-
тературних, зовнішніх чинників, а тому, на мою думку, в позначеному 
місці текст слід повернути до безцензурного вигляду.

Про намагання пристосуватися до цензурних вимог задля отри-
мання дозволу на друк, хоч би й коштом естетичної виразности тексту, 
свідчить і такий приклад. У фразі «тепер достались ви таким панам 
та гетьманам, що скоро й шкуру з вас іздеруть» Куліш у друці позна-
чене місце змінив на «старшинам та гетьманам». Російський текст 
не мав цензорської позначки і, отже, був опублікований у безцензур-
ному вигляді: «теперь достались вы, бедняги, в руки таким панам да 
гетманам, что ободрали вас до сорочки». Безперечно, в цьому місці 
автор ужив самоцензуру або ж зреагував на зауваження, висловлені в 
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невідомому українському рукопису чи в якийсь інший спосіб. Зміна 
зробила текст певною мірою тавтологічним, бо, пишучи про «гетьма-
нів», автор, безперечно, мав на увазі і «старшин», натомість форму-
лювання «пани та гетьмани» було нюансованим і, зокрема, апелювало 
до фольклорної традиції – таке фразеологічне кліше не раз трапляєть-
ся в романі як його питомий складник. З огляду на це, можливо, варто 
подумати про те, щоб у майбутньому критичному виданні роману по-
вернути в його текст авторський безцензурний зворот.

Порівняно невелику кількість цензурних зауважень Куліш част-
ково завдячував тому, що завчасно подбав про усунення дражливих 
моментів. Водночас треба визнати, що поблажливий розгляд тексту 
був пов’язаний із назагал сприятливою цензурною ситуацією в краї-
ні, коли особливо вагомою стала роль особи, що виконувала функції 
цензора, і письменникові пощастило, що цією особою був лажечні-
ков – інтелігентний історичний романіст, який адекватно зрозумів 
й поцінував Кулішів твір («Русский романист подал руку малорос-
сийскому»). З іншого боку, Куліш зумів із великою енергією та за-
повзятістю задіяти усі свої зв’язки у вищому світі, щоби вплинути на 
цензора й домогтися успіху.

У зв’язку з виданням «Чорної ради» перебуває цензурна історія 
статті «Об отношении малороссийской словесности к общерусской», 
про що вже частково тут ішлося. Зберігся набірний рукопис статті, 
який завізував цензор (у цій праці рукопис теж розглянуто вперше), 
а тому можна виявити втручання в авторський текст на цьому завер-
шальному етапі підготування до друку. Немає однозначної відповіді на 
питання, чи саме цей текст потрапив на розгляд Головного управління 
цензури, а чи він постав унаслідок Кулішевого обговорення статті з 
Вязємським. Утім, є підстави вважати, що лажечніков оперував ін-
шим рукописом: звертаючись до Петербурзького цензурного комітету 
з клопотанням про передачу статті на розгляд вищої цензурної інстан-
ції, цензор процитував уривок із Кулішевої статті, відмінний від того, 
що міститься в тексті рукопису, і послався на інший номер сторінки). 
Аркуші в рукопису пронумеровано від 226 до 256, тобто він був про-
довженням іншого манускрипта, нині невідомого (можливо, рукопи-
су Гх). Весь рукопис є писарською копією, і спершу мав назву, яка 
імпліцитно свідчить, що його зроблено для цензури: «Предисловие 
П. Кулиша к изданному им историческому роману на малороссийском 
языке под заглавием Чорна Рада». Первісно стаття починалася з ре-
чення «Книга моя, появясь в свет не на общепринятом литературном 
языке, может ввести многих в заблуждение на счет понятий и цели ав-
тора», яке унаочнює її зв’язок з українським романом. У перебігу об-
говорення тексту із Вязємським визріла нова назва – її автор написав 
власноруч замість старої, а далі скомпонував «вступ», який прив’я-
зує статтю як супровідну до публікації російського роману: «“Черная 



431

рада” написана мною сперва на южнорусском, или малороссийском 
языке. Здесь напечатан вольный перевод этого сочинения».

Рукопис містить авторські й редакторські виправлення та приміт-
ки, які – зі змінами – увійшли до публікації. декілька правок, отже, 
було зроблено в невідомих нині гранках статті. Виправлення мали ха-
рактер поліпшення тексту, натомість одна зміна стосувалася суті ви-
словлювання, яку треба кваліфікувати як вияв самоцензури або втру-
чання редактора. У реченні «Назначение Гоголя было внести начало 
глубокого и всеобщего сочувствия между двух племен, связанных ма-
териально и отчасти духовно, но разрозненных старыми недоразуме-
ниями и недостатком взаимной оценки» автор (або редактор) закрес-
лив слово «отчасти», чим змінив значення цього речення, а почасти 
й патос цілої статті, бо автор доводить у ній, що між двома народами 
існує не повна, а часткова духовна спорідненість, яка для українців 
виявляється у власній писемності. Отож у майбутній критичній пу-
блікації цього тексту доцільно поновити закреслено слово як усунуте 
через зовнішні, нелітературні чинники.

Текстуальна історія «Чорної ради» безпосередньо пов’язана з пи-
танням вивчення джерел тексту – рукописних і друкованих. На сьогодні 
відомі чотири українські рукописи і два російські, що репрезентують 
повні тексти або частини їх. Тексти первісної редакції російського ро-
ману (1844–1846 років) та фінальних текстів українського (1857 року) 
та російського (1860 року) романів дійшли лише з публікацій.

Надавши розділи з роману для публікацій у журналах «совре-
менник» і «москвитянин», автор попросив по декілька відтисків, які, 
зокрема, використав для подальшої праці над текстом. Цілком імовір-
но, вони мали правити за джерела текстів для книжкового видання, і 
в них автор вносив виправлення. можна думати, саме робочий кон-
волют цих відтисків згодом, коли «Чорна рада» вийшла у світ, Куліш 
подарував дружині (свого часу конволют належав Петрові Панчу).

Біловий рукопис (хД) першої російської редакції (який, можли-
во, був компіляцією рукописного тексту та згаданих щойно відтисків) 
автор залишив у Плєтньова на зберігання, їдучи 1846 року за кордон, 
і потім забрав для доопрацювання в Тулі. Цей манускрипт нині не-
відомий. Зберігся, однак, рукопис Д – автограф (за винятком дев’яти 
аркушів), який було створено внаслідок переписування правленого 
рукопису хД і який фіксує результат Кулішевої праці над романом на 
засланні. Це лише розділи 1–8 відповідно до фінальної фраґментації, 
або частина 1 за поділом, здійсненим у тульський період, – решту тек-
сту (частину 2) автор тоді не переписав. Біловий рукопис усієї части-
ни 2 зроблено десь навесні – влітку 1854 року за допомоги миколи 
м. Білозерського, але цей манускрипт втрачено.

Рукописом Д і невідомим нині текстом другої частини автор ко-
ристувався під час публічного читання роману в Абрамцеві у грудні 
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1854 року. Після цього читання і внаслідок надії опублікувати роман 
через лібералізацію цензури навесні 1855 року письменник наскріз-
но проредаґовує текст і знову віддає його у квітні переписати набіло. 
Писарська копія рукопису Д та невідомого протографа другої части-
ни – це рукопис Е, набірний для видання в «Русской беседе». Гранки 
журнальної публікації, які завізував цензор фон Крузе, залишаються 
невідомі. У книжкових відтисках роману (500 примірників) той самий 
друкарський набір, що й публікації в журналі – це повністю тотожні 
тексти.

Перевидання роману 1860 року в чотиритомнику «Повести 
П. А. Кулиша» зроблено з книжкового відтиску, в якому автор вніс 
текстуальні зміни і який, найімовірніше, не зберігся.

Кулішеву працю над українською версією «Чорної ради» репре-
зентовано в рукописах А, Б, В і Г та першодруку. Найраніший руко-
пис первісної редакції українського твору – це чорновий автограф 
(рукопис А), створений, імовірно, після 11 квітня, але не пізніше як 
2 травня 1846 року. Автограф містить усю частину 2 (за первісною 
фраґментацією), що відповідає розділам 4–8 остаточного тексту (реш-
та тексту невідома). Брульйон частини 1 автор 11 квітня надіслав до 
Києва «братцям» із проханням переписати, і це прохання протягом 
весни – літа було виконано. Рукопис А та частину 3, натомість, скопі-
ював у Петербурзі писар. два розділи з частини 3, які відповідають 
фінальним розділам 11 і 12, автор, проте, не переписував набіло, а 
долучив до корпусу скопійованих текстів у брульйоні.

Тексти, скопійовані з брульйонів (окрім розділів 11 і 12), скла-
дають рукопис Б. Первісно манускрипт існував зшитками; на заслан-
ні автор його власноруч оправив, але під час брошурування обтяв 
нижню частину тексту. Перед тим, як у грудні 1846 року передати 
рукопис Бодянському, автор вніс у текст виправлення, а також відре-
даґував структуру, змінивши межі частин і деяких розділів. У Тулі 
роман було наскрізно доопрацьовано, внаслідок чого рукопис Б пе-
ретворився на чорновий. У різних місцях автор вилучив сторінки зі 
зліквідованим текстом, головно на початку і в кінці твору, де створив 
новий. Текст вилучених сторінок нині невідомий, окрім закінчення 
первісного розділу 1, яке збереглося у списку Василя Білозерського 
(призначеного для сестри Олександри), та фраґмента із частини 2 
(при первісному тричастинному поділі), який можна реконструюва-
ти за рукописом А.

Закреслений у розділі 2 (за фінальним поділом) уривок містив на 
окремих аркушах думу «Про плач невільника в турецькому полоні», 
яку автор також вилучив. Ці два аркуші вдалося віднайти в корпусі 
народних пісень, який Куліш уклав до заслання – вони належали до 
цього корпусу первісно, потім автор їх переніс до рукопису Б, а коли 
відмовився від цитуваня думи, повернув на місце.
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Рукопис А увійшов до рукопису Б верхнім «шаром» тексту – у ру-
копису Б його відображено нижнім «шаром». Однак деякі остаточні 
виправлення в рукопису А було зроблено вже після того, як текст було 
переписано в рукопис Б, і частину цих виправлень було перенесено до 
рукопису Б уже після його створення.

Продуктивним для хронологічної атрибуції рукописів україн-
ського роману є аналіз правопису письменника. «Чорну раду» було 
написано «максимовичівкою», і цей правопис вжито для копіюван-
ня чорнових текстів у рукопис Б. Не раніше 12 жовтня і не пізніше 
2 листопада 1846 року Куліш, однак, відмовляється від уживання 
правопису михайла максимовича, і більше вже не повертається до 
цього письма. Отже, авторські виправлення «максимовичівкою» по-
верх писарського тексту в рукопису Б зроблено перед цим часовим 
інтервалом. На засланні письменник стало використовує змодифіко-
вану «ярижку», яка з-під його пера зазнає певної еволюції, передусім 
1) у передачі літерою ы тих звуків, які нині відтворюємо через літеру і 
(ыншый, Ыван, лытература тощо), а також як сурядний сполучник та 
2) у позначенні йотованого звука е літерою є. Цим правописом у Тулі 
здійнено редаґування рукопису Б та створено рукопис В. Перші розді-
ли виявляють деяке вагання автора в передачі названих звуків, однак 
у перебігу роботи правопис було внормовано. Зіставивши правопис 
рукопису В з правописом українських листів Куліша, можна дійти вис-
новку, що Куліш розпочав створювати цей манускрипт не раніше літа 
1848 року і завершив не пізніше 26 червня 1949 року, коли подарував 
його Бодянському.

Рукопис В – це автограф, який є прямим продовженням руко-
пису Б, так що нижній «шар» тексту рукопису В відображає верхній 
«шар» тексту рукопису Б. Іноді трапляються незначні відхилення, зу-
мовлені тим, що, переписуючи текст з рукопису Б набіло, автор одразу 
вносив у нього зміни. Автограф неповний – він містить розділи 1–13 
і більшу частину розділу 14 остаточної редакції, решта невідома. Ре-
даґування тексту в цьому рукопису, найвірогідніше, розпочато в лю-
тому 1854 року, а завершено 18 лютого наступного року (коли пись-
менник подарував цей манускрипт м. д. Білозерському). Перед тим 
автор власноруч переписав текст у невідомий нині рукопис Вх, який 
1857 року подарував В. Тарновському (молодшому).

Рукопис Вх було зредаґовано протягом 1855 року, після чого ав-
тор, намірившись видати роман, розпочав переписувати («ярижкою») 
текст у рукопис Г, але, вірогідно, роботу не завершив. Змінивши свій 
погляд на правопис, письменник для друкарського набору власноруч 
створив іще один рукопис (Гх), нині теж невідомий. Цей автограф і 
завізував цензор лажечніков, дозволивши його до друку. Куліш за-
кінчив переписувати рукопис не пізніше як 7 квітня 1856 року, коли 
надіслав його Аксакову для подання в цензуру. друга половина бе-
резня, коли Куліш очікує цензурного полегшення і виразно плекає на-
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мір надрукувати роман, та початок квітня, особливо після того, як він 
отримав право загальної цензури, треба думати, це найінтесивніший 
період праці над створенням цього автографа.

Аналіз рукописних джерел тексту, отже, виявляє, що російська 
версія «Чорної ради» від початку створення і до першого повного 
видання 1857 року була виражена в чотирьох манускриптах (із них 
один, можливо, частково складався з конволюту відбитків). Публіка-
цію 1860 року було здійснено за ще одним нині невідомим джере-
лом – примірником роману з авторськими виправленнями. Українська 
версія мала шість рукописів (один із яких, вірогідно, був незаверше-
ний) – п’ять із них автор створив власноруч.

Проблема редакцій тексту – одна з наріжних у творчій історії 
«Чорної ради». створивши роман – українську та російську версії, ав-
тор переписав (доручив переписати) тексти набіло, і потім чистовий 
автограф правив, так що той за якийсь час перетворювався на чорно-
вий. І так кожного разу – правив і переписував знову, допоки обидва 
тексти не видав. Закреслення, нерідко цілих сторінок, дописування, 
заміна одних формулювань на інші, виправлення структури – ця пра-
ця була системною щодо тексту як цілісного художнього твору, і вона 
більшою або меншою мірою зачіпала окремі його структурні компо-
ненти. деякі розділи, як-от фінальні 11 і 12, автор майже не переробив 
від часу їх створення. Інші, як-от початок і кінець, докорінно пере-
писав і в українській, і в російській версії, текстуально зблизивши їх 
один з одним як ориґінал/переклад. Ще інші, як-от сцену в пекарні, 
зліквідував в одній версії і, тотально переробивши, залишив в іншій. 
Отже, журнальні публікації та кожний рукопис, який дійшов до нас, 
уприявнюють відповідну редакцію твору (або його частини, якщо 
весь рукопис не збергіся). Це якщо мовити про роман як цілість, а не 
розглядати його фраґментами. Водночас варіятивними можна вважа-
ти тексти російського роману 1857 і 1860 років – вони містять точкові 
різночитання.

Найвиразніші зміни стосувалися першого й останнього розділів, 
щойно згаданої сцени в пекарні, описів Києва, сюжетної дії на Подо-
лі (змодифікованої) та у святій софії (усуненої з фінального тексту), 
образу княгині, «історія» якої також не потрапила до друкованої ре-
дакції. Зміни були і «вибухові», сконденсовані в часі, – автор на за-
сланні кардинально переробив перший і останній розділи, створивши 
новий текст, і згодом лише шліфував його. Вони були і перманентні, 
розтягнені на багато років: наприклад, сцену в пекарні письменник 
опрацьовував повсякчас, поки не відмовився від неї в середині 1850-х 
років (закресливши в рукопису Вх).

Перший і останній розділи були функціонально значущі – вони 
обрамлювали твір і великою мірою визначали проблематику. Почав-
ши створювати роман російською, автор поставив собі за мету беле-
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тризувати українську історію, обравши для художнього зображення 
один із драматичних її моментів (саме так і сприйняв твір Плєтньов, 
отримавши перші п’ять розділів для публікації, – як романізовану іс-
торію України). літературна форма була інструментована – як засіб 
пізнання минувшини, возвеличення її для сучасників (передусім ро-
сійськомовних українців), пробудження в них любові та пошани до 
неї, у підсумку – як програмове плекання своєї ідентичности. У ран-
ній редакції російського тексту суто історичний виклад нерідко домі-
нував над художнім. стиль історичного письма передовсім проявився 
у первісному розділі 1 («служащему вступлением») та відобразився 
у великій кількості документованих приміток (у фінальному тексті 
їх менше, і вони переважно пояснють малозрозумілі для російського 
читача слова). Куліш, як він 1846 року схарактеризував своє завдан-
ня історика, «под легкою наружностью драматических сцен изложил 
взаимные отношения сословий в Украйне, права поземельной соб-
ственности, происхождение и развитие современной аристократии 
и отношения Запорожья к остальной Украине», і далі наголосив, що 
«все эти вопросы до сих пор были темны в истории малороссии».

В українському романі, натомість, художність засадничо домі-
нувала над історичністю: акценти змінено разом із мовою, якою твір 
створено. Жодних приміток українські рукописи не містять – вони 
зайві в українському тексті, документовувати його не було потреби.

Первісний задум, зафіксований у назві «сотник Шрамко и его 
сыновья», частково відбитий у публікації «Пяти глав» і пов’язаний 
із ширшим планом зображення, ще до заслання було змінено. Було 
відкориґовано і послаблено стилістику пригодницько-авантюрного 
роману з псевдоґотичним оздобленням. Українська версія 1846 року 
вже її позбавлена.

В’їзд Шрама із сином на Череванів хутір автор повсякчас до-
опрацьовував в обох версіях. Опис місцевости, де знаходився хутір, 
у російському тексті 1845 року вже був перероблений в українському 
1846-го, і згодом автор цей текст «ущільнив», прибравши зайву де-
талізацію. Фінальний український текст у цьому місці покладено в 
основу фінального російського, який, проте, створено як іншомовний 
відповідник, а не дослівний переклад.

Показовим є рух авторської думки в зображенні Шрама. спершу – 
в російській редакції 1845 року – автор детально прописує цей образ і 
навіть змальовує Шрамового батька – дмитра. Російський текст ліг в 
основу для створення українського 1846 року. На засланні автор пов-
ністю переробив це місце в російській версії. Прибравши в ній істо-
рію батька, він залишив відповідний текст в українській версії, яку, 
проте, сильно відшліфував (зокрема, усунув епізод, як Хмельницький 
дав Чепурному прізвисько Шрам). Після заслання письменник про-
довжив правити український текст, аж поки повністю переписав його 
десь узимку – навесні 1856 року в рукопису Гх. Російська версія, нато-
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мість, функціонувала майже без змін у редакції, створеній на заслан-
ні, проте на фінальному етапі автор і її переписав, по суті, переклавши 
остаточний український текст. Отже, спостерігаємо не лінійне ство-
рення одного та іншого тексту та їх редаґування/переклад, а перма-
нентну дифузію, коли автор то зближував обидва тексти через їх пе-
реклад (більшою чи меншою мірою довільний), то віддаляв унаслідок 
опрацювання/переписування одного з них, то врешті знову зближував 
через створення нового відповідника за фінальним текстом.

Закінчення первісного розділу 1 української версії, яке було злік-
відоване на засланні і яке вдалося зреконструювати за списком В. Бі-
лозерського, демонструє відмінність авторського компонування різ-
номовних текстів, зорієнтованих на різну читацьку авдиторію. Перед 
тим, як завітати до Хмарища, батько із сином виїхали на узгір’я – пе-
ред ними розкинувся Київ із золотоверхими храмами. У російському 
тексті вершники «сошли с коней и, припавши к земли, долго и усерд-
но молились» – автор передає атмосферу «благоговейного молчания, 
в котором они возносились мысленно к Богу». В українській версії, 
натомість, Куліш кількома штрихами возвеличує Київ «як той Єру-
салим», а в уста священика вкладає молитву за Україну, де, зокрема, 
містяться патріотично наснажені слова: «Прошу Тебе, милосердний 
Боже, пошли щастє нашій Україні! От і я, і син мій, души свої готови 
положить, не жалуючи нічого на землі. Пошли нам муки, пошли нам 
смерть люту, тілько не остав нашої отчизни! Не допусти ж її зовсім 
погибнуть в тяжких усобицях, що свої на своїх воюють: пошли всім 
нам волю й думу єдину!». Останні процитовані рядки взято з апо-
крифічної думи про смерть Хмельницького, і вони повторюються в 
епіграфі до першого розділу російської версії в редакції 1845 року: 
«Тим і сталась по всьому світу страшенная козацькая сила / Що у вас, 
панове молодці, була воля й дума єдина». Ця теза про єдність є автор-
ським кодом до прочитання роману в його первісній редакції.

Зміни в останньому розділі, які автор зробив на засланні, можна 
проаналізувати лише на підставі рукопису Б. Російська версія цієї ча-
стини (мова про першу редакцію) невідома.

спершу твір закінчувався словами: історію описано «розумно-
му на науку» – «скілько-то було добра в серці у нашого українського 
люду, да як-то все те ні нá що обернулось од безладья», «не зуміли, 
як заповідав батько Хмельницький, усі у одно стояти». Проте в Тулі 
письменник це закінчення закреслив, внаслідок чого роман отримав 
інше фінальне звучання – з мінорної тональности в мажорну. Відтак 
останні слова закцентували проблематику хутірської України, ствер-
дили нове життя, віру в його Боже благословення: «Так-то усе те лихо 
минулось, мов приснилось. яке то воно страшне усякому здавалось! 
а от же, як не Божа воля, то їх і не зачепило», «чому указав Господь 
рости й цвісти, те й останеться, і красується весело да пишно, мов 
ізроду й хуртовини не бачило».
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Останній розділ продумано як епілог. Первісно автор збалансо-
вував увагу до головних героїв, проте вже на засланні повністю пе-
реробив текст, надавши йому – у частині, що стосується історичних 
персонажів, Шрама і сомка, – літописної лаконічности: їхню долю 
прописано кількома рядками. У редакції 1846 року автор докладно 
описав обставини Шрамової страти, деталізував переживання Пе-
тра у зв’язку із батьковою смертю і дещо інакше закомпонував його 
приїзд до Хмарища. У фінальному тексті Петро «думав був ійти на 
Запорожжє і розпродав усе своє добро», натомість у першій редакції 
він вирішив «їхати до Києва да зачиниться у Печерському манасти-
реві, щоб нічого не бачити й не чути, що діється на світі». Низкою 
алюзій і ремінісценцій, наявних у первісному тексті, автор відсилає 
читача до початку твору, створюючи циклічний рух романної дії: із 
хутора вона почалася, і на хуторі – щасливим одруженням Петра і 
лесі – закінчилася.

Зустріч Петра з лесею за участи її матері в первісних редакціях 
обох версій роману структуровано в окремий розділ, цілісність якого 
письменник зберігав аж до 1855 року. дію на Череваневому хуторі 
автор описав у трьох сценах – на пасіці, у пекарні й у світлиці; до фі-
нального українського тексту ввійшла тільки перша й остання, нато-
мість до російського тексту ввійшли всі три, проте другу було цілком 
змінено порівняно з публікацією 1845 року.

Над сценою в пекарні автор працював постійно, і концептуальні 
відмінності наявні уже в ранніх редакціях російського (1845) та укра-
їнського (1846) текстів. Відмінності притаманні й характеристикам 
персонажів (Петра, лесі й Череванихи), існують вони і в описах анту-
ражу (зокрема, в російському тексті містяться етнографічні замальов-
ки Череваневого будинку, яких немає в українському тексті), і навіть 
у хронології подій (у ранній російській редакції – це середина весни, 
в ранній українській час не означено, на засланні в обох версіях по-
правлено: «по весні»).

Наприклад, у ранній російській версії роману Куліш детально 
описує вбрання Череванихи, про що не йдеться у створеній роком – 
півтора пізніше українській версії, де, натомість, наголошено на вдачі 
героїні («моторна»). Зображення лесі, прототипом якої є леся Біло-
зерська, майбутня дружина Куліша, в російській редакції також дета-
лізовано – у ранній з акцентом на вбранні, в остаточній – на дівочих 
прикрасах, а також на такому природному елементі, як квітковий ві-
нок. Натомість в українській версії 1846 року автор про свою героїню 
мовить абстрактно: «лучче й не казать, що за вродлива. Всяке б слово 
ізов’яне зараз, скоро прировняєш його до тиї пишної вроди», вжива-
ючи для її характеристики метафори з фольклорної царини. Певною 
мірою образ лесі Череванівни співвідноситься з образами Орисі (з 
однойменної новели-ідилії) та лізи (з автобіографічної поеми «евге-
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ний Онегин нашего времени»), де автор для опису героїні використо-
вує казкові тропи або свідомо відмовляється говорити про вроду своєї 
героїні, начебто не знаходячи відповідних слів.

Череваниха та її донька в цьому розділі мовби одне ціле (не ви-
падково в остаточному тексті автор пише: «леся Череванивна была 
портретом своей матери, написанным в девические лета ее») – їм 
опонує Петро. Збірний образ Череванихи-лесі раціоналізовано, 
за ним стоїть прагматизм Череванихи (що узгоджується з подіями 
Кулішевого сватання восени 1845 року), натомість Петро наділе-
ний сентиментально-гіперболізованою чуттєвістю закоханого, що 
«втратив голову» (дослівно fell in love). Куліш раз у раз «входить» 
у внутрішній світ Петра, мовби втілюючись у нього (і посилюючи 
автобіографічну основу персонажа), прагне його схарактеризувати 
внутрішніми монологами (лише цьому образу притаманними), які 
сповнені сумнівами, ваганнями, переживаннями, ревнощами. В ро-
боті над текстом письменник, відчуваючи штучність, стильовий ана-
хронізм цих монологів для сучасного роману, поступово «вичищає» 
їх, а водночас симетрично і програмово зменшує увагу до жіночих 
персонажів твору. Врешті, дійшовши висновку, що й після числен-
них переробок сцена його не задовільняє («разговор леси с Петром 
меня никогда не удовлетворял, и особенно мне не нравился во время 
чтения»), Куліш зліквідував її як розділ, залишивши лише окремі 
підмальовки в остаточній редакції російської версії. Образи Петра, 
лесі й Череванихи внаслідок цього стали блідіші, менш наголошені, 
однак роман набув сюжетної динамічности.

Ще одну сцену чи, точніше, низку описів та сцен, у ранній редак-
ції чільних, з остаточного тексту було вичищено, але так само, як і 
сцену в пекарні, – не одразу, а протягом тривалого опрацювання твору. 
Йдеться про відвідини прочанами святої софії, де вони стали свідка-
ми обряду (обітниці, шлюбу) побратимства між Кирилом Туром та 
Богданом Чорногором. як пише Куліш (у листі до К. Аксакова), «бо-
гомольцы для того только и отправлены были мною в софийский мо-
настырь, чтоб подивиться обычаю, который только для нас необыкно-
венен». Зобразити цей обряд, однак, авторові не пощастило – забракло 
інформації, щоб подію відтворити достовірно. як Куліш зізнається в 
цьому ж листі, «сцена заключения обета у меня импровизирована по-
чти наобум. Оно могло быть совершенно иначе. я сам не веровал, что 
она действительно так происходила, и оттого вся обстановка вышла 
у меня натянутою». Отже, відчуття фальшивої ноти, коли не вдаєть-
ся зіграти на улюбленому інструменті історичної достовірности (як 
пише Куліш, цією сценою він «шутить не должен» – «лучше ее не 
трогать, пока исследования выкажут ему характеристические черты 
ее»), а водночас і демотивація усієї подорожі прочан до святої софії, 
якщо цю сцену прибрати, спонукала письменника усунути з тексту 



439

увесь цей локус і різні супутні сюжети-характеристики, увібгавши де-
кілька розділів первісної редакції в один – п’ятий – остаточної.

Події-сцени, сконцентровані довкола софії (а це і дорога, яка 
вела до неї і від неї, і перебування прочан усередині собору), були 
вузловими під багатьма оглядами. саме в софії автор вивів на сто-
рінки роману обох запорожців, яким надано інтеґральну сюжетну 
функцію – вони і січові розбишаки, які, приміром, викрадають лесю, 
надаючи творові романної інтриґи, вони ж, особливо Кирило Тур, і 
носії концептуальних характеристик, які уособлюють «справжніх» за-
порожців, відтінюючи (та посилюючи неґативні риси) авантюрників 
на кшталт Брюховецького. Вилучивши цей локус із тексту в середині 
1850-х років, Куліш змінює час і місце появи запорожців-побратимів 
у романі, і перші характеристики їм дає на Подолі, коли відбуваєть-
ся своєрідна «ініціяція» січового братчика-прощальника, буфонад-
но-карнавальний ритуал переведення його від стану лицарського ор-
дену запорозьких побратимів до усамітнення, упокорення і покаяння 
в межигірському монастирі. Знову-таки, автор знаходить раціональну 
основу для такої появи тут, пишучи в уже цитованому листі до К. Ак-
сакова: «Появление Кирилла Тура и Черногора естественнее в Брат-
ском монастыре, где они заключили обет братства. Кроме того, они 
после обета могли уж гульнуть вместе с прощальниками, и в таком 
состоянии головы Кирило Тур естественнее мог заглядеться на кра-
савицу». як бачимо, автор додатково наголошує на ідеї братства-по-
братимства, що зароджується у Братському монастирі – осередку 
народної освіти («сагайдачний <...> манастир Братський з школами 
устроїв, щоб те благочестиве братство дітей козацьких і міщанських 
і всяких інших учило, людям у темнóті розуму загинути не давало» – 
цей текст з’явився навесні 1846 року в українській версії, натомість 
у російській початково його не було), і в ширшому контексті – своєю 
чергою – апелює до ідей Кирило-методіївського братства, до христи-
янської моралі, ідеї народної освіти та національного пробудження.

Київські «сюжети» первісно було структуровано за трьома локу-
сами: Братський монастир (і Поділ у цілому) – свята софія – Печер-
ський монастир, і ця троїстість на рівні романної дії узгоджувалася з 
трьома локусами-концептами, яким на початковому етапі структурно 
відповідали три частини (томи): хутір Череваня – Київ – Ніжин. У тек-
сті середини 1840-х років Шрам на в’їзді до Києва саме до названих 
трьох київських святинь б’є поклони і молиться про спасіння Украї-
ни, про що вже йшлося.

Описи святої софії, передані авторською мовою або через перцеп-
цію дійових персонажів, істотно посилювали враження присутности на 
сторінках твору ще одного героя з персоніфікованими характеристи-
ками – «дідуся Києва». Автор раз у раз звертається до цього образу, 
зображує його через лірично затоновані диґресії, прагне «зіграти» на 
чорно-білих контрастах, протиставивши минуле і сучасне, пошану і 
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непам’ять, величне і мізерне, святощі і марноту, вічне і минуще, славу 
і зраду. Це ті біполярні категорії, в яких обертається романна дія і на 
них автор наголошує власною мовою, або словами чи вчинками героїв 
роману, або навіть використовуючи такий незвичний для цієї функції 
інструментарій, як епіграфи. Тож присутність «дідуся Києва» – його 
святих церков і монастирів, з одного боку, та згарищ великої руїни, що 
їх залишили містові недавні війни, з другого, – дає письменникові при-
від сказати про минуле, екстраполювати його на сучасне, актуалізува-
ти. Події в Києві, особливо в ранніх редакціях, де цим подіям надано 
більше уваги, акцентовані авторською присутністю: Поділ і Братський 
монастир – «Верхнє місто» і свята софія – Печерський монастир, у 
кожному з пунктів автор ніби робить зупинку і медитує. Значна частина 
ліричних відступів, або диґресій, до остаточного тексту не ввійшла, зо-
крема, через Кулішів намір зменшити у фінальному тексті власне «еґо», 
перевівши струмінь нарації у, сказати б, об’єктивістську площину. Ця 
заувага, зокрема, стосується і способу зображення персонажів, коли 
при їх характеристиці автор у ранній редакції періодично звертається 
до читача від власного «я» (у фінальній редакції такого роду авторова 
заанґажованість до тексту проявляється лише зрідка).

Зіставлення ранніх текстів української та російської версій – і пе-
редовсім аналіз зліквідованих і перероблених київських сцен – по-
казує, що, попри назагал витриману фабульну співмірність, роман-
на стилістика творів від самого початку була різна – вони, як потім 
охарактеризував їх Куліш, були не перекладом один одного, а мовби 
двома самостійними творами. Російський текст творився в руслі уста-
леної літературної традиції – його поетика і прагматика передбачала 
наявність сформованого читацького кола із виробленими естетични-
ми смаками, й одним із фундаментальних завдань автора було популя-
ризувати українську історію у белетристичній формі в російськомов-
ному середовищі. Український твір, натомість, звернено до «своїх» 
читачів, він був покликаний творити нову естетику нової літератури. 
Патріотична тональність тексту передавалася численними авторськи-
ми рефлексіями, розрахованими на сприйняття цієї авдиторії, прище-
плення їй пошанівку до старовини, до могил дідів-прадідів, у ширшо-
му сенсі – мала плекати модерну ідентичність.

Текстуальні зміни в романі більшою мірою стосувалися першої 
половини твору і меншою – другої. Окремі розділи другої половини, 
такі як 11 і 12 фінального тексту, було виписано «на одному дихан-
ні», про що свідчить не тільки порівняно мала кількість виправлень 
у них, причому і в російській, і в українській версіях, а й той факт, 
що до рукопису Б (який, нагадаю, скопійований із чорнових текстів), 
ці розділи було вписано ab ovo, і кількість виправлень від початку 
була невелика. Окрім останнього розділу, про який уже йшлося, у 
другій половині є ще один фраґмент, кардинально змінений в обох 
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версіях порівняно з друкованим текстом, – це картина з описом жі-
ночої «половини» дому Гвинтовки, його дружини-княгині та доньки 
меланії (це ім’я також має Череваниха). Образи княгині та її доньки 
авторові були потрібні, щоб відтінити й посилити неґативні риси ге-
нерального осавула, а водночас ці образи було виписано відповідно 
до загальної настанови Куліша раціоналізувати (у сенсі побудови чіт-
ких причинно-наслідкових зв’язків) фабульну дію, а отже – і доклад-
ніше розповісти про родину Гвинтовки. спершу письменник прагне 
зіграти на контрастах у трикутнику: княгиня – Гвинтовка – донька; у 
фінальному тексті він спрощує протиставлення до опозиції: княги-
ня – Гвинтовка. Первісно – і цей текст зберігався до середини 1850-х 
років – автор не тільки контражуром зіставляє чоловіка і дружину, 
а й протиставляє світ чоловічих характерів, а саме – незгоду в цьо-
му світі, світові характерів жіночих. У першому випадку витоки цієї 
незгоди – Гвинтовчине прагнення до багатства і влади, зрада і дво-
рушництво полкового осавула, який репрезентує свій тип козацької 
верхівки; на іншому полюсі – Шрам та його оточення. Непорозумін-
ня на жіночій половині має іншу природу – особистісну, хоча за нею 
теж стоїть драма суспільна, закорінена в національній (не випадково 
княгиня у творі фігурує цим узагальненим прозивним ім’ям, а про 
її справжнє ім’я – Настя – автор і читач немов забувають: воно не 
наголошується). Глибко нещасній княгині, яка не має жодної радо-
сти в подружньому житті і якій навіть рідна донька є чужою (вона і 
любить, і ненавидить її водночас), протистоїть жива, повнокровна, 
сповнена амбітних планів на майбутнє Череваниха. Автор вибудовує 
додаткову симетрію: княгиня зі своєю донькою – і Череваниха зі сво-
єю, з якою в неї, навпаки, повна довіра і взаєморозуміння. Родинна 
драма Гвинтовки (в опозиціях «чоловік – жінка», «мати – донька» і 
навіть «брат – сестра») відображає, отже, драму суспільну і націо-
нальну, створює додаткову романну напругу, прогностичну щодо 
майбутнього розвитку подій у переддень «чорної ради». Однак так 
само, як і сцени в пекарні та у святій софії, автор закреслив текст, 
присвячений детальнішому змалюванню образу княгині, вочевидь, 
керуючись міркуванням (висловленим у цитованому листі до К. Ак-
сакова) щодо ситуації іншого, але співмірного контексту, що ця іс-
торія «не двигала вперед действия». Закреслив і в українському, і в 
російському романі, зокрема і всупереч міркуванням зиску (більший 
обсяг тексту означав більший гонорар).

Зміни в окремих частинах роману – це одна площина в дослі-
дженні історії тексту: зміни локальні, які, проте, відображаються на 
цілому творі, на інтерпретаційних можливостях його прочитання. 
Інша площина – це зміни наскрізного характеру, які однаково свідчать 
про авторову ретельність в опрацюванні твору і теж дають додаткову 
поживу для його адекватного прочитання.
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Першим у ряді з досліджуваних і, схоже, найочевидніших питань 
є проблема назви твору. Здавалося б, такої проблеми не існує, адже 
від перших і до останніх публікацій твір називався однаково: «Чор-
на рада». Глибший розгляд показує, однак, тривале вагання автора, 
яке відобразилося в пошуку другої назви або – в підсумку – підзаго-
ловка. досить сказати, що в жодному з рукописів повна назва твору 
не повторюється – вона також відрізняється від тої, яку ми знаємо 
з публікації 1857 року. Авторові вагання тривалістю в 14 років від 
першої згадки, де вже фігурує назва майбутнього роману (вона ще 
тільки робоча – «сотник Шрамко и его сыновья»), і до останнього 
друкованого варіянта опосередковано свідчить, наскільки уважно і 
відповідально письменник поставився до компонування твору. Назва 
виконувала номінативну функцію: центральна подія, якій підпоряд-
ковано сюжет, фігурує і в основній назві. Тимчасом як друга назва – 
через кому з подальшим «або» – варіювалася. для українського ро-
ману: «Історія нещасливого 1663 року. Із старосвітських рукописів, 
із древніх козацьких архивів повиймав, зложив і написанію предав 
П. Куліш» (автор нею утворює асоціятивний зв’язок із козацькими лі-
тописами) – 1846 рік; «Нещаслива старосвіщина» (до номінативної 
докладається оціночно-експресивна функція) – 1848–1849 роки; без 
другої назви – середина 1850-х років; і нарешті – з відомим підзаго-
ловком, який виник приблизно 1856–1857 років. 

для російського твору назва мислилася інакше – до останнього 
вона мала відрізнятися від української, хоча в підсумку здубльована з 
неї. якою була повна назва російського твору на зламі 1845–1846 ро-
ків, коли письменник повністю закінчив його, ми не знаємо – як уже 
йшлося, автографи з цього часу невідомі. Перша повна назва, дато-
вана періодом тульського заслання, – «Черная рада, или малорос-
сия в 1663 году». як бачимо, нею письменник апелює до власного 
досвіду – створення роману «михайло Чарнышенко, или малорос-
сия восемьдесят лет назад», який, своєю чергою, наслідує традиції 
волтерскотизму («Веверлі, або Шістдесят років тому»), зокрема че-
рез роман міхаїла Заґоскіна («Юрий милославский, или Русские в 
1612 году»). У середині 1850-х років Куліш відмовляється від другої 
назви взагалі, проте на етапі викінчення твору вписує в рукопис Е під-
заголовок «Хроника 1663 года», вочевидь, наслідуючи в цьому укра-
їнський текст. Повна тотожність у назві – чого не було до середини 
1850-х років – дала авторові додаткові підстави твердити про пере-
кладну залежність одного тексту від другого, водночас визнаючи за 
кожним із них художні властивості самодостатніх творів.

Непростим завданням для автора виявився пошук оптимальної 
структури роману. На всіх етапах опрацювання твору структура пере-
бувала в тісному зв’язку із його змістом, і текстуальні кореляції безпо-
середньо на ній відображалися. Редаґуючи український та російський 
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тексти, автор повсякчас їх узгоджував на рівні фабульно-змістової дії 
та, відповідно, створював для них однотипну структуру.

Первісно роман поділявся не тільки на розділи, а й на частини 
(томи), і їх так само, як і в попередньому Кулішевому романі – «ми-
хайло Чарнышенко», було три. до середини 1850-х років поділ на 
частини зазнав кількаразового редаґування. Тричастинний поділ за 
місцем романної дії (Хмарище – Київ – Ніжин), про який уже йшлося, 
ще до заслання було змінено – межі всіх трьох частин зміщено. На 
засланні автор повністю перекомпонував цю структуру, розбивши ро-
ман не на три, а на дві частини, водорозділом яких стало викрадення 
лесі запорожцями з наступним двобоєм Петра Шраменка з Кирилом 
Туром. Була своя логіка в новому поділі: автор «відсікав» події, що 
завершилися в Києві, від наступних, апотеозом яких стала ніжинська 
«чорна рада», а в плані розвитку любовної лінії – акцентував на її змі-
ні: самопожертва Петра, яка проявилася у двобої, нарешті викликала 
в лесі взаємне почуття кохання. Обидві частини становили опозицію 
одна до одної: у першій домінантою звучала інтриґа стосунків лесі та 
Петра, у другій переважали суспільні події, які завершилися «чорною 
радою». Проте вже в середині 1850-х років (не раніше, ніж 22 березня 
1854 року і не пізніше, ніж 18 лютого 1855-го) письменник узагалі 
відмовляться від структурування тексту на частини, можливо, щоб 
зменшити смислове навантаження, яке несло це протиставлення.

Поділ на розділи зазнав ретельнішого опрацювання, найвища ін-
тенсивність якого припадає на 1840-ві роки. Перші п’ять розділів ро-
сійської версії, коли твір тільки створювався і написано було менш як 
половину, автор дуже скоротив невдовзі після їх публікації, змінивши 
і структуру. У цьому плані для характеристики всього твору в редакції 
середини 1840-х років вони не є репрезентативні. Попри те, що існує 
публікація 1845–1846 років перших двох частин роману (за первісним 
поділом), про його початкову структуру можна судити не з російсько-
го тексту, а з українського, і тільки на підставі аналізу рукопису Б, де 
цей матеріял наразі єдиний для оцінювання масштабу внесених змін 
в окреслений період.

На час закінчення українського роману (кінець літа 1846 року) весь 
текст поділявся на 26 «глав». Порівнявши цю структуру з фінальною, 
бачимо, що в останню повністю перейшли розділи 4, 8–13 і 15–18, а та-
кож початок розділів 2, 5 і 14. Уже це одне свідчить, що друга половина 
твору зазнала набагато менших текстуальних змін, аніж перша, що під-
тверджуєтся аналізом. Передаючи роман Бодянському для публікації, 
автор, однак, іще більше подробив текст, довівши кількість розділів до 
34, а вже на засланні після низки скорочень зменшив до 20. І лише в 
середині 1850-х, зліквідувавши повністю сцену в пекарні і скоротивши 
текст, де йшлося про «разлад в семействе» Гвинтовки та докладніше 
змальовано образ княгині, автор ущільнив структуру на дві «глави», до-
вівши загальну кількість розділів до фінальних 18.
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структурне форматування не тільки зумовлювалося текстуальни-
ми змінами – автор шляхом знакування меж та обрамленням тексту-
альних полотен у «глави» розставляв змістові наголоси, виділяючи 
щось одне та, навпаки, – «розчиняючи» в загальному тексті інше. ска-
жімо, коли перед засланням він перерозподіляв частини, закінчення 
однієї з них він зробив після сцени проводів запорожцями прощаль-
ника, на завершення якої іде виписаний на високих реґістрах панегі-
рик Запорожжю як «серцю українському», – цим, вочевидь, прагнув 
закцентувати увагу читача на національній проблематиці тексту. Або 
спостерігаємо кількаразову правку розділів київських сцен, що свід-
чить про вагання автора, як їх позначити, аж поки він знаходить у 
підсумку вдалий прийом знакувати початок кожного розділу автор-
ськими роздумами-медитаціями про колишню велич Києва, які в 
такий спосіб звучать по-особливому багатозначно: «Весело й тяжко 
згадувати нам тебе, старий наш дідусю, Кийове...» – «може нема на 
Вкраїні, щоб ізжив вік, да не був у Києві...» – «Хто б то мав таке слово 
пишне да красне, щоб так, як на картині, намальовав той манастир 
Печерський?» (утім, частина роздумів, як уже йшлося, до фінального 
тексту не потрапила).

Один з авторських «ключів» до розуміння проблематики «Чор-
ної ради» – це епіграфи до розділів, які супроводжують текст росій-
ської версії роману. У текстуальній історії роману епіграфи повсяк-
час змінювалися – процес був динамічний і плинний, але в одному 
стабільний: немає жодного прямого чи опосередкованого свідчення, 
що епіграфи супроводжували український текст, – вони були тільки 
в російському. Ця засаднича відмінність обох творів мала концепту-
альний характер: епіграфами автор вводив російський текст в силове 
поле українськости, натомість український твір у цьому мислився як 
самодостатній. Водночас епіграфи в російському романі правили за 
авторський коментар, і під цим оглядом вони потрібні для аналізу не 
тільки російського, а й українського тексту. як засобами структурно-
го поділу, так і через епіграфи письменник пропонував подивитися 
на текст під певним ракурсом, наголошував або відтіняв якусь ідею, 
тему, проблему. епіграфи кореспондували з текстом, і не тільки з ро-
сійським, а й з українським, відлунювалися в ньому не раз прямими 
цитаціями, а частіше – алюзіями і грою смислів.

За функціональною властивістю епіграфи можна типологізувати. 
Вони були прив’язані до тексту того розділу, якого стосувалися, і че-
рез прямий відповідник або прозорий натяк давали читачеві уявлення 
про майбутній розвиток дії, виконуючи прогностичну функцію. Іноді 
епіграфи настільки щільно прилягали до тексту, що складалося вра-
ження, ніби текст є його прямим продовженням, що епіграф пробудив 
авторську уяву, надавши поштовх для розвитку теми. епіграфи могли 
стосуватися не тільки одного розділу, а й кількох наступних, виокрем-
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люючи їх в осібну структурну одиницю-цикл, посилюючи й нюансу-
ючи звучання домінантної теми цього циклу, і зміщеннями і перестав-
ляннями в цьому полі досягався необхідний ефект. епіграфи у другій 
половині твору, навпаки, здебільшого «універсальні» щодо тексту. Це 
насамперед стосується рядків із поезії Шевченка, якими автор праг-
нув узяти високі реґістри національної проблематики, висловивши 
Шевченковими устами апокаліптичні візії, з якими солідаризувався 
(«Настане суд, заговорять / І дніпро, і гори, / І потече сторіками / Кров 
у синє море» і т. д.), або своє – через погляд Шевченка – ставлення до 
подій («я ридаю, як згадаю / діла незабуті / Наших предків» і т. д.). 
Хоча ці епіграфи «відкривали» «свої» розділи, але стосувалися зде-
більшого всього тексту, і насамперед – його другої половини.

Ідея національної згоди і, як наслідок її відсутности, політична 
поразка табору сомка-Шрама, якому належать симпатії автора, – одна 
з домінантних, і її наголошено низкою епіграфів, передовсім: «Тим і 
сталась по всьому світу страшенная козацькая сила, / Що у вас, па-
нове молодці, була воля й дума єдина», і як антитеза цьому – епіграф 
із поезії Івана мазепи: «Всі покою щиро прагнуть / да не в один гуж 
всі тягнуть – / Той направо, той наліво, / А все браття – то-то диво! / 
ей, братища, пора знати, / Що не всім нам пановати! / ..... / Зжалься, 
Боже України, / Що не вкупі має сини!». Перший епіграф наявний 
уже в ранній редакції, і, що симптоматично, у ній він відкриває роз-
діл 1. другий епіграф у скороченому вигляді міститься у заслансько-
му рукопису Д і, цілком очевидно, теж був у первісному тексті рома-
ну. Рядками з апокрифічної думи про смерть Богдана Хмельницького 
(«заповітні» слова гетьмана) та почасти з поезії мазепи автор щедро 
наситив текст обох версій роману у формі численних алюзій та ремі-
нісценцій, які іноді постають у парадоксальному контексті, створю-
ючи відчуття іронії та ґротеску (наприклад, «братища», запозичене 
зі звернення мазепи до сучасників у контексті заклику схаменутися 
і почати дбати про власну державу, у романі вжито в діяметрально 
іншому контексті – на позначення розбою, який учинила сірома піс-
ля «чорної ради»). епіграф із думи про смерть Хмельницького автор 
переносить до розділу 13, який передує зображенню «чорної ради». 
створюється мовби два плани, які автор зіштовхує: у цитованих ряд-
ках звучить невиразна тривога про майбутній драматичний перебіг 
подій, а водночас виникає надія і на успішний розв’язок. Текст епі-
графа відлунюється цитаціями в розділі обох різномовних текстів, 
коли Шрам прагне втихомирити козацтво, але за ним іде генеральний 
писар Вухаєвич і зводить внівець його працю. два означені плани на-
очно переплітаються, посилюючи романну напругу.

Низка епіграфів, крім функції діялогу з текстом та – через текст – 
із читачем, мали вужче, інтимне звучання, натяками і півнатяками 
були звернені до конкретних осіб із вузького кола друзів Куліша, яких 
у той чи той спосіб ті епіграфи стосувалися. епіграфи промовляли, 



наприклад, до Шевченка, Костомарова, Бодянського, метлинського, 
до майбутньої дружини – Олександри. Вони були наповнені автобіо-
графічним сенсом (як-от рядки з народної пісні «Горе мені на чужині, 
зовуть мене заволокою...», де, зокрема, йдеться: «Помандровав з Во-
роніжа козаченько не женившися»).

до тексту «Чорної ради» епіграфи Куліш запозичував із фольклор-
них, історичних або літературних джерел. У засланському рукопису Д 
єдиний раз трапляються епіграфи, джерелом яких є драма Шекспіра 
(у російському перекладі Ніколая Кетчера) та російські поезії Алєк-
сандра Пушкіна й Івана дмітрієва. Від цього цитатного матеріялу ав-
тор надалі рішуче відмовився, вибудувавши стратегію «українізуван-
ня» епіграфів, яку послідовно втілив у фінальному тексті роману.

Історія видань української «Чорної ради» (російський роман після 
першодруку 1857 року й авторського передруку зі змінами 1860 року 
перевидано лише один раз – 1899 року) має майже 130-літню тради-
цію, і ця історія демонструє складність, а водночас вразливість праці 
упорядника, якщо він маловажить правилами текстологічної науки та 
недостатньо уваги приділяє критичному аналізу тексту. Від часу, коли 
Олександр Барвінський передрукував Кулішів роман (1890) і донині 
з’явилося понад 30 різних його перевидань, і серед них лише декілька 
підготовлено фахівцями. якщо говорити про новітні публікації – це 
видання за редакції миколи Гончарука (1969, 1989), Василя Івашківа 
(1991) та Євгена Нахліка (1994). Упорядники решти сучасних публі-
кацій українського роману тексти запозичували з видань, що їх під-
готували названі науковці. Видання останнього півстоліття, проте, 
містять засадничу системну помилку: їх здійснено не за першодру-
ком Куліша, а за передруком Барвінського, який не є авторизованим. 
Порівнюючи видання за редакції Барвінського (1890) з авторським 
текстом (1857), бачимо, що воно містить велику кількість текстуаль-
них похибок, які, відповідно, перейшли в нинішні публікації роману. 
Вочевидь, потребою сучасної науки і навіть викликом перед нею є 
майбутнє критичне повне видання текстів «Чорної ради» – її україн-
ської та російської версій разом з усіма друкованими і рукописними 
редакціями, варіянтами, відповідним науковим апаратом. Таке видан-
ня, безумовно, дасть змогу поставити нові проблемні питання стосов-
но історії тексту, проблематики і поетики роману, а водночас умож-
ливить розширити і поглибити окремі аспекти теми, запропоновані в 
цьому дослідженні.



 

додатки





Про засади відтворення варіянтів

Рукописи Кулішевої «Чорної ради» містять два типи виправлень: 
1) зроблені у процесі творення тексту ab ovo і 2) у викінченому тексті. 
За своїм характером ці два типи засадничо відрізняються один від од-
ного. Перший зроблено в перебігу написання твору, і первісний текст 
(нижній «шар») є незавершеним ‒ це плід пошуку, коли закреслення, 
виправлення, дописки, поновлення закресленого тексту з новими до-
писками тощо фіксують на папері плин авторської думки. Письменник 
добирає точніші слова і формулювання, відсіює менш виразні, усуває 
похибки. Цей «пробний» текст можна розглядати як варіянтний, про-
те в цілому нижній «шар» існує у вигляді незавершеної, непродук-
тивної, відкинутої форми, яка лише твориться і якої ще не існує як ці-
лости. другий тип виправлень, натомість, є творенням нового тексту 
поверх наявного: відбувається розщеплення тексту на два – первісний 
і зредаґований. Варіянтність одного супроти другого тут самоочевид-
на, правка характеризується чіткістю й виразністю (навіть якщо ця 
правка є проміжною у творчій історї)1. Водночас новий текстуальний 
«шар» нерідко відображає творчий пошук, характерний для першого 
типу виправлень, адже в перебігу редаґування автор, пишучи новий 
текст як доповнення або замість закресленого, відразу в ньому робить 

    1 Відмінність між двома типами тексту, яку треба враховувати у їх вивченні, влучно 
схарактеризував на матеріялі чернеток Алєксандра Пушкіна сєрґей Бонді (у нього 
ці два типи позиційовано як «черновик» і «беловик»):

«В беловике <…> текст представляет <…> одно целое. Все в нем взаимно 
связано и существует одновременно: первая его строка уже предполагает наличие 
последней, поскольку они обе принадлежат к одному контексту. Последователь-
ность текста здесь ‒ только последовательность резвертывания, постепенной 
демонстрации чего-то, существующего как целое.

Текст же черновика, в сущности, не есть текст. В нем одни строки отрицают 
другие; когда писалась первая строка рукописи, не предполагалась вовсе та, кото-
рая является теперь четвертой, а когда написана четвертая, то первой уже не суще-
ствует, она зачеркнута. Всякий черновик включает в себя неотъемлемо момент 
времени». с. Бонди, Черновики Пушкина: Статьи 1930‒1970 гг. (москва: Просве-
щение, 1971), 152‒153. Водночас, як відзначає Боріс Томашевський, «всякий чер-
новик представляет сочетание двух явлений: 1) какого-то достигнутого результата 
и 2) творческого пути, которым автор к этому результату подошел». Б. Томашев-
ский, Писатель и книга: Очерки текстологии ([ленинград]: Прибой, 1928), 108.
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зміни. З другого боку, чорновий рукопис, створений ab ovo (тут ‒ це 
рукопис А), може репрезентувати «шари» правок, зроблених поверх 
уже наявного тексту.  два типи виправлень потребують двох різних 
підходів для реєстрації варіянтів: перший акцентує на процесуально-
сті творення варіянта, другий повинен враховувати статичну форму 
існування зміненого тексту.

Відтворюючи варіянти, слід також брати до уваги жанрову спе-
цифіку тексту та його обсяг – поетичний це твір чи прозовий, корот-
кий вірш, поема чи оповідання, роман або драма. Варіятивність слова, 
скажімо, в поетичному тексті, якому притаманна висока концентрація 
думки й почуття, імпресії та експресії, де вирішальну роль може зі-
грати рима, відрізняється від варіятивности слова в романі, де на пер-
ший план в епічній формі виступають образи, концепти тощо. Відтак 
і спосіб реєстрування варіянтів може бути іншим. Наприклад, якщо 
в поетичному тексті малої форми за потреби можна подати два варі-
янти тексту повністю, то у великому за обсягом творі це зробити не-
можливо. Важливо і те, чи текст є рукописний, чи друкований, позаяк 
фіксація варіянтів друкованих текстів допустима лише через лінійне 
зіставлення і паралельне відображення його фраґментів2. 

Реєстрування варіянтів, отже, може бути різним, залежно від 
завдання, яке ставить перед собою дослідник, і методу, який він обрав – 
з одного боку, і від типу й форми тексту ‒ з другого. 

Існує багато технічних способів передачі варіянтів, які в основ-
ному можна звести до трьох видів. 1) Ретельне нотування всіх змін, 
які зробив автор у тексті, із зазначенням формальних засобів (ви-
креслення, виправлення, дописки тощо), які він ужив. Цей спосіб 
для наукового вжитку описав Фредсон Боверс3, але в українській, 
а також російській текстології, з якою українська пов’язана, його 
не практикують. 2) як полярна крайність цієї засади ‒ відтворення 
цілісного текстуального уривка шляхом лінійного зіставлення його 
первісної та остаточної форм, коли фіксується лише результат змін 
(за потреби, наведено стадії творчого процесу, позначені літерами 
або інакше)4. 3) У посторінковому (внизу сторінки) транскрибуван-
ні варіянтів в Україні (почасти й Росії) найчастіше застосовують 
змішаний принцип ‒ част ково позначають засоби, які автор ужив 
для текстуальної зміни (за допомогою службових пояснювальних 
слів далі закреслено, вписано  тощо), а водночас ‒ наводять варі-

2     Певна річ, тут ідеться про авторські варіянти, встановлювані на підставі вивчення 
всієї сукупности дотичних до історії тексту джерел. Варіянти мають статус автор-
ських також і у випадку, коли не можна (за браком відповідних джерел) виявити 
втручання сторонніх чинників у текст. 

3     див.: Fredson Bowers, «Transcription of Manuscripts: The record of Variants», Studies 
in Bibliography  29 (1976): 212‒264.

4     Пор., наприклад,, як подано варіянти тексту повістей у вид.: Тарас Шевченко, 
Повне зібрання творів, т. 3 і 4 (Київ: Наукова думка, 2003). 
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янти без додаткової конкретизації цих засобів (за допомогою слова 
було5 та ін.). 

За основу коментованого тексту зазвичай беруть його остаточну 
форму, а у примітці наводять відповідний варіянт (або низку варі-
янтів, розташувавши їх у заданій послідовності). Іноді трапляються 
випадки, коли рукопис доцільно описати, взявши за основу нижній 
«шар» тексту, а всі виправлення в ньому, спрямовані на його вдоско-
налення, вмістити у примітках6. 

Транскрибуючи відтворені в цьому виданні рукописи «Чорної 
ради», я спираюся на такі засади: 

1. Кожний рукопис описую окремо, і всі авторські варіянти, зро-
блені в ньому, реєструю посторінково ‒ наведені рукописні редакції 
так відрізняються від фінальної, що пов’язати їх, установивши варі-
янтні відповідники, без порушення цілісности тексту7 неможливо. 

2. Рукописи прив’язую до відповідних розділів роману і розташо-
вую за хронологією їх створення та опрацювання. 

3. Рукописи прочитую за верхнім «шаром» тексту, а всі авторо-
ві виправлення, які привели до цього тексту, реєструю у варіянтах; 
відчитаний з урахуванням верхнього «шару» виправлень текст уна-
явнює кожний наступний етап Кулішевої праці над романом; базовий 
текст (без внесених у нього виправлень) кожного наступного руко-
пису повністю відповідає текстові, який зчитано за верхнім «шаром» 
виправлень попереднього за хронологією рукопису (без урахування 
помилок копіїста або правок, що їх зробив, переписуючи чорновик 
набіло, автор). 

5     Коли замість одного слова автор ужив інше ‒ традиційно пишуть було, однак коли 
йдеться про зміну кількох слів, то, наприклад, у сучасному виданні, що його готує 
московський Інститут світової літератури, ‒ «Полное собрание сочинений и 
писем» миколи Гоголя, практикують цитування обох текстів ‒ основного (за допо-
могою слова вместо) і первісного (за допомогою было). сам по собі такий запис ‒ 
загалом формально правильний ‒ виглядає доволі громіздко, наприклад, «Вместо: 
идет или не идет ‒ было: идут или не идут».

6 Таку засаду, наприклад, ужито для опису варіянтів одного з рукописів Гоголевої 
комедії «Ревизор» ‒ див.: Н. В. Гоголь, Полное собрание сочинений и писем в двад-
цати трех томах, т. 4, тексты и комментарий подготовили И. А. Зайцева и 
Ю. В. манн  (москва: Наука, 2003), 240‒342. Тут також зроблено розшарування 
правок ‒ вельми продуктивний із погляду текстології принцип, який частково 
застосовую і в цих додатках (див. с. 460). Про ситуативну доцільність транскрибу-
вання рукописів, коли за основу взято не остаточний, а первісний текст, а всі автор-
ські виправлення в ньому подано в порядку не «було», а «стало», йдеться у кн.: 
В. с. Нечаева, ред., Основы текстологии (москва: Изд-во АН сссР, 1962), 383; 
автор відповідного розділу ‒ міхаїл Штокмар.

7    Зрозуміло, що одні частини тексту зазнали менших втручань автора, інші ‒ біль-
ших. якщо не подавати всі чорнові редакції повністю, то треба друкувати окремо 
ті фраґменти, які зредаґовано більшою мірою, і ті, які меншою, прив’язавши 
останні до основного тексту. Таке розв’язання проблеми, втім, навряд чи було би 
зручним. 
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4. Не ставлю собі за мету повністю відтворити автограф, зміну 
кожного знаку в ньому. мені йдеться передовсім про такі виправ-
лення, які відбиваються на художньому тексті. Відповідно не прагну 
зреконструювати автограф із фотографічною точністю. Це стосуєть-
ся, зокрема, авторської корекції правопису (яку описую сумарно, а не 
нотую в кожному окремому випадку), а також пунктуації (яку здебіль-
шого осучаснюю ‒ докладніше про це далі). 

5. Транскрибуючи варіянти, дотримуюся змішаного принципу 
відображення змістовних і формальних змін у тексті. Під першим 
розумію відтворення варіянтів без нотування способу, як їх зроблено 
(шляхом виправлення, закреслення, контамінації першого і другого, 
дописок у рядку, над рядком, на берегах, на вклеєному аркуші тощо). 
Під другим маю на увазі формальну фіксацію змін (наприклад, за-
креслення, вписання) без подальшої конкретизації, як текст змінився 
посутньо. На мою думку, цей принцип дає змогу якнайлаконічніше і 
водночас зрозуміло передати авторову працю над текстом.

6. У варіянтах наводжу і слово (або фразу), яке автор змінив, від-
кинувши його, і відповідний йому новий варіянт, що постав у перебі-
гу опрацювання тексту. слово (або фразу) зредаґованого тексту відді-
ляю від варіянта, який йому передував, квадратовою дужкою ]. Таке 
позначення широко практикують в англо-американській текстології, 
звідки його запозичую.  

Найпростіший запис варіянта ‒ це коли замість одного слова ав-
тор ужив інше, виправивши або закресливши попереднє. можливі 
два випадки, що відображають два типи виправлень, про які йшлося 
на початку. Перший, коли автор закреслив слово і далі у рядку ство-
рив новий варіянт (або змінив шляхом виправлення), і другий, коли, 
редаґуючи створений текст, автор закреслив слово і варіянт дописав 
(або також виправив)8. Про спосіб транскрибування правки у першо-
му випадку писатиму далі. для другого ‒ в українській текстології (і 
в російській) найчастіше використовують пояснювальне слово було, 
однак у дещо складнішій ситуації, ‒ коли змінено не одне, а декілька 
слів, ‒ повністю наводять обидві форми ‒ змінювану і змінену, вжива-
ючи для цього відповідних службових слів (див. прим. 5). Такі записи 
мають істотні вади, як-от непослідовність і наявність чималої кіль-
кости службових слів, які утруднюють безпосереднє сприйняття ав-
торського тексту. Крім того, у випадку, коли за допомогою було пода-
но лише варіянт зміненого слова, читач, аби відстежити зміну, щоразу 
мусить шукати відповідну форму в тексті, а це гальмує сприйняття і 
створює додаткову незручність. Усіх цих негараздів можна уникнути, 

8 Утім, закреслити, а зверху дописане нове слово автор міг і в перебігу створення 
тексту. якщо у тексті наявні «шари» різночасових виправлень, зроблених одним 
ґатунком чорнила, то розпізнати їх і розвести зазвичай доволі складно.
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вживши квадратову дужку для роздільної ідентифікації обох відповід-
них варіянтів тексту. Наприклад:

може, хто думає1, що й тоді з старого Київа їздили в Печерське2 
такими юлицями3, як тепер?

1 може, хто думає] Ви, може, думаєте
2 Печерське] Печерський манастир
3 юлицями] вулицями

Варіянти, які стоять ліворуч від дужки, ‒ новостворені, право-
руч ‒ первісні.

якщо новий варіянт створено поверх наявного тексту шляхом ви-
правлень, закреслень і дописок ‒ їх не відзначаю, а лише фіксую цей 
варіянт. Наприклад, первісне речення «Їдемо з панотцéм на богоміллє 
в Київ» було зредаґовано так: «Їдемо з панотцéм до Києва на прощу». 
спершу автор поправив «в Київ» на «до Києва», заресливши «в», до-
писавши угорі «до» і виправивши «Київ» на «Києва», а потім закрес-
лив «на богоміллє» і вписав наприкінці речення «на прощу». Усю цю 
«механіку» змін залишаю «за кадром», подаючи лише «семантику»:

Їдемо з панотцéм до Києва на прощу1.
1до Києва на прощу] а) на богоміллє в Київ
                                    б) на богоміллє до Києва

створення кількох послідовних варіянтів унаслідок редаґування 
одного й того самого місця, як видно з наведеного прикладу й відпо-
відно до усталеної в нас традиції, позначаю літерами й розташовую 
у хронологічному порядку ‒ від найраніших до найпізніших. якщо 
хронологічна послідовність варіянтів встановлюється неоднозначно, 
обидва вірянти подано поряд через похилу вертикальну риску. 

Закреслення слова або частини тексту без створення семантич-
них відповідників над рядком, на берегах тощо теж є двояким: 1) коли 
автор створив новий варіянт у тому ж рядку після закресленого, про 
що вже йшлося (перший тип виправлень; дуже часто, проте, в такий 
спосіб створюється новий словесний варіянт, який не є симетричний 
даному, а відображає зміну авторської думки, рух від одного до іншо-
го смислового контексту9) і 2) коли нового словесного варіянта пись-
менник не створив, але, закресливши слово або фразу у наявному тек-
сті, де факто утворив його нову змістову якість (другий тип). для обох 
випадків закреслений текст позначаю службовими словами далі закр. 
і відповідно маркую початковий пункт цього закреслення. 

9 Про не раз віддалену співвідносність закреслених поряд слів у чернетці пише 
Бонді, вживаючи яскраву метофру: «Рядом стоящие зачеркнутые слова и фразы, 
подобны двум звездам на небе, кажущимся соседними благодаря перспективе, на 
самом деле нередко бесконечно далеки друг от друга: фразы эти относятся к раз-
личному контексту, различным замыслам, отмечают различные хронологические 
моменты роботы» (Бонди, Рукописи Пушкина, 153).
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Аналогічно: дописування тексту не на місці закресленого позна-
чаю вказівним словом вписано. 

У випадках з уживанням цих позначок, отже, фіксую лише фор-
мальну зміну без повного цитування первісного та зміненого текстів. 
Наводити дублетне зіставлення обох варіянтних текстів, якщо в пер-
вісному тексті лише закреслено або дописано слово (чи декілька слів), 
немає потреби, позаяк зміна є очевидною. Наприклад, у реченні «Коні 
під ними як орли так і грають балясують, а золото да срібло аж миго-
тить у вочах на сонці», автор, як тут показано графічно, відмовився 
від одного варіянта на користь іншого, навівши його в одному рядку 
із закресленим у перебігу написання тексту. Або в реченні «Гляне, 
аж у садку криниця під дерев’яною кришею» письменник закреслив 
останні три слова, створивши тим самим новий змістовий варіянт ці-
лої фрази. У посторінковій примітці, вочевидь, недоцільно подавати 
повністю обидва тексти в їх зіставленні ‒ первісний і остаточний, а 
досить вказати, що відповідні слова закреслено. Аналогічно: у речен-
ні «Бачить він її душею, і вже тепер хоч би, здається, хто, хоч би сам 
батько почав його кликати, не послухав би він нікого» вставне сло-
во «здається» вписано, і так само зайвим є подавати обидва варіянти 
повністю ‒ до і після зміни, а можна лише обмежитися вказівкою, що 
слово вписано. Ці тексти, отже, записую так:

Коні під ними як орли так і1 балясують, а золото да срібло аж миго-
тить у вочах на сонці. 

1 так і] далі закр. грають
 
Гляне, аж у садку криниця1. 

1 криниця] далі закр. під дерев’яною кришею

Бачить він її душею, і вже тепер хоч би, здається1, хто, хоч би сам 
батько почав його кликати, не послухав би він нікого.

1 здається вписано

Закреслення або/і дописки можуть бути самоочевидними внаслі-
док зіставлення відповідних варіянтів у контексті цілої фрази, яка в 
перебігу редаґування зазнала змін. У таких випадках факт закреслень/
дописок також не відзначаю (в основу нотування варіянта тут покла-
дено змістовий принцип). Наприклад:

Над криницею образ і рушничок на образі вишиваний; а округи 
усякі квітки насіяні1.

1 округи усякі квітки насіяні] круг криниці усякі квітки

як видно з цього запису, автор змінив слово «круг» на «округи» 
(виправив чи закреслив ‒ тут це не важливо), далі закреслив «крини-
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ці» і в кінці дописав «насіяні». Втім, якби було закреслено всі чотири 
слова і всі чотири слова написано наново, транскрибування варіянта 
було би таким самим (бо інакше потрібно додатково конкретизовува-
ти спосіб виправлень, а це істотно ускладнить сприйняття їх змісту). 
Ось як це місце виглядає в рукопису.

Задля спрощення запису варіянт може бути вписаний в інший 
варіянт, що має ширший контекст. для позначення таких випадків 
ужито квадратові дужки і застосовано традиційні пояснювальні слова 
було, далі закр., вписано. Такі варіянти стосуються слів, після яких 
вони відразу йдуть. якщо автор виправив не одне слово, а декілька, то 
ці слова наведено повністю разом із поясювальними словами замість 
і було. якщо текст змінено шляхом інверсії слів, то наводиться лише 
первісна форма було без додаткової конкретизації замість (позаяк 
інверсія є очевидною внаслідок порівняння). Варіянтний текст, який 
містить інші варіянти у квадратових дужках, подається з урахуванням 
верхнього «шару» правок, а варіянти, включені у квадратові дужки й 
означені за допомогою службових слів було та ін., відповідно, відо-
бражають нижній «шар». Наприклад:

скоро її зýздриш, зараз1 на душу тобі якось ніби янголь крилом по-
віне

1 зараз] далі закр. так і згадаєш що-небудь із святого Письма 
[було із святого Письма що-небудь] і промовиш [було скажеш] сам 
собі, перехристившись, і

Авторські скорочення розкрито в кутніх дужках із позначенням 
авторської крапки («напр.<иклад>»); недописані слова поновлено за 
допомогою цих самих дужок; якщо відновлення є здогадним, кон’єк-
тура супроводжується знаком питання («об<малював?>»). 

скорочення повторюваної цитати у варіянті позначено тильдою ~.
Абзаци передано усталеним способом, проте за потреби маркова-

но знаком ¶. Наприклад:
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Та й дивиться на неї, – може, почервоніє. 
А1 вона й нічогісінько.

1 почервоніє. ¶ А] червоніє, а

Позначення варіянтів при обраному принципу і способах відтво-
рення не раз є неоднозначним. Наприклад, маємо такий уривок пер-
вісного тексту:

да вже Череванша обернулась до його да й пізнала зараз, хоч років 
тринадцять не бачила. Здивовалась пані, аж руками сплеснýла.

У цьому реченні наявні два «шари» правок; крім того, одне місце 
не надається до чіткого розпізнавання, коли правку було зроблено, 
а отже, можливо, їх було три. спершу автор виправив слово «Чере-
ванша» на «Череваниха», а за якийсь час зробив низку інших змін: 
«обернулась до» закреслив і зверху дописав «зуздріла», далі закрес-
лив частину тексту «й пізнала зараз, хоч років тринадцять не бачила. 
Здивовалась пані» і написав новий варіянт на берегах: «може років 
13 його не бачила, однак пізнала одразу». Частку «да» виправлено на 
«Та», проте чи тоді само, а чи раніше або пізніше ‒ однозначно ска-
зати складно. якщо строго дотримуватися обраних засад, аналізоване 
речення має отримати такий запис:

Та1 вже сама2 Череваниха3 зуздріла4 його да5 аж руками сплеснýла: 
може років 13 його не бачила, однак пізнала одразу6.

1 Та] да
2 сама вписано
3 Череваниха] Череванша 
4 зуздріла] обернулась до
5 да] далі закр. й пізнала зараз, хоч років тринадцять не бачила. 

Здивовалась пані
6 може років ~ пізнала одразу вписано

Перевага цього запису в тому, що тут добре видно, які зміни зробив 
автор, крок по кроку. (Хоча ці кроки умовні ‒ зміни зафіксовано лише 
у прямому порядку, натомість у дійсності автор, зредаґувавши якусь 
частину речення, міг повернутися до його початку, продовжити працю 
там, а потім знову зробити «стрибок» у кінець; іншими словами, ми 
бачимо лише результат змін, а не відтворюємо їх послідовність. Щоби 
відтворити творчий процес, «розгорнутий» у часі, який, до слова, не 



457

завжди можна однозначно потрактувати, треба по-іншому зорґанізува-
ти запис.) Водночас такий запис виглядає дещо громіздким. Його мінус 
у тому, що зміни відображено дискретно, без зв’язку попередньої з на-
ступною, внаслідок чого цей і так невеликий уривок тексту «розпада-
ється» на окремі слова, частини, зв’язок між якими не завжди прочиту-
ється органічно. Крім того, іноді взагалі не зрозуміло, чи виправлення 
є синхронним, а чи його зроблено в інший час. Наприклад, у цьому 
випадку слово «сама» стоїть окремо й у сприйнятті читача не пов’я-
зується з іншими виправленнями, хоча цю зміну зроблено одночасно. 
Тому в цьому й подібних випадках я схиляюся до того, щоб зміни заре-
єструвати з перевагою посутнього принципу: зафіксувавши окремо ви-
правлення у словах «да» і «Череванша», подати все речення повністю 
‒ і первісне, і змодифіковане нове. Запис варіянта, отже, такий: 

Та вже Череваниха ~ пізнала одразу] Та [було да] вже сама Черева-
ниха [було Череванша] обернулась до його да й пізнала зараз, хоч 
років тринадцять не бачила. Здивовалась пані 

складніший випадок, коли Куліш пише новий текст, ‒ вписує 
його або подає замість закресленого, і в перебігу створення цього но-
вого тексту ще й одразу його править або проредаґовує дещо згодом. 
Закреслення первісного тексту можуть бути повним або частковим, а 
виправлення нового тексту теж можуть варіюватися. для позначення 
новоствореного тексту, що зазнав редаґ  ування, використано познач-
ку ◊, яка допомагає звернути увагу на факт створення нового тексту, 
який має свої варіянти, в доповнення або замість наявного. Первіс-
ний текст, який автор переписав, своєю чергою, вже міг бути раніше 
правленим ‒ у такому разі варіянти цього первісного тексту наводжу 
в квадратових дужках у межах його цитації. Наприклад: 

Помолившись прочане наши в церкві1, подали сріблá2 пан’отцям 
Братським на молитви і прогаялись геть-то, оглядуючи манастир; 
а було тоді на що там подивиться. Придавсь один3 ченчик на ма-
льованнє і4 пообмальовував не то церкву, та й саму ограду округи 
Братства, що вже де на яку диковину5, а в братство миряне6 йшли 
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дивиться на мальованнє.  Що тільки в Біблії прописано7, усе чер-
нець той, як живе, списав скрізь по манастиреві8-9.

1 в церкві вписано
2 сріблá] далі вписано і закр.: святим от<цям>
3 один] далі закр. чер<нець>
4 і] далі закр. об<малював?>
5 диковину] яке диво
6 миряне] люде диви<тися?>
7 прописано] написано
8◊ Помолившись прочане ~ по манастиреві.] Помолившись про-

чане наші, подали срібла на церкву Божу, тоді вже стали оглядувать 
увесь манастир. У церкві скрізь [скрізь вписано] по боках помальо-
вані були святиї, а на задній стіні гетьмани і вкладчики благоче-
стивиї. Тут була намальована і та Ганна Гугулевичовна, що дала 
на Братство двір, і Петро сагайдачний із сивою бородою, і Богдан 
Хмельницький, і син його Юрусь, і гетмáн Виговський [замість і 
син його ~ Виговський було покойний гетман].

9 манастиреві.] далі закр. а) Тож із святого б) Тож святе само по 
собі, а то

Не раз автор пише текст і, не завершивши думки, закреслює його. 
Або править завершений текст і, не довівши правку до кінця, від-
мовляється від неї. Здебільшого такі ситуації з контексту зрозумілі 
і спеціяльних позначок не потребують (пор. прим. 9 у попередньому 
прикладі). Іноді, проте, відповідна вказівка необхідна, коли треба по-
казати стадії творчого процесу, один із яких характеризується неза-
вершеністю. Наприклад, у наявному тексті автор робить дописку, але, 
не завершивши її, закреслює і робить ще одну, яка його задовільняє; 
відтак змінює думку і перекреслює весь цей текст із допискою і пише 
новий текст. Ось ілюстрація такого випадку: 

Нема ніде ні в Руській, ні1 в московській землі церкви такої старо-
давньої, як2 свята софия.3◊

1 ні в Руській, ні] в Руській і
2 як] далі вписано і закр. світська
3◊ Нема ніде ~ свята софия.] 
а) як приходив на Київ Батий, до’ [було то] всі церкви Божії 

порозруйновував [було порозройнував]; <арк. 50 зв.>  самі тілько 
стіни зоставив. Позбирав він верхи і з святої софиї, тілько [тілько 
вписано] якось вона таки лучче других одéржалась і благочести-
виї миряне сяк-так ізнов її злагодили. Так [було дак] от же Бог по-
пустив Київ у руки тим кателикам-ляхáм та [було да] уніятам-не-
доляшкам. Тиї об святій церкві зовсі́м [було овсі] не дбали. скрізь 
потекла у церкву [далі закр. по стінам] вода, стіни потріскались, 
одна тілько та зосталась нерушимою [було а) зосталась одна тілько 
нерушимою та б) зосталась одна тілько та нерушимою], що з золо-
тою Богородицею у вівтарі. може б до того довели окаянниї, що й 
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зовсі́м розпалась би свята софия; дак [було так] Бог послав тоді 
нашим великого ревнителя благочестія Петра могилу митрополиту 
[було митрополита]. Він то вирвав святу софию од уніятів, а було 
се року 1633, да бачить, що вона зовсі́м руйнується [було вáлиться], 
помуровав кругом бабинці [було приділи], сяк-так попідпирав сті-
ни; тоді вже й заломи поправив і бані полагодив.

– я святу софию люблю над усі церкви київські, – каже Шрам-
ко, вступаючи на софийський цвинтар. Тут-то колись ми з батьком 
Хмельницьким дякували Богу за Пилявці та [було й] за Зборов! Госпо-
ди! дай нам іще хоч [було хоть] раз так Тобі дякувати [було дякувать]!

З сіми словами увійшли через мармуровий поріг у церкву. А в 
церкві в святій софиї зовсі́м инче, ніж [замість инче, ніж було не 
так, як] деинде. 

б) як приходив на Київ Батий ~ поріг у церкву. Нема ні на Вкра-
їні, ні у Великім Новгороді церкви, старійшої от [правку не завер-
шено]. А в церкві ~ деинде.

в) як приходив на Київ Батий ~ поріг у церкву. Нема ніде в русь-
кій і в моск<овскій> [і в моск<овскій> вписано] землі церкви [далі 
закр. старійшої од свя<тої>] такої стародавньої, як свята софия. А 
в церкві ~ деинде.
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Варіянт б, як можна побачити, містить незавершеність думки, 
яку, щоб не порушити зв’язности викладу, доцільно означити відпо-
відною вказівкою.

У випадку нотування варіянта, розділові знаки в ньому опускаю, 
наприклад:

йому здалось, що він1 тілько на те й готовивсь, щоб його душу осі-
яли оці очі

1 він] далі закр. живучи на світі

(Після займенника «він» первісно стояв дієприслівниковий зво-
рот «живучи на світі», який, цілком зрозуміло, виділявся комами, про-
те у варіянті їх не позначаю, оскільки їх наявність очевидна.)

Поряд із лексичними змінами відзначаю також деякі морфоло-
гічні, а саме: виправлення форми сполучника і частки «да / та», за-
кінчення третьої особи однини дієслів з усіченням (не знає / не зна), 
інфінітивів на -ться / -тися та зворотних дієслів на -сь / -ся (пере-
христиться / перехриститися / перехриститись), виправлення на 
кшталт Череванша / Череваниха, Шрамченко / Шраменко, нічого / 
нечого. 

Авторські закреслення великих уривків, замість яких не створено 
нового тексту, у посторінкові варіянти не заводжу, а подаю ‒ задля 
спрощення запису ‒ в тексті у фігурних дужках: {закреслений текст}. 
Текст вилучених сторінок, який можна зреконструювати за допомо-
гою протографів, уміщую у подвійних фігурних дужках: {{зрекон-
струйований текст}}.

Правописні помилки які зробив копіїст, переписуючи текст з ру-
копису А в рукопис Б і які автор через недогляд не виправив, усуваю 
беззастережно (наприклад, в автографі манастиръ, у копії монасти-
рь). Натомість позначаю лексичні помилки, які автор виправив (на-
приклад, копіїст пише: «щоб же братство дітей козацьких і міщан-
ських і всяких інших учило» ‒ тут він помилково «же» вжив замість 
«теє», і Куліш, авторизуючи рукопис, це місце поправив) або зберіг 
через недогляд. 

Готуючи 1846 року роман до друку, автор у рукопису Б виправив 
абзаци. Відтворюючи цей рукопис, абзаци маркую за остаточними 
правками автора, не позначаючи їхньої початкової відсутности. За ви-
правленнями в рукопису Б передаю абзаци і реконструйованого тексту 
невідомого протографа («сцена в пекарні»). Абзаци тексту рукопи-
су А («У Києві») передаю буквально.

Астериском позначено варіянти рукопису Б, зроблені перед тим, 
як його у грудні 1846 року було передано Осипові Бодянському для 
публікації.

Пряму мову персонажів передаю по-сучасному.
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Правописні засади

Правопис українських рукописів «Чорної ради» відображає ево-
люцію поглядів автора. У рукописах ужито дві правописні системи: 
«максимовичівку» (якою створено рукописи А і Б) та «ярижку» (руко-
писи В і Г). як уже йшлося (див. с. 239‒240), письменник відмовив-
ся від «максимовичівки» пізньої осені 1846 року, і всі виправлення 
в рукопису Б на засланні зроблено вже «ярижкою», яка в Кулішево-
му виконанні мала певні особливості. Наприклад, автор у різний час 
по-різному позначав той самий звук на початку слова ‒ то літерою и 
(изчезлы), то ы (ыдучы); на означення йотованого е вживав літери е 
(пытае) або є (знаєшъ). 

У публікації рукописних текстів максимально збережено особли-
вості авторської мови. Засобами сучасної ортографії передано явища 
асиміляції приголосних звуків, написання слів разом, окремо, через де-
фіс (в окремих випадках збережено давню форму: наприклад, в ні́вець), 
уживання великої та малої літер, виправлено пунктуацію (за умови, 
якщо вона не узгоджується із сучасною і не містить додаткових змісто-
вих відтінків). Назагал дотримано таких засад у відтворенні правопису 
текстів:

1. Написання слів, виражених етимологічним правописом («мак-
симовичівкою»), скориґовано за допомогою текстів, створених «яриж-
кою». Це правило не поширюється на випадки, коли «ярижкою» слово 
має декілька різних написань (наприклад, Кыіва, Кыйова, Кыєва), ‒ у 
такому разі замість етимологічної форми подано сучасну. 

2. літери и та ы в середині та кінці слова (рубыны, тильки, по-
стривай, дыво) передано відповідно літерами і та и (рубини, тількі, 
пострівай, диво)10. літеру ы на початку слова (ыде), а також як спо-
лучник ‒ літерою і (за винятком слів ынше, ынколи, ынде, які подано 

10 У Куліша іноді трапляються похибки в написанні цих літер на позначення відпо-
відних звуків ((наприклад, чары яки ‒ рукопис В, натомість у рукопису Б ‒ чари 
яки)  ‒ ці похибки виправляю беззастережно. якщо трактування похибки є двознач-
ним ‒ залишаю Кулішеве написання.



з урахуванням варіянтної до чинного правопису граматичної форми: 
инше, инколи, инде11). 

Збережено звук и в закінченнях родового, давального та місце-
вого відмінків однини іменників жіночого роду (соли, до старости, 
од напасти), називного та місцевого відмінків множини іменників 
чоловічого, жіночого та середнього роду (гроши, двери), називного 
відмінка множини (діє)прикметників і займенників (золоти, варти, 
очинени, всяки, наши), у закінченні повних нестягнених форм (діє)
прикметників та займенників називного відмінка множини (окаянниї, 
тиї темниї стіни). Водночас зафіксовано деяку непослідовність у по-
значенні цього звука (золоті, самі, наші).

3. Не змінено звукової форми в таких словах: залыцяннє, радо-
вався, мизковавъ, пылне дило, жадною мирою, на дверах, клочча, на 
стени, предковишни, ледви, скризь (прийменник), прохожуюцця (звук 
ж не змінюю на африкату дж), очыняцця, одышовъ, заквичатысь, по 
подвиррю ‒ залицяннє, радовався, мізковав, пилне діло, жадною мірою, 
на дверах, клочча, на стені, предковішні, ледві, скрізь, прохожуються, 
очиняться, одишов, заквічатись, по подвіррю. Натомість подано сучас-
не написання слів: письня, киньска, ллєцця, бацця (іноді автор також 
пише: бачся), облыжесся, соломяный, ызжыла й ижжыла, запорозци, 
роставывшы, росказують (автор також не раз пише префікси роз- і без- 
перед глухими приголосними: розсыпалы, безталанна), изпоконъ вику, 
красчого, честному (трапляється і сучасне написання: краще) ‒ пісня, 
кінська, ллється, бачся, оближешся, солом’яний (зазвичай роздільну 
вимову в рукописах означено: наприклад, камъяне), ізжила, запорож-
ці, розставивши, розказують, іспоконвіку, кращого, чесному.

Збережено сполучник до’, запозичений з української писемної 
мови ХViii – початку ХІХ століття (поки пройшов Київ скрізь князькиї 
усобиці, скрізь Батиїву хуртовину, скрізь Литовщину, скрізь уният-
ські чвари да Хмелнищину, до’ зосталась із його сама руїна).

4. Відтворено паралельні форми: тількі й тілько, скількі й скіль-
ко, привитатись і привітатись, прощалник і прощальник, неволник і 
невольник, прими́ і прийми́, скризь і скрізь, придете і прийде, сидить 
і седить, міні і мині.

5. Позначено наголоси, якщо вони не збігаються із сучасними ор-
тоепічними нормами (до господарá, звичáї).

11 Виправляючи в середині 1850-х років рукопис В, автор подекуди змінював літеру 
ы на и в позиції на початку слова і як сполучник, а водночас нові слова вписував у 
зміненій формі (наприклад: инколы). Корекцію правопису стосовно цих слів, яку 
проведено непослідовно, не відзначаю.



Сцена в пекарні*

(березень – квітень 1846 року)

<арк. 17> Глава iV
Тим часом, як стариї отак собі розмовляли, Шрамченко, розсідлав-

ши коней, пустив їх пастись по подвір’ю да й хотів іти й собі в пасіку, а 
далі думає: «Пострівай лишень, козаче! кажуть, у Череваня дочка врод-
лива надиво. я бачив її ще маленькою, як приїздила з покойним геть-
мáном у Київ після збаразької войни, да й тоді була така гарна дитинка, 
що всі було ненавтішаються. Було наші старшини́ знай носять на руках 
і дарують то сережки, то намисто, що познімали з ляховόк-полячόк. 
старий гетьмáн, розвеселившись раз, промовив: “Враг тебе знає, Че-
реване, як ти потрапив проізвести на світ таку дочкý! Ти сам схож на 
кухву пива, а се ж буде цариця, а не дівка, як виросте!” І не помилився 
ж покійник: вже не раз доходили до мене в Паволоч слухи, що справді 
вона вродлива, як цариця. Тоді їй було п’ять год, а тепер вісімнадцять. 
доб<ре... Побачимо, що>1 <арк. 17 зв.> там за цариця!»

Так собі мізкуючи, Петро Шрамченко йшов доріжкою до хати. 
Гляне, аж у садку криниця під дерев’яною кришею. Над криницею 
образ і рушничок на образі вишиваний; а круг криниці усякі квітки: 
«Зараз і видно дівочу руку», – подумав Шрамченко, і зараз йому на 
душі зробилось якось инше. Що то за милий вік молодецький! квіт-
ка запахне, вітерець повіне або мелькнуть вишивані рукава, вже ти й 
не той; вже в тобі наче хто засів да й перебирає стиха усі, які тілько 
є, струни. молодецький вік, як та бандура, що аби доторкнувсь, вже 
вона й озивається. А вже як приде оця погана старість, то треба хиба 
добрим смиком потягнути, щоб душа заговорила.

Підходить Шрамченко наш ік хаті, коли ж слухає – співає хтось 
у хаті пісню. Виводить пісню дівоцький голос, тонкий да милий, да 
так же любо да гарно, що ще він зроду не чував такого голосу. став і 
слухає; а пісня ллється, як чари; так і кладе у душу всяке слово, так і 
обіймає її, що вже нічого більш їй <і не треба, ні про що душа більш 
і не думає>2.

* Текст первісної редакції, створеної в березні – квітні 1846 року. Реконструція за 
рукописом Б (зчитано за нижнім «шаром» тексту). 

1 Нрзб. (аркуш обрізано); текст встановлено за рукописом В.
2 Нрзб. (аркуш обрізано); текст встановлено за допискою.
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<арк. 18> справді, Шрамченка зразу так і очаровало. сам він не 
знав, що з ним діється, і ухо, і око, і серце так і пориваються туди, звід-
ки іде той голос. Ще тільки почув пісню, а вже хоть і не кажи йому, 
яка та дівчина, що так хороше співає: вже вона перед ним стоїть, мов 
намальована. Бачить він її і скрізь сад, і скрізь хату, і вже тепер хоть би 
хто, хоть би сам батько почав його кликати, не послухав би він нікого. 
Одна в його тепер хіть – побачить скорійш Череванову царицю.

Іде, а душа так і колишеться, як те море. І що то! трудно розка-
зать, а всякому розумно, хто змолоду не був старим, що скоро падуть 
на душу дівоцькії чари, то вже й перед очима все зміниться. В Черева-
ня була хата прóста, соломою крита; старі яблунí поскладали свої віти 
на кришу; ґаночки обвішані всякими травами, щоб сохли на сонці, 
вікна низенькі, звéрткові, досить того, що все так, як звичайно буває 
по простацьки; а Шрамченкові здалось тепер, що він нічого кращого 
й не бачив. Увійшов ото в сіни. Направо – світлиця, наліво – пекарня. 
две<рі у пекарні очинені>3. <арк. 18 зв.> Гляне, аж там Череванша і 
її дочка-цариця.

Череванша була моторна, кругловида, огрядна собою пані; весела 
й говорлива, на виду рум’яна й чорнобрива; замолоду була дуже хоро-
ша. ліпила на той час саме вареники.

А що вже дочка, а звали дочку леся, то й лучче й не казать, що за 
вродлива. Всяке б слово ізов’яне зараз, скоро прировняєш його до тиї 
пишної вроди. Там така була, що як поведе очима, то так з тебе душу 
й візьме, і хоч би здається не пив і не їв да все на неї дивився, то й тоді 
б не надививсь уволю. досить того, що наш козак як увійшов у хату, 
да як глянув, то й став так, як укопаний. Щоб, як звичайно водилось 
у старовину, перехриститься до богів да привітаться поважно з госпо-
динею, так він стоїть, дивиться і сам не знає, що рóбить. да вже Чере-
ванша обернулась до його да й пізнала зараз, хоч років тринадцять не 
бачила. Здивовалась пані, аж руками сплеснула.

– Боже, Боже! – каже. – Оце якого гостя Господь пос- <арк. 19> 
лав нам! То-то, що на тину сьогодні все скрекеке да скрекеке! А я 
кажу: чого ся навісна сорока скрегоче! Аж от чого!

да й привіталась гарненько з гостем.
Шрамченко б то якби на инший час, привітавсь із лесею, бо 

по-старосвітськи так водилось, що вже як гість знакомий, то й приві-
тається з старими да і з дівчам поцілується таки любенько; так що ж, 
коли його так і затуманило? То був жвавий, моторний козак, а тепер 
як у воду опущений.

Череванша тілько всміхнулась, баба бойка, зараз догадалась, що 
воно є, да й каже:

– А з лесею ж?

3 Нрзб. (аркуш обрізано); текст встановлено за допискою.
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Він би сказав «не смію», так чи доладно ж було сказать так коза-
кові, да ще такому, як Шрамченко? схаменувсь небіж да й підступив 
до тиї кралі, а серце так як не вискочить. І вже як він там її поціловав, 
сього вже й сам не тямив, бо як зглянув зблизька на тиї очі, на тиї бро-
ви, то й дух йому захопило! Здається, що б тут таке, да ба!

– сідай же в нас, дорогий гостю! – каже Череванша, протерши 
йому фартухом на лавці місце, хоть і та <нрзб. (аркуш обрізано)4. – 
Звідки ж оце> <арк. 19 зв.> і куди тебе Бог несе, коханий Петрусю?

Каже:
– Їдемо з панотцéм на богоміллє в Київ.
– Так і панотець тут? де ж він?
– Пішов до господара в пасіку, – да ото вже, очунявши трохи і по-

чав загинать козацькії баляси. – І я, – каже, – хотів іти туди, так душа 
так і тягне, щоб побачить скорійш вашу царицю.

да й дивиться на неї, може, почервоніє; а вона й нечогісінько: 
мабуть їй таке залицяннє було невдивовижу. сидить собі на ослоні да 
перебира свіжі сироїжки до вечери. А мати й каже:

– Видно, тобі, доню, справді буть царицею, що тебе всі так вели-
чають.

– Буде з мене й гетьмáнши! – дала одвіт леся да й усміхнулась.
як же всміхнулась, то нашому козаку Бог знає що показалось. 

Згадав він казку про царівну, що як сміється, то всякі квітки процвіта-
ють, а як заплаче, то дорогий жемчуг сиплеться. Тілько чогось йому 
тії слова, що вона промовила, якось тяжко на душу пали. сам він 
<арк. 20> не знав, що се таке.

Тим часом мати каже:
– як дасть Бог, то, може, се й не минеться! Адже ж таки ти на 

щось носиш кам’яне намисто.
Шрамченко тоді глянув, аж у лесі на шиї намисто таке, що, може, 

незчисленні гроші коштує. Усе рубіни да топази в золоті. Видно з яко-
їсь лядської княгині козакам на войні досталось. Глянув, да, не поду-
мавши, чи до ладу воно буде, чи ні, так і ляпнув:

– А що ж се, паніматко, за намисто?
Так Череванша ж буцім не дочула.
– дак оце, – каже, – ви на богоміллє? добре! ми теж давно збира-

ємся в Київ, да мого пана трудно зворохнуть з місця. Аж сором: живе-
мо під самим Києвом, а ось сю весну ще не були ні разу! Хиба тепер 
чи не пошле йому Бог охоти. А з вами й нам веселійш буде їхати.

Почувши се, Шрамченко дуже зрадів, що от, може, ще дней два 
або три буде він бачить оцю дивную панну, що до неї мов би хто взяв 
да й прив’язав його душу. Тілько ж недовго радовався. як згадав він 
буде з мене й гетманши, да ще глянув на оце чуднé намисто, то така 

4    У російському тексті (ПГ, 185): сказала хозяйка, протирая для него на лавке своим 
фартуком место, хотя лавка была чиста, как нельзя больше.
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пала на душу тоска, що не знать би куди дівався: «<Що оце зо мною 
робиться? – думає сам собі>5 <арк. 20 зв.> бідаха. се справді чи не 
чари які? Тілько зачув її голос, то ось сам себе не тямлю. мов з мене 
душу витянуто. Тілько в мене й думки, що про сю чарівницю. Нехай 
би вона звеліла міні що-небудь найтруднійше: нема того в світі, на що 
б я не одваживсь! Так їй же бо ні до чого нема нужди! Гордая панна! 
Вона знає, добре знає, яка вона хороша! На нашого брата не хоче й 
дивиться! Гетмáнша! Он що в неї на думці!»

І тиї слова буде з мене і гетьмáнши” так і впивались п’явками 
йому в серце! Отаке-то! А вона, може, так собі блявкнула.

Бачить Череванша, що Петро наш сидить, понуривши голову, да 
й каже:

– Чого ж ти, гостю наш милий, такий смутний? Не таким я колись 
тебе знала років з десяток назад. Правда, тоді літа твої були ще не до 
смутку; хоть і тоді ти виїзжав уже на грець, да ще був зовсíм дитина. 
То уже тепер<-то зайшла та пора непокійна, що,>6 <арк. 21> кажуть, 
дівоцькі очі не сходять з серця ні вдень, ні вночі. мабуть, покинув у 
Паволочі свою чорнобриву?

– Покинув, може, й не одну, – такий дав одвіт Петро, – да всі вони, 
хоч би їх була сотня, не варти...

Хотів сказать: не варти й черевичка оцеї чорнобривої, да й не 
зміг; так і став посеред слова. А Череванша і підхопила (о! бойка пані 
була!):

– Не варти того, щоб сумовать! От які тепер пишни да горди коза-
ки стали! Що ж, доню, про нас, хуторянок, скажуть?

да й усміхнулась і зглянула на дочку так, що всяке б догадалось, 
що вона зовсíм инше думає, ніж говорить, і що яка то радість тій мате-
рі, що має таку вродливую дочку! леся зглянула на матір і тож усміх-
нулась; усміхнулась да й каже:

– Нічого не скажуть, мамо! Нас ніхто не бачить і не знає!
– да й ніколи не бачитимуть, доню, ніколи не знатимуть, поки 

будемо сидіть  у сьомý воронячому гнізді. Уже давно запрошує нас до 
себе в гостину брат мій: «Приїдьте да приїдьте <нрзб. (аркуш обріза-
но)>7 <арк. 21 зв. > у гості, подивлітесь на мою княгиню да покуштує-
те нашого хліба-солі». І чом би не поїхать? Хоч би подивились, що там 
у його за жінка-княгиня. Бо він після розгрому ляхів на Волиню взяв 
за себе польку княгиню. Так що ж? скоріш поворухнеш з місця той 
камень над скарбом, що, кажуть, треба запрягти дванадцять чорних 
волів од одниї корови, ніж упросиш могó старого вилізти з Хмарища. 
да вже ж хиба не я буду, щоб я його тепер із Києва не попровадила за 
дніпро. Уже я заздалегідь звеліла виготовить ридван.

5 Нрзб. (аркуш обрізано); текст встановлено за рукописом В (арк. 18 зв.). 
6 Нрзб. (аркуш обрізано); текст встановлено за допискою на арк. 19.
7 У російському тексті (ПГ, 189): приедьте да приедьте-таки когда-нибудь к нам
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– А де ж ваш брат живе? – спитав Шрамченко.
– да аж під Ніженем, Петрусю. І кажуть, що таки добре панує.
– Так ви оце аж під Ніжень поїдете, – сказав Шрамченко, а сам 

так зрадів, що аж очі заблищали. А чого? спитались би ви, то й сам би 
не зумів сказати.

– О, да вже тілько перевези мене за дніпро, – каже Череванша, – 
то я обшатаю всю Гетманщину! Не скоро дождеться пасіка мого пана, 
а квітки – моєї лесі. да не журись, доню, знáйдемо ми собі, може, 
луччу квітку за дніпром.

<Ще щось хотіла цокотати моторна молодиця Череваниха, та 
леся зглянула на неї так,>8 <арк. 22> мов сказала: «Нащо, мамо, таке 
говорити при чужих людях?», а шовкова шнурівка легенько піднялась 
да знов й опала: здихнула чогось небога...

дивиться мій козак, да аж серце йому повернулось. сам він не 
знає, чого йому досадно так на лесю і на її матір. Подумав би сам, яке 
йому діло до їх таємної розмови або до того, що там у душі у тиї пан-
ни діється? так ніт же, в його не та думка. Він би хотів спитать у них: 
«скажіте, Бога ради, що оце за зáгадки?» і питав тілько сам у себе, і не 
було йому жадного одвіту. Тяжко було йому на серці. Він справді вже 
почав думать: «Чи не попавсь оце я між чарівниць, а вони взяли́ мене 
в свої руки да й потішаються з мене!»

Шрамченко був козак-друзяка, не з клочча було в йогó серце. Вже 
як кохав кого, то кохав так, що й душу готов положить за приятеля; 
знавав він і дівоцьке серце, тілько завсегда сміявсь над тими любоща-
ми, і як було побачить, що инший козак мов сам не свій од них ходить, 
то й <арк. 22 зв.> каже: «Ат, нічого гаразд робить чоловіку, так оттаке 
собі викомпонує, да й торочить:

Ви, любощі, ви милощі
Гірше тиї немощі... 

а якби знав тільки своє діло, то сі дурниці і на ум не пійшли».
Так-то він мізковав колись. Од же тепер у йогó й діло єсть, да ще 

яке пилне діло! При́деться, може, піднять до самого неба огонь да 
полом’є, напоїть кров’ю до самої колодки шаблю, і чи про любощі ж 
йому тепер би думать, коли вони з батьком підняли́сь на таке велике 
діло? А йому все байдуже. Забув він і про батька, що клопоче день і 
ніч свою стару голову; забув і про Вкраїну, що розодрана надвоє.

Треба ж було ще, щоб разом із милощами посіяно йому в серце 
оту ревность, що написано: жестока, яко ад, ревность, отой жаль, що 
співають:

                     Ой мати, мати, жаль ваги не має.

8 Нрзб. (аркуш обрізано); текст встановлено умовно за допискою.
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Через той жаль, бачся б, треба йому покинути горду да пишну <пан-
ну>, що й не вважає на його; так ніт же бо! Так воно є в світі, що як 
роздере той жаль <тобі серце, то любощі>9 <арк. 23> ще глибше там 
укореняться!

Приключилося тепер Шрамченкові, як тому орлу, що літає попід 
хмарами, не знаючи собі пана; як же вдарить стрілець із лука, попу-
стить бідаха крила і падає йому під ноги. Так і Шрамченко: забувши 
свою козацьку гордость, він би припав до ніг оцій дівчи́ні, оцій хуто-
рянці і поціловав би у самі черевички. Що вона йому? Він ледві знає, 
як її зовуть, він ще до неї й слова не промовив по-людськи; вона ще 
на його й не зглянула так, як то згляне часом на козака дівчи́на. е, да 
піди ж ти з тими любощами! Йому здалось, що він і на світі не жив, 
поки її не вбачив; йому здалось, що він, живучи на світі, тілько на те й 
готовивсь, щоб його душу осіяли оці очі; світ йому тепер повернувся, 
а на душі така ж то пала туга, що й сказати трудно!

Чого ж йому туговати? Чи того, що вже, може, вона когось кохає? 
Чи того, що вона така вродлива да пишна, що він (так-то він думав) не 
варт її й мізинця? чи, може, того, що його душа так і палає, а вона собі 
сидить, мов <цари>ця і хоть би <глянула тобі на його>10 <арк. 23 зв.> 
що ж, хоть би вона й не любила ще нікого, хоть би вона була й негорда 
й непишна проти́в його, хоть би її оддали йому обома руками? Що б він 
тоді? спитаємось ми в його. як йому здається? – Чудно вам ска зать, яке 
то бува химерне молодеє серце. Не обнімав би він її, а пав би в ноги, 
обняв би тиї ноги і плакав би, здається, плакав, поки виплакав би пе-
ред нею всю свою душу. якби йому сказав колись хто таке диво, він би 
нареготавсь із того в волю, може б назвав такого козака бабою, а тепер, 
Боже ти мій милий! Йому жадні сльози не здались би бабськими.

Що ж леся? невже таки зовсíм байдуже, що от увочевидьки зана-
пастила козака? Ні бо таки! не була б вона й дівка, коли б їй те було 
байдуже. Таки ніде правди діти, що як побачила, як бідний Петрусь 
перед нею зовсім омліває, то наче хто медком по серденьку помазав, 
і хоч була собі горда панна, а очиці так і зассяли. Звісна вже дівчача 
натура. Хоч дівка як кого кохає, а подивись тілько на неї як на яке диво, 
да скажи нишком, так щоб почула: «От дівчина, от <арк. 24> благодать 
Божа!», то, єй же єй! серденько в неї замліє! І вже ти не дармо випустив 
своє слово – вона вже тобі знатиме, як подякувать: або всміхнеться до 
тебе так, що аж помолодшаєш, або словечко промовить таке ніжне, що 
завинуть би тільки в китайку да й носить біля серця.

Оттак же й наша леся: буцім їй і невдогад, що чоловік прить-
мом погибає, а як поглянула, то так і ожив сердешний. Поглянула да 
й каже:

– Хмарище наше закрито звідсі гаями...

  9 Нрзб. (аркуш обрізано); текст встановлено за допискою на арк. 21.
10 Нрзб. (аркуш обрізано); текст встановлено за допискою на арк. 21 зв.



Так мати ж бо не дала договорить да й перебила:
– Що до нас тілько орли літають у гості.
Так уже й Петрусь здобувсь на слово та й каже:
– Хотів би я орлом бути, високо літати...
А та й його перебила:
– Полетів би у Паволоч милу одвідати.
– Ні, – каже Петро, – не в Паволоч, а в Хмарище, коли ваша ласка. 

сюди, як от<там у пісні співають>11, <арк. 24 зв.> через бистриї води 
плив би я лебедем, через далекії поля біг би перепелком, через високії 
ліси летів би голубом...

– І оце б то сьому правда? – спитала леся, пилно на його спогля-
нувши.

– святая правда! – аж скрикнув Шрамченко, бо йому вже показа-
лись і кози в золоті.

Не знав ще, неборак, як часто брешуть дівчачі очі! і вже ото хотів 
розпуститься з балясами, коли ж тут недобра мати вродила Череваня. 
Уваливсь у хату да до його, розставивши руки:

– А, бгатіку, – і почав ціловаться. – Ну, – каже, – бгате, нічого 
казать: не вниз ідеш, а вгору. То був козак над козаками, а тепер ще 
луччий став! меласю! – каже, – от нам зятьок! лесю! от жених тобі 
під пару, так-так! Га-га-га! Бач, бгате, який чоловік! сам набиваюсь із 
своїм добром, дак не бере ж бо ніхто да й годі! Га-га-га! Ходім, бгате, 
в світлицю. Нехай вони собі тут пораються! Жіноча річ коло печі, а 
нам, козакам, пити да гуляти.

да взяв<ши Петра за руку і потяг до світлиці>12.

<арк. 25> Глава VІ

світлиця в Череваня була така, як і тепер буває в якого заможного 
козака (що ще то за луччих чáсів батько або дід вибудовав, бо вже те-
пер і козакам пришлось круто). <...>

11 Нрзб. (аркуш обрізано); текст встановлено за допискою на арк. 22 зв.
12 Нрзб. (аркуш обрізано); текст встановлено за допискою на арк. 23.
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сторінка автографа «Чорної ради» (1846‒1849) 



Сцена в пекарні*

(літо 1846 – бл. 26 червня 1849 року)

<арк. 17> Глава ІІІ1

Тим часом, як стариї отак собі розмовляли, Шраменко2, розсід-
лавши коней, пустив їх пастись по подвір’ю да3 хотів іти й собі в пасі-
ку, а далі думає: «Пострівай лишень, козаче! кажуть, у Череваня дочка 
вродлива надиво. Бачив я4 її ще маленькою, тоді була як ягодка, а те-
пер, кажуть, дівка навдивовижу»5.

Так собі мізкуючи, Петро Шрамченко йшов доріжкою до хати. 
Гляне, аж у садку криниця6. Над криницею образ і рушничок на об-
разі вишиваний; а округи усякі квітки насіяні7: «Зарáз і знати8 дівочу 
руку9», – подумав мій козак10, і зараз йому на душі зробилось якось 
инше. Що то за милий вік молодецький! квітка запахне, вітерець по-
віне або забіліють оддалеки11 шиті рукавчата12, вже ти й не той; вже в 

* Текст подано за рукописом Б.
  1 ІІІ] а) V б) iV
  2 Шраменко] Шрамченко
  3 да] далі закр. й
  4 Бачив я] я бачив 
  5 тоді була як ягодка, а тепер, кажуть, дівка навдивовижу».]

а) як приїздила з покойним гетьмáном у Київ після збаразької войни, да й тоді була 
така гарна дитинка, що всі було ненавтішаються. Було наші старшини́ знай носять 
на руках і дарують то сережки, то намисто, що познімали з ляховόк-полячόк. ста-
рий гетьмáн, розвеселившись раз, промовив: “Враг тебе знає, Череване, як ти 
потрапив проізвести на світ таку дочкý! Ти сам схож на кухву пива, а се ж буде 
цариця, а не дівка, як виросте!” І не помилився ж покійник: вже не раз доходили 
до мене в Паволоч слухи, що справді вона вродлива, як цариця. Тоді їй було п’ять 
год, а тепер вісімнадцять. доб<ре, побачимо, що> <арк. 17 зв.> там за цариця!»

б*) як приїздила ~ ненавтішаються. сам Хмелницький, розвеселившись раз, про-
мовив: “Враг ~ виросте!” От же, кажуть, і не помиливсь покійник: ~ там за 
цариця!»

в) тоді була як ягодка, а тепер, кажуть, [далі закр. виросла вродлива, мов] дівка 
навдивовижу. доб<ре, побачимо, що> там за краля!»

  6* криниця] далі закр. під дерев’яною кришею
  7 округи усякі квітки насіяні] круг криниці усякі квітки  
  8 знати] видно
  9 дівочу руку] а) дівочу руку б) дівоче пораннє
10 мій козак] Шрамченко
11* забіліють оддалеки́] мелькнуть
12 шиті рукавчата] вишивані рукава
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тобі неначе13 хто засів да й перебирає стиха усі, які тілько є, струни. 
молодецький вік, як та бандура, що аби доторкнувсь, зараз14 озива-
ється. А вже як приде оця погана старість, то треба хиба добрим сми-
ком потягти по душі, щоб обізвалась15.

Підходить Шрамченко мій16 ід17 хаті, коли ж слуха18 – співає хтось 
у хаті пісню. Виводить пісню дівоцький голос, тонкий да милий, да 
так же любо да гарно, що він ще19 зроду не чував такого співу20. став 
і слухає; а пісня ллється, як чари; так і кладе у душу всяке слово, так і 
обійма21 її, що вже нечого22 більш їй і не треба, не про що душа білш 
і не думає.

<арк. 18> Козака мого23 зразу так і очаровало. сам він не знав, що 
з ним діється – і ухо, і око, і серце так і пориваються24, звідки йде25 
той голос. Ще тільки почув пісню, а вже хоть і не кажи йому, яка на 
вроду26 дівчина, що так хороше співає: вже вона перед ним стоїть, мов 
намальована. Бачить він її душею27, і вже тепер хоч28 би, здається29, 
хто, хоч30 би сам батько почав його кликати, не послухав би він нікого. 
Одна тепер у його31 хіть – побачити32 скорійш Череванівну33.

Іде, а душа так і колишеться, як те море. І що то! трудно розказа-
ти34, а кожному35 розумно, хто змолоду не був старим дідом36, що ско-
ро падуть на душу дівоцькії чари, зараз увесь мир якось инше засяє37. 

13 неначе] наче
14 зараз] вже вона й
15 потягти по душі, щоб обізвалась]

а) потягнути, щоб душа заговорила
б*) потягнути, щоб душа обізвалась

16 мій] наш
17* ід] ік
18 слуха] слухає
19 він ще] ще він
20* співу] голосу
21 обійма] обіймає
22 нечого] нічого
23 Козака мого] а*) справді, Шрамченка б) Шрамченка
24 пориваються] далі закр. туди
25* йде] іде
26 на вроду] та
27* душею] і скрізь сад, і скрізь хату
28* хоч] хоть
29 здається вписано
30* хоч] хоть
31 тепер у його] в його тепер
32* побачити] побачить
33 Череванівну] Череванову царицю
34* розказати] розказать
35 кожному] всякому
36* дідом вписано
37 зараз увесь мир якось инше засяє]

а) то вже й перед очима все зміниться
б) то вже й перед очима все, мов зачароване
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В Череваня була хата прóста, соломою крита; старі яблунí поскладали 
свої віти на кришу; ґаночки́ обвішані всякими травами, щоб сохли 
на сонці, вікна низенькі, звéрткові, досить38, що все так, як звичайно 
буває по простацьки; а козакові мому39 здалось тепер, що він нічо-
го кращого й не бачив. Той чарівницький голос розтекавсь мов щире 
злото по тій солом’яній криші, по тому зеленому моху, що повискаку-
вав із квітками скрізь по старій стрисі, і по тих яблуневих вітах, і по 
зверткових віконцях, і по сушéних травах: мов золотиї40 кіти скраша-
ли вони перед його очима тую простацькую стріху41.

Увійшов ото в сіни. На праву руку – світлиця, на ліву42 – пекарня. две-
ри у пекарні очинени. <арк. 18 зв.> Гляне, аж там і Череваниха43, і її дочка44.

Череваниха45 була моторна, кругловида, огрядна собою пані; ве-
села й говорлива, на виду рум’яна46; замолоду була дуже хороша47.

А що вже дочка, а звали дочку леся, то й лучче й не казати48, 
що за вродлива. Всяке б, здається, слово зараз ізов’яло49, скоро при-
ровняти би50 його до тиї пишної вроди. Там така була, що як поведе 
очима, то так з тебе душу й візьме, і хоч би здається не пив і не їв 
да все на неї дивився, то й тоді б не надививсь уволю. досить51, що 
мій52 козак як увійшов у хату, да як глянув, то й став так, як укопа-
ний. Щоб-то, як звичайно водилось у старовину, перехриститись53 
до богів да привітатись54 поважно з господинею,55 він стоїть, ди-
виться і сам не зна56, що рóбить. Та вже сама Череваниха зуздріла 
його да аж руками сплеснýла: може років 13 його не бачила, однак 
пізнала одразу57.

38 досить] далі закр. того
39 козакові мому] Шрамченкові
40 золотиї вписано
41◊   Той чарівницький голос ~ тую простацькую стриху [замість тую простацькую 

стріху було тиї <слово нрзб.> ґаночки] вписано
42* На праву руку – світлиця, на ліву] Направо – світлиця, наліво
43* Череваниха] Череванша
44 дочка] далі закр. -цариця
45* Череваниха] Череванша
46 рум’яна] далі закр. й чорнобрива
47* хороша.] далі закр. ліпила на той час саме вареники.
48* казати] казать
49 Всяке б, здається, слово зараз ізов’яло]

а) Всяке б слово ізов’яне зараз
б) Всяке б, здається, слово ізов’яло зараз / Всяке б слово ізов’яло зараз

50 прировняти би] а) прировняєш б) прировнять би
51 досить] далі закр. того
52 мій] наш
53 перехриститись] а) перехриститься б*) перехриститися
54* привітатись] привітаться
55 господинею,] далі закр. так
56* не зна] знає
57 Та вже сама Череваниха ~ пізнала одразу] Та [було* да] вже сама Череваниха [було* 

Череванша] обернулась до його да й пізнала зараз, хоч років тринадцять не бачила. 
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– Боже, Боже! – каже, – Оце якого гістя58 Господь пос- <арк. 19> 
лав нам! То-то, що на тину сьогодні все скрекеке да скрекеке! А я 
кажу: чого ся навісна сорока скрегоче! Аж ось59 чого!

да й привіталась гарненько з гостем.
Шрамченко б то якби на инший час, привітавсь із лесею, бо 

по-старосвітськи так водилось, що вже як гість знакомий, то60 приві-
тається з старими да і з дівчам поцілується таки любенько; так що ж, 
коли його так і затуманило? То був жвавий, моторний козак, а тепер 
як у воду опущений.

Череваниха61 тілько всміхнулась. Баба була62 бойка, зараз догада-
лась, що воно є, да й каже:

– А з лесею ж?
Він от, їй богу, рад би сказати63 «не смію», так чи доладно ж би 

це було64 козакові, да ще такому, як Шраменко65? Підступив неборак66 
до тиї кралі, а серце так як не вискочить. І вже як він там її поціловав, 
сього вже й сам не тямив,67 як зглянув ізблизька68 на тиї очі, на тиї 
брови69, то й дух йому захопило! Здається, що б тут таке? да ба!70

– сідай же в нас, дорогий гостю! – каже Череваниха71, протерши 
йому охайно72 на лавці місце73. – Звідки ж оце74 <арк. 19 зв.> і куди 
тебе Господь несе75?

Каже:
– Їдемо з панотцéм до Києва на прощу76.

Здивовалась пані
58 гістя] гостя
59* ось] от
60* то] далі закр. й
61* Череваниха] Череванша
62* всміхнулась. Баба була] всміхнулась, баба
63 Він от, їй богу, рад би сказати] Він би сказав
64 доладно ж би це було]

а) доладно ж було сказать так
б*) доладно ж було сказати так

   в) доладно ж було це
65 Шраменко] Шрамченко
66 Підступив неборак]

а) схаменувсь небіж да й підступив
б) Підступив небіж

67 тямив,] далі закр. бо
68 ізблизька] зблизька
69 брови] а) брови б) бровеня<та>
70 що б тут таке? да ба!] що б тут таке, да ба!
71* Череваниха] Череванша
72 охайно] фартухом
73 місце] а) місто, хоть і та <нрзб. (аркуш обрізано)>
   б) місце, хоч і та <нрзб. (аркуш обрізано)>
74 Звідки ж оце вписано
75 Господь несе] Бог несе, коханий Петрусю
76 до Києва на прощу]

а) на богоміллє в Київ



475

– Так і панотéць тут? де ж він?
– Пішов до господарá в пасіку. – да ото вже, трохи очунявши77 і 

почав загинати78 козацькії баляси. – І я, – каже, – хотів іти туди, так 
душа так і тягне, щоб скорійш побачити79 вашу кралю80.

да й дивиться на неї – може, почервоніє; а вона й нечогісінько: 
мабуть їй таке залицяннє було невдивовижу. сидить собі любенько81 
на ослоні да перебира свіжі сироїжки до вечери. А мати ліпить варе-
ники82 да й каже:

– Видно83, тобі, доню, бути за королем, що тебе величають кралею84.
– Буде з мене й гетьмáнши! – дала одвіт леся да й усміхнулась.
як же всміхнулась, то нашому козакові85 Бог знає що показалось. 

Згадав він казку про царівну, що як сміється, то всяки квітки про-
цвітають, а як заплаче, то дорогий жемчуг сиплеться. Тілько чогось 
йому тії слова, що вона промовила, якось тяжко на душу пали. сам він 
<арк. 20> не знав, що се таке.

Тим часом мати каже:
– як дасть Господь86, то, може87, й не минеться! На щось же но-

сиш ти88 кам’яне намисто.
Шрамченко тоді гляне89, аж у лесі на шиї намисто таке, що, може, 

незчисленні гроши коштує. Усе рубини да топази в золоті. мабуть90, 
з якоїсь лядської княгині козакам на войні досталось. Глянув, та91, не 
подумавши, чи до ладý воно буде, чи ні, так і ляпнув:

– А що ж се, паніматко, за намисто?
Так Череванша ж буцім не дочула.
– дак оце, – каже, – ви на прощу?92 ми теж давно збираємось у 

Київ, та93 мого пана трудно зворухнути94 з місця. Аж сором: живемо 

б*) на богоміллє до Києва
77* трохи очунявши] очунявши трохи
78* загинати] загинать
79* скорійш побачити] побачить скорійш / побачити скорійш
80 кралю] царицю
81* любенько вписано
82* ліпить вареники да вписано
83 Видно] а) Видно б*) мабуть
84 доню, бути за королем, що тебе величають кралею] доню, справді, бути [*було буть] 

царицею, що тебе всі так величають
85* козакові] козаку
86* Господь] Бог
87 може] далі закр. се
88 На щось же носиш ти]

а) Адже ж таки ти на щось носиш
б) На щось же ти носиш

89 гляне] глянув
90* мабуть] Видно
91* та] да
92 прощу?] богоміллє? добре!
93* збираємось у Київ, та] збираємся в Київ, да
94* зворухнути] а) зворонуть помилка копіїста б*) зворохнути
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ось під самим Києвом, а95 сю весну ще не були ні разу! Хиба тепереч-
ки96 чи не пошле йому Бог охоти. А з вами й нам веселійш буде їхати.

Шрамченко97 дуже зрадів, що от, може, ще деньків зо два побуде 
коло сії́ дивної панни98, що до неї мов би хто взяв та99 й прив’язав його 
душу. Тілько ж недовго радовався. як згадав100 буде з мене й гетмáн-
ши», та101 ще глянув на оце чуднé намисто, то така пала на душу тоска, 
що не знать би куди дівавсь102: «<Що оце зо мною робиться? – думає 
сам собі> <арк. 20 зв.> бідолаха103. се справді чи не чари які? Тілько 
зачув її голос, то ось сам себе не тямлю.104 Тілько в мене й думки, що 
про неї105. Нехай би вона звеліла міні що-небудь106: нема того в світі, 
на що б я не одваживсь107! дак108 їй же бо ні до чого немає109 нужди! 
Гордая панна! Знає110, добре знає, яка вона хороша! На нашого брата 
не хоче й дивитись111! Гетмáнша! Он що в неї на думці!»

І тиї слова буде з мене й гетьмáнши так і впились112 п’явками 
йому в серце! Отаке-то! А вона, може, так собі блявкнула.

Бачить Череваниха113, що Петро наш сидить, понуривши голову, 
да й каже:

– Чого ж ти, гостю наш милий, такий смутний? Не таким я114 тебе 
знала років з десяток назад. Правда, тоді літа твої були ще не до смут-
ку115. То уже тепер<-то зайшла та пора непокійна, що,>116 <арк. 21> 
кажуть, дівоцькі очі не сходять з серця ні вдень, ні вночі. мабуть, по-
кинув у Паволочі свою чорнобриву?

– Покинув, може, й не одну, – такий дав одвіт Петро, – да всі вони, 
хоч би їх була сотня, не варти...

  95* ось під самим Києвом, а] під самим Києвом, а ось
  96 теперечки] тепер
  97 Шрамченко] Почувши се, Шрамченко
  98 деньків зо два побуде коло сії́ дивної панни] деньків [було* дней] два або три буде 

він бачити сю [було* бачить оцю] дивную панну
  99* та] да
100 згадав] далі закр. він
101* та] aда
102 дівавсь] дівався
103 бідолаха] бідаха
104 не тямлю.] далі закр. мов з мене душу витянуто.
105 неї] сю чарівницю
106 що-небудь] далі закр. найтруднійше
107* одваживсь] одважився
108* дак] Так
109 немає] нема
110 Знає] Вона знає
111* дивитись] дивиться
112* впились] впивались
113* Череваниха] Череванша
114 Не таким я] далі закр. колись
115 не до смутку] далі закр. хоть і тоді ти виїзжав уже на грець, да ще був зовсíм 

дитина.
116 Нрзб. (аркуш обрізано), текст встановлено за допискою на арк. 19.
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Хотів сказать: не варти й черевичка ції1́17 чорнобривої, та118 й не 
зміг; так і став посеред слова. А Череваниха і підхопила119:

– Не варти, щоб сумовати120! От які тепер пишни да горди козаки 
стали! Що ж, доню, про нас, хуторянок, скажуть?

да й усміхнулась і з усміху було знати, що в неї на думці121, 
і що яка то радість тій матері, мавши таку вродливу122 дочку! 
леся глянула123 на матір і тож усміхнулась; усміхнулась та124 й 
каже:

– Нічого не скажуть, мамо! Нас ніхто не бачить і не знає!
– да й ніколи не бачитимуть, доню, ніколи не знатимуть, поки си-

дітимем125 у сьому воронячому гнізді. давно126 запрошує нас до себе 
в гостину брат мій: <арк. 21 зв.> «Прибувайте та прибувайте таки ко-
ли-небудь до нас під Ніжень127, подивлітесь на мою княгиню та128 по-
куштуйте129 нашого хліба-соли».

– А де ж ваш брат живе? – спитав Шраменко.
– Та аж під Ніжинем.130 І чом би не поїхати131? Хоч би подиви-

лись, як там у його хозяйствує132 жінка-княгиня. Бо він після розгро-
му ляхів на Волиню взяв за себе польку княгиню. Так що ж? скоріш 
зворухнеш133 з місця той камень над скарбом, що, кажуть, треба134 
дванадцять чорних волів од одниї корови, ніж виманиш могó ста-
рого із135 Хмарища. Та136 вже ж хиба не я буду, щоб я його тепер із 
Києва не попровадила за дніпро. я137 заздалегідь звеліла138 вигото-

117 ції] оцеї
118* та] да
119 А Череваниха і підхопила]

а) А Череванша і підхопила (о! бойка пані була!)
б*) А Череваниха ~ була пані!)

120* щоб сумовати] того, щоб сумовать
121 і з усміху було знати, що в неї на думці]

а) і зглянула на дочку так, що всяке б догадалось, що вона зовсíм инше думає, ніж 
говорить

б) і зглянула на дочку так, що всяке б догадалось, що в неї на думці
122 мавши таку вродливу] що має таку вродливую
123 глянула] зглянула
124* та] да
125 сидітимем] а) будем сидіть б*) будемо сидіти
126 давно] Уже давно
127 Прибувайте ~ під Ніжень] Приїдьте да приїдьте <нрзб. (аркуш обрізано)> у гості
128 та] да
129* покуштуйте] покуштуєте
130 – А де ж ваш брат ~ під Ніжинем вписано
131* поїхати] поїхать
132 як там у його хозяйствує] що там у його за
133* зворухнеш] поворухнеш
134 треба] далі закр. запрягти
135 виманиш мого старого із] упросиш мого старого вилізти з
136 Та] да
137 я] Уже я
138 звеліла] веліла
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вить ридван у дорогу139.140 дай тілько нам зворухнутись із місця, а то 
ми обшатаємо усю141 Гетманщину! Не скоро дождеться пасіка мого 
пана, а квітки – моєї лесі. Та142 не журись, доню, знáйдемо ми собі, 
може, кращу143 квітку за дніпром.

Ще щось хотіла цокотати моторна молодиця Череваниха, та леся 
зглянула на неї так144, <арк. 22> мов промовила145: «Нащо бо146, мамо, 
таке при чужих говорити147?», а шовкове шнурованнє легенько підня-
лось да знов й опало148: здихнула чогось небога...

дивиться мій козак, да аж йому серце повернулося149. сам він 
не зна150, чого йому так жаль151 на лесю і на її матір. Помірковав152 
би сам, яке йому діло до їх таємної розмови або, що там на душі 
в153 тиї панни діється? так же бо в його не така154 думка. Він пори-
вавсь155 спитати в156 них: «скажіте, Бога ради, що оце за зáгадки?» 
і питав тілько сам у себе, і не було йому жадної одповіді157. Тяжко 
було йому158 на серці. справді почав думати бідаха159, чи не між ча-
рівниць оце попався він? бо щось чудно повернулось усе у голові в 
його.160

139* у дорогу вписано
140 у дорогу.] далі закр.

– А де ж ваш брат живе? – спитав Шрамченко.
– да аж під Ніженем, Петрусю. І кажуть, що таки добре панує.
– Так ви оце аж під Ніжень поїдете? – справді? [справді? вписано] – сказав Шра-

менко [було Шрамченко], а сам так зрадів, що аж очі заблищали. А чого? спита-
лись би ви, то й сам би не зумів сказати.

141 дай тілько нам зворухнутись із місця, а то ми обшатаємо усю] О, да вже тілько 
перевези мене за дніпро, – каже Череванша, – то я обшатаю всю

142* Та] да
143 кращу] луччу
144 Ще щось хотіла ~ зглянула на неї так дописано замість обрізаного тексту
145 промовила] а) сказала б) вимовила
146 бо вписано
147 при чужих говорити] говорити при чужих людях
148 шовкове шнурованнє легенько піднялось да знов й опало] шовкова шнурівка 

легенько піднялась да знов й опала
149 йому серце повернулося] серце йому повернулось
150 зна] знає
151 так жаль] а) досадно так б) жаль так
152 Помірковав] Подумав
153 або, що там на душі в] або до того, що там у душі у
154* так же бо в його не така] так ніт же, в його не та
155 Він поривавсь] а) Він би хотів б) Він так і поривавсь
156* спитати в] спитать у
157 жадної одповіді] жадного одвіту
158 йому закр. і поновлено
159 справді почав думати бідаха]

а) Він cправді вже почав думать
б*) справді почав уже думати

160 чи не між чарівниць ~ у голові в його.] «Чи не попавсь оце я між чарівниць, а вони 
взяли́ мене в свої руки да й потішаються з мене!»
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Шраменко161 був козак-друзяка, не з клочча було в йогó серце. 
Вже як кого кохав162, то кохав так, що хоч на поріг шию163 за прияте-
ля; знавав він і дівоцьке серце, тілько завсегда164 сміявсь із тих лю-
бощів165, і як було побачить, що инший козак мов сам не свій од них 
ходить, <арк. 22 зв.> до’166 й каже: «Нічого, мабуть,167 гаразд робити 
чоловікові168, так оттаке собі вигадає169, да й торочить:

Ви, любощі, ви милощі
Гірше тиї немощі...

Не пішла б на ум така дурниця, якби пилновав добре свого діла 170!»
Так-то він мізковав колись. Од же тепер у йогó й діло єсть, да 

ще яке пилне діло! При́деться, може, піднять до самого неба огонь 
да полом’є,171 чи про любощі ж йому тепер би думать, піднявшись із 
панотцем172 на инше, на173 велике діло? А йому все байдуже. Забув 
він і про батька, що клопоче день і ніч свою стару голову; забув і про 
Вкраїну, що розодрана надвоє.

Треба ж було ще, щоб разом із милощами забралась йому в сер-
це й ота174 ревность, що написано: жестока, яко ад ревность, щоб за-
бравсь175 отой жаль, що співають:

Ой мати, мати, жаль ваги не має

Через той жаль, бачся б, треба йому покинути горду та176 пишну <пан-
ну>, що й не вважа177 на його; так же бо ні!178 Так воно в світі є179, що 
як роздере той жаль <арк. 23> тобі серце, до’ любощі180 ще глибше 
туди заллються181!

161 Шраменко] Шрамченко
162 кого кохав] кохав кого
163 що хоч на поріг шию] що й душу готов положить
164 завсегда закр. і поновлено
165 із тих любощів] а) над тими любощами б) із любощів
166* до’] то
167 Нічого, мабуть,] Ат, нічого
168* робити чоловікові] робить чоловіку
169 вигадає] викомпонує
170 Не пішла б на ум така дурниця, якби пилновав добре свого діла]

а) а якби знав тільки своє діло, то сі дурниці і на ум не пійшли
б) Не пішла б на ум така дурниця, якби дививсь тільки свого діла

171 огонь да полом’є,] далі закр. напої́ть кров’ю до самої колодки шаблю, й
172 піднявшись із панотцем] коли вони з батьком підняли́сь
173 инше, на] таке
174* забралась йому в серце й ота] посіяно йому в серце оту
175 щоб забравсь вписано
176* та] да
177* вважа] вважає
178* так же бо ні!] так ніт же бо!
179 в світі є] є в світі
180 тобі серце, до’ любощі дописано замість обрізаного тексту
181 туди заллються] там укореняться
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Приключилося тепер Шрамченкові, як тому орлові182, що літа183 
попід хмарами, не знаючи собі пана; як же вдарить стрілець із лука, 
попустить бідаха крила і паде184 йому в185 ноги. Так і Шрамченко: за-
бувши свою козацьку гордость186, він би припав тепер187 до ніг оцій ді-
вчи́ні, оцій хуторянці та й поціловав би її188 у самі черевички. Що вона 
йому? Він ледві зна189, як її звати190, він ще до неї й слова не промовив 
по-людськи; вона ще на його й не зглянула так, як то згляне часом на 
козака дівчина. е, да піди ж ти з тими любощами! Йому здалось, що він 
і на світі не жив, поки її не вбачив; йому здалось, що він191 тілько на те 
й готовивсь, щоб його душу осіяли оці очі; світ йому тепер повернувся, 
а на душі така ж то пала туга, така печаль192, що й сказати не можна193!

Чого ж йому туговати? Чи того, що вже, може, вона когось поко-
хала194? Чи того, що вона така вродлива та195 пишна, що він (так-то 
йому здавалось196) не варт її й мізинця? чи, може, того, що в197 його 
душа так і пала198, а вона сидить собі199, <арк. 23 зв.> як цариця, і хоч 
би глянула тобі на його?200 Що ж, хоч201 би вона й не покохала202 ще 
нікого, хоч203 би вона була й негорда й непишна проти204 його, хоч205 
би її оддали йому обома руками? Що б він тоді? – спитаємось ми в 
його.206 Чудно207 сказати, яке то буває химерне молодеє серце! Не об-
німав би він її, не пригортав до серця208, а пав би в ноги, обняв би її 

182* орлові] орлу
183 літа] літає
184 пада] падає
185 в] під
186 гордость] а) гордость б) пиху
187* тепер вписано
188* та й поціловав би її] і поціловав би
189 зна] знає
190 звати] зовуть
191 що він] далі закр. живучи на світі
192* така печаль вписано
193* не можна] трудно
194 покохала] кохає
195 та] да
196 йому здавалось] він думав
197 в вписано
198 пала] палає
199 сидить собі] собі сидить
200 як [було мов] цариця, і хоч би глянула тобі на його? дописано замість обрізаного 

тексту
201* хоч] хоть
202 покохала] любила
203* хоч] хоть
204 проти] проти́в
205* хоч] хоть
206* в його.] далі закр. як йому здається?
207* Чудно] далі закр. вам
208* не пригортав до серця вписано
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ноги та й209 плакав би, здається, – плакав, поки виплакав би перед 
нею усю210 душу. якби йому сказано колись211 таке диво, він би, може, 
нареготався212 в волю, може б назвав такого козака бабою,213 а тепер, 
Боже ти мій милий! Жадні сльози не здались би йому214 бабськими.

Що ж леся? невже таки зовсíм байдуже, що от увочевидьки занапас-
тила козака? Ні бо таки! не була б вона й дівка, коли б їй те було байдуже. 
Таки ніде правди діти, як побачила, що215 неборак216 Петрусь з жалю та з 
кохання217 зовсім омліває, то наче хто медком по серденьку помазав218, а 
очиці так і зассяли. Звісна вже дівчача натура. Нехай дівка кохає одного, 
як хоче219, а подивись тілько другий на220 неї мов на яке диво221, да скажи 
нишком, так щоб почула: «От дівчина, от <арк. 24> благодать Божа!», то, 
єй же222, серденько захолоне223! І вже ти не дармо випустив своє слово – 
знатиме вона тобі224, як подякувати225: або всміхнеться до тебе так, що аж 
помолодшаєш, або словечко промовить таке ніжне та миле226, що завину-
ти б227 тілько228 в китайку да й носить біля́ серця.

Оттак же й наша леся. Буцім їй і невдогад, що чоловік притьмом 
погибає, а як споглянула229, то230 так і ожив сердешний. споглянула231 
та й каже:

– Хмарище наше закрите звідусюди232 гаями...
Так мати ж бо не дала договорити233 да й перебила:
– Що до нас тілько орли літають у гості.

209* її ноги та й] тиї ноги і
210 усю] всю свою
211 сказано колись] сказав колись хто
212 може, нареготався] нареготавсь із того
213 бабою,] далі вписано і закр. плаксою
214* Жадні сльози не здались би йому] Йому жадні сльози не здались би
215 як побачила, що] що як побачила, як
216 неборак] бідний
217 з жалю та з кохання] а) перед нею б) з нудьги та з кохання
218 помазав] далі закр. і хоч була собі горда панна,
219 Нехай дівка кохає одного, як хоче] Хоч дівка як кого кохає
220 тілько другий на] а) тілько на б*) тілько другий на в) тілько на
221 мов на яке диво] а) як на яке диво б) мов на яку дивовижу
222 єй же] єй же єй
223 же серденько захолоне] серденько в неї замліє
224 знатиме вона тобі]

а) вона вже тобі знатиме
б) знатиме вона вже тобі

225* подякувати] подякувать
226 та миле вписано
227 завинути б] завинуть би
228 тілько] тільки
229 споглянула] поглянула
230 то] до’
231 споглянула] Поглянула
232* закрите звідусюди] закрито звідсі
233* договорити] договорить



Тоді234 вже і Петро235 здобувсь на слово та й каже:
– Хотів би я орлом бути, високо літати...
А та й його перебила:
– Полетів би у Паволоч милу одвідати.
– Ні, – каже Петро, – не в Паволоч, а в Хмарище, коли ваша ласка. 

сюди, <арк. 24 зв.> як оттам у пісні співають236, через бистриї води 
плив би я лебедем, через далекії поля біг би перепелком, через високії 
ліси летів би голубом...

– І оце б то сьому правда? – спитала леся, пилно на його споглянувши.
– свята щира237 правда! – аж скрикнув Шраменко238, бо вже йому 

здались239 і кози в золоті.
Не знав ще, неборак, як часто брешуть дівчачі очі! і вже ото хо-

тів розпуститься із240 залицяннєм241, коли ж тут недобра мати вродила 
Череваня. Уваливсь у хату да розставивши руки до його242:

– А, бгатіку, – і почав ціловаться. – Ну, – каже, – бгате, нічого 
казати243: не вниз ідеш, а вгору. То був козак над козаками, а тепер ще 
кращий244 став! меласю! – каже, – от нам зятьок! лесю! От жених 
тобі під пару, дак245 так! Га-га-га! Бач, бгате, який я246 чоловік. сам 
набиваюсь із своїм добром, дак не бере ж бо ніхто да й годі! Га-га-га! 
Ходімо247, бгате, в світлицю. Нехай вони собі тут пораються! Жіноча 
річ коло печі, а нам, козакам, чарка та шабля248.

<арк. 25> Та взявши Петра за руку, і потяг до світлиці249.

Глава ІV250

світлиця в Череваня була251 така ж252, як і тепер бува253 в якого замож-
ного козака (що ще то за луччих чáсів батько або дід вибудовав254). <...>

234* Тоді] Так
235 вже і Петро] уже й Петрусь
236 як оттам у пісні співають дописано замість обрізаного тексту
237 свята щира] святая
238 Шраменко] Шрамченко
239 здались вже йому] йому вже показались
240* із] з
241 залицяннєм] балясами
242 розставивши руки до його] до його розставивши руки
243 казати] казать
244* кращий] луччий
245 дак] так
246* я вписано
247 Ходімо] Ходім
248 чарка та шабля] пити да гуляти
249 Та [було да] взявши Петра за руку і потяг до світлиці дописано замість обрізано-

го тексту
250 iV] а) VІ б) V
251* Вписано і закр. не кр<?>
252* ж вписано
253* бува] буває
254   дід вибудовав] далі закр. бо вже тепер і козакам уже [уже вписано*] пришлось круто
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Сцена в пекарні*

(1848 – 18 лютого 1855 року)

<арк. 17 зв.> Глава ІІІ

Тим часом молодий Петрусь, Шрамів син1, розсідлавши коні2, 
пустив їх пастись по подвіррю та хотів і собі йти3 у пасіку, а далі ду-
має: «Пострівай лишень, козаче: кажуть, у Череваня дочка вродлива 
<арк. 18> надиво»4.

Та й пішов5 доріжкою до хати. Гляне, аж у садку криниця; над 
криницею образ і рушничок на образі вишиваний; а округи́ – дівоча 
втіха – усяких квіток насіяно. Гарно запахло од тих квіток6 і зараз 
йому на душі зробилось якось инше. Що то за милий вік молодець-
кий! Квітка запахне, соловей защебече7 або забіліють оддалеки́ шиті 
рукавчата, – вже ти й не той; вже в тобі наче8 хто засів та й перебирає 
стиха усі, які є, струни9.

Підходить мій Петрусь ік10 хаті, <арк. 18 зв.> коли ж слухає11 – 
хтось у хаті співає12. Виводить пісню дівоцький голос, гарний13 та 
милий14, що він ізроду ще15 не чував такого16. став і слухає; а пісня 

*  Текст подано за рукописом В.
  1 молодий Петрусь, Шрамів син] як стариї оттак собі розмовляли, Шраменко
  2 коні] коней
  3 і собі йти] іти й собі
  4 надиво».] далі закр. Бачив я її ще маленькою, тоді була як ягідка, а тепер, кажуть, 

дівка навдивовижу. добре... Побачимо, що там за краля!»
  5 Та й пішов] Так собі мізкуючи, Петро Шраменко ішов
  6 дівоча втіха ~ од тих квіток] усякі квітки насіяні: «Зараз і знати дівочу руку», – 

подумав мій козак
  7 соловей защебече]

а) вітерець повіне
б) соловей защебече, вітерець повіне

  8 наче] неначе
    9 струни.] далі закр. молодецький вік, як та бандура, що аби доторкнувсь, зараз 

озивається. А вже як приде оця погана старість, то [було до’] треба хиба добрим 
смиком потягти по душі, щоб обізвалась.

10 мій Петрусь ік] Шраменко мій ід
11 слухає] слуха
12 хтось у хаті співає] співає хтось у хаті пісню
13 гарний] тонкий
14 милий,] далі закр. да так же любо та гарно,
15 ізроду ще] ще зроду
16 такого] далі закр. а) співу б) голосу
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ллється, як чари; так і кладе в17 душу всяке слово, так і обійма її, що 
вже нечого18 більш їй і не треба, не19 про що душа більш і не дбає20.

сам21 він не знав, що з ним діється22. Ще тількі почув пісню, а 
вже хоть і не кажи йому, яка на вроду дівчи́на, що так гарно23 співає: 
вже вона перед ним24, мов намальована. І25 тепер хоч би, здається, хто, 
хоч би сам пан’отець26 почав його звідсі27 кликати, не послухав би він 
некого28.29

Іде, а душа так і колишеться, як30 <арк. 19> море. І що то! трудно 
розказати, а кожному розумно31: скоро падуть на душу дівоцьки32 чари, 
зараз усе кругом тебе наче квітками зацвіте33. В Череваня була хата 
прóста, під соломою34; ґаночки́ обвішані всякими зіллями35, щоб сохли 
на сонці; вікна низенькі, звéрткови, а мій козак наче нечого36 кращого й 
не бачив. У тих сухих зіллях здалась вона йому, як37 у золотих китицях38.

Увійшов ото в сіни. На праву <арк. 19 зв.> руку світлиця, на ліву 
пекарня. двери в пекарні очинени. Гляне, аж там у пекарні39 і Черева-
ниха, і її дочка.

Череваниха була моторна, кругловида, огрядна собі пані, весела 
й говорлива, на виду рум’яна; замолоду була дуже вродлива40. А що 

17 в] у
18 нечого] нічого
19 не] ні
20 дбає] думає
21 Попереду закр. Козака мого зразу так і очаровало.
22 діється] далі зарк. і ухо, і око, і серце так і пориваються, звідки йде той голос
23 гарно] хóроше
24 перед ним] далі закр. стоїть
25 І] Бачить він її душею; і вже
26 пан’отець] батько
27 звідсі вписано
28 некого] нікого
29 некого.] далі закр. Одна [далі закр. в] тепер у його хіть – побачити скоріш Черева-

нівну.
30 як] далі закр. те
31 розумно] далі закр. хто змолоду не був старим дідом, що
32 дівоцьки] дівоцькиї
33 усе кругом тебе наче квітками зацвіте]
    а) увесь мир якось инше зассяє
    б) усе кругом тебе [тебе вписано] наче квітками зацвіте, наче зассяє золотом
34 під соломою;] соломою крита; старі яблунí поскладали свої віти на кришу,
35 зіллями] травами
36 а мій козак наче нечого] досить, що все так, як звичайно бува по простацьки; а 

козакові мому здалось тепер, що він нічого
37 як] наче
38◊ У тих сухих ~ золотих китицях] Той чарівницький голос розтекавсь мов щире 

злото по тій солом’яній од моху зеленій [од моху зеленій вписано] криші, по томý 
зеленому моху, що повискакував із квітками скрізь по старій стрисі, і по тих яблу-
невих вітах, і по зверткових віконцях, і по сушéних травах: мов золотиї кіти скра-
шали вони перед його очима тую простацькую стріху.

39 у пекарні вписано
40 вродлива] хороша
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вже дочка, а звали дочку лесею, то що й казати?41 Там така була, що як 
поведе очима, то42 так з тебе душу й візьме, і хоч би, здається, не пив 
і не їв та все на неї дивився, то43 й тоді б не надививсь уволю. досить 
то, що мій козак як увійшов ухату, та як глянув, то44 й став так, як уко-
паний.45 Череваниха зýздріла його та аж руками сплеснýла: <арк. 20> 
може років дванадцять46 його не бачила.47

– Боже, Боже! – каже. – Оце якого послав нам Господь гостя48! 
То-то, що на тинý сьогодні скрекеке та скрекеке! А я кажу: «Чого ся 
нависна сорока скрегоче?» – аж ось чого!

Та й привіталась гарненько з гостем49.
Петрусь би50 то, якби на инший час, привітавсь із лесею, бо 

по-старосвітськи водилось51 так міждо приятелями, которі52 здавна 
хлібом-сіллю ділились; а тепер дівалась уся його козацька жвавость: 
стоїть і сам53 не знає, що йому робить54.

Череваниха тілько всміхнулась55: зараз догадалась, що воно є, та 
й каже:

– А з лесею ж?
Тоді вже підступив56 неборак до тиї кралі, а в серці <арк. 20 зв.> 

так і запекло. Поціловав та наче вхопив отрути, бо як споглянув57 

41 лесею, то що й казати?] леся, до’ лучче й не казати. Всяке б, здається, слово зараз 
ізов’яло, скоро прирівняти б його до тиї пишної вроди.

42 то] до’
43 то] до’
44 то] до’
45 укопаний.] далі закр. Щоб-то, як звичайно водилось у старовину, перехриститись 

до богів та привитатись ввічливо [було поважно] з господинею, він стоїть, дивить-
ся і сам не зна, що рóбить. Та [було да] вже сама

46 дванадцять] тринадцять
47 не бачила.] далі закр. Однак пізнала одразу.
48 послав нам Господь гостя] гостя [було гістя] Господь послав нам
49 гостем] гістем
50 Петрусь би] Шраменко б
51 водилось] далі закр. між прия<телями>
52 которі] далі закр. з
53 сам вписано
54◊ водилось так ~ що йому робить]

а) так це [було так] водилось, що вже як гість знакомий, до’ привітається з старими 
та і з дівчам поцілується таки любенько; дак що ж, коли його так і затуманило? То 
був жвавий, моторний козак, а тепер – як у воду опущений
б) так ~ дак що ж, коли він зробився наче сам не свій? То був жвавий, моторний 
козак, а тепер – наче його одварено

55 всміхнулась] далі закр. а) Баба була бойка б) Бойка була баба
56 Тоді вже підступив] Він би от же [же вписано], їй Богу, рад би сказати: не смію, да 

[було дак] чи доладно ж було б се [було би це було] козакові, та ще такому, як Шра-
менко? Підступив

57 в серці ~ як споглянув]
а) серце так як не ви- <арк. 20 зв.> скочить. І вже як він там її поціловав, сього вже 
й сам не тямив: споглянув
б) серце наче хто огнем припік. <арк. 20 зв.> ~ не тямив: як же споглянув
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ізблизька на тиї очи, на тиї брови, то58 й дух йому захопило! Здається, 
що б59 таке? та ба!..

– сідай же в нас, дорогий гостю! – каже Череваниха, протерши 
йому охайно на лавці місце. – Звідки ж оце і куди тебе Господь 
несе?

Каже:
– Їдемо з пан’отцéм до Києва на прощу.
– дак і пан’отéць тут? де ж оце60 він?
– Пішов, – каже,61 – до господарá в пасіку. – Та ото вже трохи очу-

нявши, і почав загинати козацькиї баляси. – А я, – каже, – просто до 
вас, щоб подивиться скоріш на62 вашу кралю.

Та й дивиться на неї, – може, почервоніє.
А63 вона й нічогісінько64. седить65 собі любенько на ослоні да пе-

ребира свіжі сироїжки до вечери.
А мати ліпить вареники та й <арк. 21> каже:
– Видно, тобі, доню, бути за крόлем66, що тебе знай67 величають 

кралею.
– Буде з мене й гетьмана68! – дала одвіт леся, та й усміхнулась.
як же всміхнулась, то69 нашому козакові не знать70 що показа-

лось: згадав він казку про царівну, що як сміється, то71 всяки квітки 
процвітають, а як заплаче, то дорогий жемчуг сиплеться. Тілько чо-
гось йому тиї слова, що вона промовила, якось тяжко на душу пали. 
сам він не знав, що це таке!

Тим часом мати каже:
– як дасть Господь, то72, може, й не минеться: нáщось же носиш 

ти кам’яне намисто.
Гляне Петрусь тоді73, аж у лесі на шиї намисто таке, що, може, 

незчисленні гроши коштує: усе рубини та ізумруди74 в золоті. мабуть, 

58 то] до’
59 що б] далі закр. тут
60 оце вписано
61 каже вписано
62 просто до вас, щоб подивиться скоріш на]

а) хотів іти туди, дак душа так і тягне, щоб побачити скоріш
б) прямо до вас, щоб побачити скоріш / подивиться скоріш на

63 почервоніє. ¶ А] червоніє, а
64 нічогісінько] далі закр. мабуть їй таке залицяньє було невдивовижу
65 седить] сидить
66 крόлем] королем
67 знай] всі знай [всі знай вписано]
68 гетьмана] гетьмáнши
69 то] до’
70 не знать] Бог знає
71 то] до’
72 то] до’
73 Гляне Петрусь тоді] Шраменко тоді гляне
74 ізумруди] топази
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з якоїсь лядської княгині козакам на війні досталось. Глянув та, не 
подумавши, чи до ладý воно буде75:

– А що ж це, – каже,76 – паніматко, за намисто?
<арк. 21 зв.> Так Череваниха ж буцім не дочула.
– дак оце, – каже, – ви на прощу? ми теж давно збираємось у 

Київ, та могó пана трудно зворухнути з місця. Аж сором: живемó ось 
під сáмим Київом, а сю весну ще не були й разу. Хиба теперечки чи не 
підважить його твій пан’отець77.

Петрусь78 дуже зрадів, що от, може, ще деньків зо два побуде коло 
лесі: вже до неї79 мов хто взяв та й прив’язав його душу. Тілько ж не-
довго радовався. {як згадав буде з мене й гетьмáна80, та ще глянув на 
оце чуднé намисто, до’ така пала на душу тоска, що не знать би куди 
дівався! «Що оце зо мною робиться? – думає сам собі81. – Це справді 
чи не чари які? Тілько зачув її голос, до’ от сам себе не тямлю. Нема82 
в мене білше83 й думки, як84 про неї. Нехай би вона сказала85 мині 
«Іди туди! Зроби оте і те!». Нема86 того в світі, на що б я не одважив-
сь! <арк. 22> дак їй же бо нечого з мене не треба...87 Гордая панна!88 
Гетьмáн89! он що в неї на думці!»}

Тиї90 слова буде з мене і гетьмáна91 так знов92 і впились п’явками 
йому в серце!93

Бачить Череваниха, що він седить94, понуривши голову, та й каже:
– Чого ж ти, любий наш гостю смутний такий95? Років з десяток 

назад ти був як те живе срібло, і в ложці тебе не піймати96. Правда, 

75 буде] далі закр. чи ні, так і ляпнув
76 каже вписано
77 підважить його твій пан’отець] пішле йому Господь охоти. А з вами й нам веселіш 

буде їхати
78 Петрусь] Шраменко
79 лесі: вже до неї] сії́ дивної панни, що до неї
80 гетьмáна] гетьмáнши
81 сам собі] далі закр. бідолаха
82 Нема] Тільки
83 білше вписано
84 як] що
85 сказала] а) звеліла б) загадала
86 «Іди ~ Нема] що-небудь: нема
87 нечого з мене не треба...] не [було ні] до чого немає нужди!
88 Гордая панна!] далі закр. знає, добре знає, яка вона хороша! на нашого брата не 

хоче й дивитись!
89 Гетьмáн] Гетьмáнша
90 Тиї] І тиї
91 гетьмáна] гетьмáнши
92 Вписано а) зара<з> б) знову в) знов
93 в серце!] далі закр. Отаке-то! а вона, може, так собі блявкнула, сказала та й [далі 

закр. заб<ула>] байжé [сказала ~ байжé вписано]
94 він седить] Петро Шраменко сидить
95 любий наш гостю смутний такий] гостю наш любий [було милий], такий смутний
96 Років з десяток ~ не піймати] Не таким я тебе знала років з десяток назад
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тоді літа твої були ще не до смутку. То вже тепер97 зайшла та пора не-
впокійна98, що, кажуть, дівоцьки очи сяють козакові як місяць серед 
ночі99. мабуть, покинув у Паволочі свою чорнобриву?

– Покинув, може, й не одну, – такий дав одвіт Петро, – та всі вони, 
хоч би їх була сотня, не варти...

Хотів сказать: «Не варти й чере- <арк. 22 зв.> вичка ції́ чорнобри-
вої», та й не зміг; так і став посерéд слова. А Череваниха й підхопила:

– Не варти, щоб сумовати? от які тепер пишни та горді козаки 
стали! Що ж, доню, про нас, хуторянок, скажуть?

Та й усміхнулась, а леся100 зглянула на матір, усміхнулась і собі101 
та й каже:

– Нечого102 не скажуть, мамо! нас нехто103 не бачить і не знає.
– Та й неколи104 не бачитимуть, доню, неколи105 не знатимуть, 

поки седітимем у сьомý воронячому гнізді. давно запрошує нас до 
себе в гостину брат мій: «Прибувайте та прибувайте таки106 до нас під 
Ніжень107, подивлітесь на мою княгиню та покуштуєте нашого хлі-
ба-соли». І чом би не поїхати? Хоч би подивились, що там за жінка 
в108 йогó княгиня. Він109, після розгрому ляхíв на Волиню, поняв собі 
жінку ляшку110 княгиню. дак що ж бо? <арк. 23> скорійше зворухнеш 
з місця111 камень над скарбом112, ніж113 мого старого114. Та вже ж хиба 
не я буду, щоб я не попровадила його тепер із Києва за дніпро! я 
вже115 заздалегідь звеліла виготовити ридван у дорогу. дай тількі нам 
із гнізда зняться116, а то ми обшатаємо усю Гетьманщину!117

– А хто ж моїх квіток догледить? – спитала леся.
– догледить їх і стара наша Харитина, – каже мати, – та не жу-

  97 тепер] далі закр. то
  98 невпокійна] непокійна
  99 сяють козакові як місяць серед ночі] не сходять з серця ні вдень, ні вночі
100 а леся] і з усмíху було знати, що в неї на думці і що яка то радість тій матері, 

мавши таку вродливу дочкý. ¶ леся
101 усміхнулась і собі] і тож усміхнулась; усміхнулась
102 Нечого] Нічого
103 нехто] ніхто
104 неколи] ніколи
105 неколи] ніколи
106 таки] далі закр. коли-небудь
107 під Ніжень вписано
108 в] у
109 Він] Бо він
110 поняв собі жінку ляшку] взяв за себé польку
111 з місця] далі закр. той
112 над скарбом] далі закр. що, кажуть, треба дванадцять чорних волів од однії́ корови
113 ніж] далі закр. виманиш
114 старого] далі закр. з Хмарища
115 вже вписано
116 із гнізда зняться] зворухнутись із місця
117 Гетманщину!] далі закр. Не скоро діждеться пасіка мого пана, а квітки – моєї лесі. 

Та не журись, доню, знайдемо ми собі, може, кращу квітку за дніпром
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рись, моя доню118, – за квітками: знайдемо ми собі кращу квітку за 
дніпром...119

Ще щось хотіла цокотати моторна молодиця Череваниха, та леся 
її зупинила зглянувши120 на неї якось пилненько та наче й сердитень-
ко.121 А шовкове шнурованнє на грудях122 легенько піднялось та знов 
і опало: здихнула чогось небога...

дивиться мій козак, та аж йому серце повернулось123. сам він не 
зна, чого124 йому так жаль на лесю і на її матір. Поміркував125 би126, 
<арк. 23 зв.> яке йому діло до того127, що там на душі в тії́ панни ді-
ється? {дак же бо в його не така думка. Він поривавсь спитати в них: 
«скажіте, Бога ради, що оце ви так ізглядаєтесь?» а сам мовчить128 
і не було йому жадної одповіді. Тяжко було йому на серці; справді 
почав бідаха думати, чи не між чарівниць оце попався він? бо щось 
чудно повернулось усе у голові в його!

Шраменко був козак-друзяка, не з клочча було в йогó серце. Вже як 
кого кохав, до’ кохав так, що хоч на поріг шию за приятеля. Знав він і ді-
воцьке серце, тілько завсегда сміявсь із тих любощів і, як побачить було, 
що инший козак мов сам не свій од них ходить, до’ й каже: «Нíчого, ма-
буть, гаразд робити чоловікові, дак оттаке собі вигадає та й торочить:

Ви, любощи, ви милощи
Гірше тиї немощи...

Не пішла б на ум така дурниця, <арк. 24> якби пилновав добре свого діла».
Так-то він мізковав колись. Од же тепер у йогó й діло єсть, да 

ще яке пилне діло! При́деться, може, підняти до самого неба огонь 
та полом’є, – чи про любощи ж йому тепер би думати, піднявшись із 
пан’отцем на инше, на велике діло? а йому все байдуже. Забув він і 
про батька, що клопоче день і ніч свою стару голову; забув і про Вкра-
їну, що розодрана надвоє.

Треба ж було ще, щоб разом із милощами забралась йому в серце 
й ота ревность, що написано: жестока яко ад ревность, – щоб забравсь 
отой жаль, що співають:

Ой мати, мати, жаль ваги не має!

118 ‒ догледить їх і стара наша Харитина, – каже мати, – та не журись, моя доню] ‒ Не 
журись, моя доню, – каже мати

119◊ – А хто ж ~ за дніпром... вписано
120 її зупинила зглянувши] зглянула
121 якось пилненько та наче й сердитенько.] так, мов промовила: «Нащо бо, мамо, при 

чужих таке говорити?» далі вписано й закр. й понуро
122 на грудях вписано
123 повернулось] повернулося
124 чого] за що
125 Поміркував] Помірковав
126 би] далі закр. сам
127 того] їх таємної розмови, або
128 ви так ізглядаєтесь?» а сам мовчить] за загадки?» і питавсь тілько сам у себе
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Через той жаль, бачся б, треба йому покинути горду та пишну, що 
й не вважа на його; дак же бо ні! так воно в світі є, що як роздере той 
жаль тобі серце, до’ любощи ще глибше туди заллються.

Приключилося тепер Шраменку, як тому орлові, що літа попід 
<арк. 24 зв.> хмарами, не знаючи собі пана; як же вдарить стрілець 
із лука, попустить бідаха крила і паде йому в ноги. Так і Шраменко. 
Забувши свою козацьку гордость, він би припав тепер до ніг оцій 
дівчи́ні, оцій хуторянці та й поціловав би її у самі черевички.} Що 
вона йому? Він ледві зна, як її звати, він ще до неї й слова не про-
мовив по-людськи, вона ще на його й не зглянула так, як то часом 
згляне на козака дівчина. е, да піди ж ти з тими любощами! Йому 
здалось, що він і на світі не жив, поки її не вбачив; йому здалось, що 
й сонце там не сяє, де її нема; усе кругом129 повернулось йому130, а 
на душі така ж131 пала туга, така печаль, що й сказати не можна.

{Чого йому туговати? чи того, що вже, може, вона когось поко-
хала? чи того, що вона така вродлива та пишна, а він –132 йому здава-
лось – не варт її й мизинця? <арк. 25> чи, може, того, що в йогó душа 
так і пала, а вона седить собі, як цариця і хоч би глянула тобі на його? 
сам він не знав чого. сказано,

Ви любощі, ви милощі,
Гірше тиї немощи...133}

Що ж леся? невже таки зовсім134 байдуже, що от уочевидьки135 за-
напастила козака? Ні бо таки; не була б вона й дівчина136, коли б їй те 
було байдуже. Таки ніде правди діти, як побачила, що неборак Петрусь 
з кохання та <арк. 25 зв.> з жалю137 зовсíм омліває, то138 наче хто медком 
по серденьку помазав, а очиці так і зассяли139. Звісна вже дівчача натура. 
Нехай дівка кохає одного, як хоче, а подивись тілько другий на неї мов 

129 кругом] далі закр. йому
130◊ й сонце там ~ повернулось йому] він тількі на те й готовивсь, щоб його душу 

осіяли оці очі; світ йому тепер повернувся
131 така ж] далі закр. то
132 а він –] що він – так-то
133 сам він не знав ~ тиї немощи...] Що ж, хоч би вона й не покохала ще нікого, хоч 

би вона була й негорда й непишна проти його, хоч би її оддали йому обома рука-
ми? що б він тоді? – спитаємось ми в його. Чýдно сказати, яке то бува химерне 
молодеє серце! Не обнимав би він її, не пригортав би до серця, а пав би в ноги, 
обняв би її ноги та й плакав би, здається, – плакав, поки виплакав би перед нею 
усю душу. якби йому сказано колись таке диво, він би [далі закр. нар<еготався>], 
може, нареготався вволю; може, назвав би такого козака бабою; а тепер, – Боже ти 
мій милий! – жадні сльози не здались йому би бабськими.

134 зовсім] зусім
135 уочевидьки] увочевидьки
136 дівчина] дівка
137 з кохання та з жалю] з жалю та з кохання
138 то] до’
139 зассяли] а) зассяли б) зайграли
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на яке диво, та скажи нишком, так щоб почула: «От дівчина! от благо-
дать Божа!», то140, єй же, серденько заколотає141! І вже ти не дармо ви-
пустив своє слово – знатиме вона, як тобі142 подякувати: або всміхнеться 
до тебе так, що аж помолодшаєш, або словечко промовить таке ніжне та 
миле, що завинути б тількі в китаєчку та й носити біля́ серця.

Оттак же й наша леся: буцім їй і невдогад, що чоловік притьмом 
погибає, а як споглянула, то так і ожив сердешний. споглянула да й каже:

– Хмарище наше закрито од людей143 гаями...
дак мати ж бо не дала договорити та й перебила:
– до144 нас тількі орли літають у гості.
<арк. 26> Тоді вже й Петро здобувсь на слово та й каже:
– Хотів би я орлом бути, високо літати...
А та й його перебила:
– Полетів би у Паволоч милу одвідати.
– Ні, – каже Петро, – не в Паволоч, а в Хмарище, коли ваша ласка. 

сюди, як отам у пісні співають, через бистриї води плив би я лебедем, че-
рез далекиї поля біг би я перепелком, через високиї ліси летів би я голубом.

– І оце б то сьому правда? – спитала леся, пилно на йогó спогля-
нувши.

– свята щира правда! – аж скрикнув мій Петрусь145, бо вже йому 
здались і кози в золоті: не знав ще, неборак, які брехливі146 дівчачі очі! І 
вже ото хотів розпуститися147 із залицяннєм, коли ж тут недобра мати і 
вродила Череваня. Уваливсь у хату та розставивши руки до його:

– А, бгатіку! – і почав ціловаться. – Ну, – каже, – бгате, нічого каза-
ти, не вниз ідеш, а вгору. То був козак над козаками, а те- <арк. 26 зв.> 
пер ще кращий став! меласю! – каже до жінки148, – от нам зятьок! 
лесю, от жених тобі під пару, дак так! Га-га-га! Бач, бгате, який я чо-
ловік: сам набиваюсь із своїм добром, дак не бере ж бо ніхто та й годі! 
Га-га-га! Ходімо, бгате, в світлицю, нехай вони собі тут пораються. 
Жіноча річ коло печи, а нам, козакам, чарка та шабля.

Та взявши Петра за руку і потяг до світлиці.

Глава ІV
світлиця в Череваня була така ж, як і тепер бува в якого заможно-

го козака (що ще то за луччих чáсів батько або дід збудовав149). <...>

140 то] до’
141 заколотає] заб’ється
142 тобі вписано
143 од людей] звідусюди
144 до] Що до
145 мій Петрусь] а) Шраменко б) Петрусь в) мій козак
146 які брехливі] як часто брешуть
147 розпуститься] розпуститися
148 до жінки вписано
149 збудовав] вибудовав
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сторінка автографа «Чорної ради» (1846)
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У Києві (на Подолі й у Святій Софії)
(квітень ‒ 2 травня 1846 року*)

Глава D~ 

може, нема на1 Вкраїні такого чоловіка, щоб ізжив вік да не був у 
Києві, а вже коли хто був, то знає Братство на Подолі, знає ту високу 
з дзиґарами звіницю, муровану кругом ограду2, ту п’ятиглаву, пишно 
спереду розмальовану церкву, тиї високі кам’яниці по бокам. От же 
за3 сто да ще й вісімдесят рік назад, тоді, як4 отой-то5 Шрамко був у 
Києві, все те було не таке. Тоді ще стояла дерев’яна6 церква гетьмана7 
Петра сагайдачного8, і ограда, і дзвіниця, і всі братськії школи (зва-
лись вони тоді Коллегією, а тепер зовуться Академия)9, усе те було 
дерев’яне. Усередині в монастирі округ церкви сад густий, старосвіт-
ський.10 Була то колись11 благочестива пані Ганна Гугулевичівна, що12 
подаровала на манастир свій двір із садом; так от на тому-то дворі гет-
ман сагайдачний церкву збудовав і манастир Братський з школами13 
устроїв, щоб те благочестиве братство дітей козацьких і міщанських 
і всяких инших учило, людям у темноті розуму загинути не давало. 

* Текст подано за рукописом А. Окремі правки в рукопису було зроблено влітку ‒ 
восени 1846 року (див. с. 241‒242).

  1 на] в
  2 муровану кругом ограду вписано
  3 за] далі закр. д<вісті>
  4 як] далі закр. ото<й?>
  5 отой-то] отой
  6 дерев’яна вписано
  7 гетьмана] далі закр. са<гайдачного>
  8 сагайдачного] далі закр. а діло
  9 (звались ~ Академия)] що звались вони тоді Коллегією, а тепер Академією
10 Усередині ~ старосвітський.]

а) А ще [дописано і закр. Бо] поки [далі закр. до дописано і закр. як і] сагайдачний 
гетман не строїв ту<т>

б) А ще поки сагайдачний гетман устроїв тут
в) Ще ж до сагайдачного було тут Братство при Богоявленській церкві. Не було ще 

монастиря, а тілько така християнська община з киян. Пройшли наші богомоль-
ці скрізь мальовані ворота під дзвіницею, а всередині [було аж усередині] у [було 
в] монастирі тоді [тоді вписано] не так як тепер, тілько кленки над доріжкою, а 
таки був [був вписано] сад добрий, старосвітський.

11 то колись] а) то, знаєте, [далі закр. ще до] тоді одна б) то колись одна
12 що] да й
13 з школами вписано
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Не видно було за14 старими яблунями, грушами, черешнями ні келій, 
ні15 школьних хоромин; видно було16 тілько три бані з хрестами од 
церкви. доріжка од17 звіниці до церкви <арк. 8> ішла скрізь18 попід 
деревом як під кришею, і сама церква наче обкуталась деревом. І 
любо було глянути, як тиї важкії19 віти літом або восени20 з яблука-
ми гнуться у самі вікна або оддихають21 на дерев’яних кришах. Цер-
ква здавалась іще22 якось ліпшою23 понад тими старими, похилими, 
дуплінатими грушами; золотиї хрести ще краще24 блищали на небі25 
понад тим темним холодним садом, а тиї архиреї, тиї угодники, що 
помальовані спереду26 од дверей аж до криші,27 скрізь прогаловини 
здавались так, ніби живі, ніби28 прохожуються пó саду, а од них увесь 
сад наче святиться29. манастир Братський був тоді, як бачите, убо-
генький собі, не такий, як тепер; тілько30 якось увесь він31 був32 так 
гарно, по-манастирські осаженний,33 у такому стояв собі34 затишку 
посеред35 саду, так то та дзвіниця36 широка, низенька з точеними ба-
лясами була скрізь старосвітською різьбою помережена, що37 й душу, 
і очі бере, усе б там пробував38, усе б там молився. се так, як от, бу-
ває, їдеш де в незнакомій стороні да зуздриш у якому-небудь39 сельці 
на одшибі церковку поміж липами; убога, старенька церковця і дзві-
ничка40 вже зовсім почорніла, криша позеленіла і пообламувалась41, 

14 видно було за] далі закр. ви<шнями>
15 ні] далі закр. будинок,
16 видно було] видна була
17 од] до це<ркви>
18 скрізь вписано
19 важкії вписано
20 Вписано а) літом б) літом або восени
21 гнуться ~ оддихають] гнулись ~ оддихали
22 іще] ще
23 ліпшою] кращою
24 краще] лучче
25 на небі вписано
26 помальовані спереду] кругом помальовані скрізь
27 криші,] далі закр. із-за дере<в>
28 ніби] далі закр. ходять
29 а од них увесь сад наче святиться] а в саду усяке дерево наче святеє, і так од них 

усюди наче свято
30 тілько] далі закр. а) не знаю вже з чого се б) щось
31 увесь він] він увесь
32 був вписано
33 осаженний,] далі закр. то<?> [можл. та<к>]
34 собі вписано
35 посеред] далі закр. того
36 дзвіниця вписано
37 що] далі закр. так
38 там пробував] a) дививсь на його б) там був
39 у якому-небудь] де-небудь у
40 церковця і дзвіничка] церковка з темною ветхою дзвіничкою
41 пообламувалась] пообкришувалась



495

мальованнє на дверях побіліло і42 пообсипалось; да чому ж, скоро 
її зуздриш, зараз так і згадаєш що-небудь із святого Письма43 і ска-
жеш сам собі, перехристившись, і на душу тобі якось ніби янголь 
крилом повіне, і довго та церковця44 буде тобі згадуваться з тими 
красноватими липами, з тиєю ветхою дзвіничкою; ще як часом45 
під’їжджаєш до села надвечір,46 що сонце вже сідає, угору світом 
на хмари б’є, ставок47 у селі блищить і48 червоніє, курява поміж 
садами здіймається, з поля череда йде, корова здалеку подає голос; 
то й те все так на душі в тебе й зостанеться, наче й його загорнула 
до себе та тиха молитва. <арк. 8 зв.> Чому ж, тепер спитався б я, 
чому от у тих великих городах,49 часом дивишся-чудуєшся на отиї 
церкви, золотом критиї,50 що, Боже то мій! яким то коштом да яки-
ми трудами повибудовувано, часом, кажу, дивлячись51, дивуєшся, 
а душа собі так як та рута в’яла52, і не йде53 на думку така тиха да 
щира молитва? Чому се так?54 е! бо в тих мурах55, у тих вавилонах 
заховалась56 невиди́ма гордость людськая, нема57 тиї думки святої 
да богобоязної, що сиділа, може, у сивій58 голові якого старости, 
що будовав отту церковку, що скілько-то років ходив із образом59 
по городах60 і селах, по благочестивих панах і мужиках, поки-то 
зібрався61 на ту убогу будову; і всяка ж то та бідна копійчина62, уся-
ка лепта вдовиці принята Богом в63 жертву угодную; так подумай, 
розумний, чого-то воно стóїть!64

42 побіліло і вписано
43 що-небудь із святого Письма] із святого Письма що-небудь
44 церковця] церковка
45 часом] далі закр. а) буває надвечір б) буває під’їжджаєш до се<ла>
46 надвечір,] далі закр. так,
47 ставок] далі закр. к<расніє>
48 блищить і] красніє
49 городах,] далі закр. що
50 золотом критиї вписано
51 кажу, дивлячись] дивишся
52 та рута в’яла] зів’яла
53 йде] далі закр. тиєї
54 Чому се так? вписано
55 мурах] баштах
56 заховалась] сидить
57 нема] а нема тут
58 може, у сивій] у
59 із образом вписано
60 городах] городам
61 зібрався] зібрав грошей
62 та бідна копійчина] копійка
63 Богом в] далі закр. благо<?>
64 стóїть!] далі закр. Тим-то й [далі закр. а) в б) Київське Братство старосвітське 

якось в) старосвітська цер<ковка>] Братськая церковка сагайдачного якось була 
краща, ніж ота мурована, що тепер ви бачите, бо [далі закр. а) вона б) її] ту муро-
вану поставив великий гордовник мазепа.
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Шрамко65 з сином і Черевань з жінкою і дочкою молились щиро; 
усякий мав66 чого просить у Господа або за що Йому дякувать67; тілько 
ніхто так сердечне не благав Бога, як той собі68 Шрамко. як69 увійшов 
у церкву, як ударив поклон, то, бачся, й забув на своє дорожне70 товари-
ство: виразним голосом почав71 говорить до Бога, мов бачив Його пе-
ред очима: Боже, услыши молитву мою, і вопль мой к Тебѣ да пріидет.

Петро мій через увесь Подол72 їхав, мов остужений, не чув ні того 
змагання з міщанами, ні розмови Череваня з Шрамком: усе йому зда-
валось як уво сні. Тілько як увійшли в Братство, то так наче якась 
инша сила обгорнула його душу:73 та гірка згага, що пада на молоде74 
серце через75 любощі, той жаль, що наче важким76 каменем тебе да-
вить, усе те зразу пригасло і осіло. Бо се бувало77 і не з одним Петром, 
що от душа притьмом палає пекельним полом’єм,78 з нудьги79 не зна-
єш, <арк. 9> де дітися; як же прихилишся хоч трохи до Бога, то так на 
тебе й повіне з того краю, де нема ні печалі, ні воздиханія; горе тілько, 
що не нáдовго. можно подумать, що той ангел, що прикрив80 твою 
гарячу душу крилами, не стерпів твого грішного полом’я і знявсь81 
од тебе, присмаливши крила82. слухаючи тепер панотцеву молитву, 
Шрамченко аж здригнувсь, як заглянув у свою душу.83 «Батько мій, ‒ 
каже,84 ‒ тілько й думає що про Вкраїну, нічого йому більш не треба, 
він би з дорогою душею оддав для людського щастя і себе самого85, 
і свого сина86, а я87 що? у мене на умі одна ся горда дівчина, що про 

65 Шрамко] далі закр. зо всею ку<мпанією>
66 мав] далі закр. об чім
67 Вписано а) або за що б<лагодарити?>

б) або за що дякувать [було дяковать]
в) або за що Йому дякувать

68 собі вписано
69 як] Він як
70 дорожне вписано
71 почав] далі закр. читать
72 Подол] Київ
73 душу:] далі закр. уся
74 молоде вписано
75 через] далі закр. ті
76 важким вписано
77 бувало] буває, що як молода душа загориться, запалає з дівоцьких очей, зразу на 

теб<е>
78 полом’єм,] далі закр. от через тиї любощі
79 з нудьги вписано
80 прикрив] далі закр. а) теб<е> б) в<?>
81 знявсь] знявся
82◊ і знявсь од тебе, присмаливши крила] осмалив крила і піднявсь
83 душу.] далі закр. Ось із ним чові<?>
84 «Батько мій, ‒ каже,] Батько його
85 самого вписано
86 сина] далі закр. (а що вже дорогше рідної дитини?)
87 я] далі закр. ж
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мене й не думає! А чи давно ж і88 я летів услід за панотцем як моло-
де орля? тепер89 спустивсь поміж курей… Курям яке діло, що в мене 
орловиї крила? Чи не лучче90 ж міні підняться знов над ними? покину 
їх! забуду оцю горду! Єсть на світі щастє більшеє91, угоднійше Богу, 
ніж усі92 тиї любощі! хоч би найщасливші!93 Господи, поможи ж нам 
у нашому доброму помислі! не допусти94 загинуть нашій Україні!»

Так помолившись, глянув він на Божий світ якось веселійше. Жін-
ки молились по-свойому, а Черевань за все й про все95 дякував Богу, 
усе в його є, нічого більш він не бажає, а дальше, що Бог дасть. Його 
свята воля96. Оттак він собі думав да й ні про що не97 хлопотався.

Помолившись прочане наші подали срібла на церкву Божу, тоді 
вже стали оглядувать увесь манастир. У церкві по боках помальовані 
були святиї, а на задній стіні гетьмани і вкладчики благочестивиї. Тут 
була намальована і та Ганна Гугулевичовна, що дала на98 Братство 
двір, і Петро сагайдачний із сивою бородою, і Богдан Хмельницький, 
покійний гетман.

– От у нас було двоє людей, ‒ каже Шрамко,99 ‒ що зробили вічну 
славу Україні; були вони100 люде «умом возвишенныи и любовію к от-
чизнѣ вельми <арк. 9 зв.> зѣло изукрашенныи101!» Шкода, ‒ каже102, ‒ 
що од сагайдачного зосталась тут одна тілько церква, а то все погорі-
ло, да й сама церква немало витерпіла од уніятства: не раз було з нею 
те, що103 написав цар давид104: яко в дубравѣ дрéвянѣ сѣкирами раз-
сѣкоша двери его вкупѣ, сѣчивом и оскордом разрушиша и, возжгоша 
святило твое, на земли оскверниша жилище имени Твоего.

Чернець, що їх водив по церкві, прислухавсь, да й каже:
– дай же, Боже, щоб ізнов не поработили нас тиї одступники.
– А до сього недалеко105, святий отче! ‒ каже здихнувши Шрамко. ‒ 

Козаки переступили вже106 завіт свого батька, щоб «усім у водно стояти».

  88 А чи давно ж і] Недавно
  89 орля? тепер] орля, а тепер
  90 Чи не лучче] а) Ніт же, лу<чче> б) лучче
  91 більшеє] лучче
  92 усі вписано
  93 хоч би найщасливші! вписано
  94 не допусти] далі закр. по<гибнуть>
  95 все] далі закр. благод<арив>
  96 дальше, що Бог дасть. Його свята воля] що буде, то буде, а буде те, що Бог дасть
  97 ні про що не] далі закр. журився
  98 дала на] далі закр. ман<астир>
  99 було двоє людей, ‒ каже Шрамко,] були два чоловіки
100 Україні; були вони] Україні. се були
101 возвишенниї і любовію ~ ізукрашенниї] возвишенные и любовью ~ изукрашенные
102 каже вписано
103 що] далі закр. пише
104 цар давид] Пророк
105 недалеко] близько
106 вже вписано
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– дак107, ‒ каже,108 ‒ доходять і до нас слухи, що гетман Тете-
ра горнеться до нечестивих, да поки жив полковник109 Шрамко, не 
удасться йому впровадить на Вкраїні110 ту «душевредную в погибель 
влекущую унію».

А йому й невдогад, що се він із тим Шрамком і111 говорить. А той 
йому:

– Полковник Шрамко, ‒ каже, ‒ усю свою силу на Бога возлагає; 
він день і ніч молиться, щоб Україна була як одна сем’я тиха да мирна. 
молітесь і ви, отці преподобниї!

Так розмовляючи, обійшли увесь манастир;112 більш усього за-
гаялись коло огради, бо вся була штучно113 розмальована. Там був і 
Ной із ковчегом намальований, і114 мойсей із Фараоном, що дога-
няючи його,115 потонув у морі, і соломон Премудрий, і всяких ин-
ших святих багато116. се ж святиї самі по собі, а то таки й наше 
лицáрство було там скрізь по117 ограді помальовано, щоб народ ди-
вивсь і не забував, як що коли діялось у старовину118. Намальова-
ний був там михайло семиліток, що виніс із Києва золоті ворота 
до Царя-города. Знаєте, як було лихоліттє, як Батий приходив під 
Київ, так був у Києві такий-то славний лицар михаїл, що войовав 
«чином Божим» на невірних.119 Пустив стрілу із лука, так стріла із 
Києва да <арк. 10> аж у Копачів долетіла, а татаре стояли кошем над 
стугною. От тілько що сіли обідать, тілько що120 татарський отаман, 
сівши до121 скам’ї, поблагословивсь їсти, як та стріла і встромилась 
йому в печеню. «е, ‒ каже, ‒ се ж тут є лицар сильний, не122 дасть 
він нам Києва!» да до киян: «Оддайте, ‒ каже, ‒ міні того лицаря, 
так одступлю, не руйноватиму города123». Що тут робить? дума-
ли, думали124. «Оддаймо!», ‒ кажуть. А михайло семиліток: «Не 

107 дак] Так
108 каже, вписано
109 полковник вписано
110 на Вкраїні] далі закр. унію
111 із тим Шрамком і] Шрамку й
112 манастир;] манастир. І
113 штучно вписано
114 намальований, і] далі закр. Цар
115 доганяючи його, вписано
116 Премудрий, і всяких инших святих багато] Премудрий. Було [було Премудрий: 

було] там багато усяких святих, і все те в [було у] козацькій одежі, бо ще тоді не 
вміли мальовать так, як тепер; а мучениці, то в корабликах і в кунтушах

117 скрізь по] далі закр. стіні
118 що коли діялось у старовину] козаки боронили віру [було церкву] православную
119 «чином Божим» на невірних.] чином Божим, та
120 тілько що] далі закр. той стар<ший?>
121 до] к
122 не] далі закр. візьмемо
123 города] Києва
124 думали] далі закр. да й оддали
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уздрите ж, ‒ каже, ‒ більш Золотих воріт, придете завтра вранці і не 
уздрите». да, сівши на коня, обернувся назад да й каже: «Ой кияне, 
кияне, панове громада! дурна ваша рада! якби ви мене не оддавали, 
поки світ сонця, вороги б Києва не достали!» да взяв на копіє золоті 
ворота, так як от сніп хліба святого на вила візьмеш да й поїхав до 
Цареграда, ніхто й125 не зупинив його. І стоять, кажуть, ти<ї> Золоти 
ворота і досі в Царіграді, і буде колись таке врем’я, що вони вер-
нуться до Києва. Тим-то, кажуть, як хто ідучи мимо, скаже126: «Ой 
золоти, золоти Ворота! бути вам ізнов там, де були!», то золото так 
і зассяє. як же не127 скаже або подумає: «Ні, вже128 вам не бувать у 
Києві», то золото так і померкне. Так оця істория там на стіні у Брат-
стві і була вимальована, і підпись положено. Був там і морозенко. 
Круг його горять костьоли і панськії замки, а він січе-рубає,129 топ-
че конем ляхів з недоляшками; ще130 й підписано: лицар славного 
війська козацького Запорозького, а над ляхами: А се проклятиї ляхи. 
Знаєте, тоді ще131 лядські муки132 людям були свіжі, так любив на-
род дивиться, як наші за себе133 оддячили134. Був там і козак Байда, 
що турецький цар повісив його на гак135 за ребро да й каже: «Будь 
міні вірним136 лицарем, візьми за себе мою дочку, будь паном на всю 
Україну137, то138 зніму з139 гака». А Байда йому: «Твоя, царю, віра 
проклятая! твоя, царю, дочка поганая!» Так і те все там намальовано 
і виписано, щоб усяке знало, які то колись були лицарі на Вкраїні. 
<арк. 10 зв.> Був там і самійло Кішка, що й досі про його кобзарі 
співають, як він попався140 у турецьку неволю, як141 п’ятдесят і142 чо-
тири годи був на галерах у кайданах, за замками,143 як йому Господь 
допоміг з неволі і себе, і невольників півчвартаста визволити; і як, 

125 й вписано
126 скаже] подумає
127 не] далі закр. поду<має>
128 вже] далі закр. вже [помилк.]
129 січе-рубає,] січе і
130 ляхів з недоляшками; ще]

а) ляхів. Ще
б) ляхів і <недоляшків>. Ще

131 тоді ще] далі закр. та
132 муки] далі закр. народові
133 за себе вписано
134 оддячили] далі закр. панам і ляхам
135 гак] крук
136 вірним вписано
137 будь паном на всю Україну] да й пануй
138 то] далі закр. одпу<щу>
139 зніму з] далі закр. гака
140 попався] далі закр. б<ув>
141 як] дн<?>
142 і вписано
143 замками,] далі закр. да
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узявши144 ту галеру, приплив145 до козаків і корогви крещати давні у 
кишені козакам привіз, не зневажив козацької слави!

дивляться наші на всі тиї мальовання, доходять уже до дзвіниці, 
аж слухають ‒ на улиці146 щось гуде, шумить, наче грім грімить одда-
леки,147 і музики грають.

– Що се таке? ‒ питаються.
– се, ‒ каже чернець, ‒ добриї молодці запорожці148 по Києву149 

гуляють. Прощайте, не подобає міні дивитись на суєту мирськую.
Вишли наші через дзвіницю на рундук, а там уже150 повибегали 

спудеї у своїх тяжинових халатиках, ждуть,151 щоб подивиться, як іти-
муть запорожці.152 довго їх було не видно, тілько здалека йшов галас 
такий, мов орда підступає; усе ближче, усе ближче...153 далі з одниї 
улиці так і сипнули154, мов з рукава. А народ за ними роєм; тілько 
й чутно: «Запорожці, запорожці з світом прощаються!» Що ж се за 
прощаннє було з світом? Була тоді у запорожців мода гулять так, щоб 
увесь світ дивовався.155 Приїдуть156 було з січи у Київ чоловік двад-
цять або тридцять да й зачнуть бенкетовать. Оце одкуплять157 бочки з 
дігтем да й розіллють по базару, одкуплять, скілько є горшків на торгу, 
да й порозбивають на череп’я, одкуплять, скілько є маж із рибою, да 
й розки́дають по всьому місту: «Їжте, люде добри!» А далі посідають 
на коней, шапки на них оксамитниї червониї, жупани то сині, то крас-
ни, штани такі, що гривню б дав, аби подивиться. музики йграють, а 
вони, побравшись у боки,158 і їдуть мимо бурси, гетьмани такиї, що 
ну! То бурсаки було оце повибегають159 за ворота дивиться на них 
да й плачуть. А вони їдучи: «Не плачте, дурні: дніпро тече <арк. 11> 
прямо до січи!» Коли ж на друге літо дивись, половина бурси в січи і 
вродиться! А вже як которий запорожець доживе до великої старости, 
то й просить виділить йому гроши з кружки, і як виділять, то наб’є че-
рес червінцями да забере з собою приятелів душ тридцять або сорок 
да й їде в Київ прощаться з світом. Оце вже тут гуляють вони160 неділь 

144 і як, узявши] і взявши
145 приплив] далі вписано і закр. а) сп<?> б) в
146 на улиці] далі закр. схопив<?>
147 наче грім грімить оддалеки, вписано
148 запорожці] далі закр. з сві<том>
149 по Києву вписано
150 уже] далі закр. зібр<ались>
151 ждуть,] далі закр. поки
152 запорожці.] далі закр. Аж ось із
153 усе ближче...] далі закр. аж ось
154 сипнули] далі закр. з
155 дивовався.] далі закр. а) О<це> б) дома
156 Приїдуть] Оце приїдуть
157 Оце одкуплять] Одкуплять
158 у боки,] далі закр. у<?>
159 оце повибегають] повиходять оце да й
160 гуляють вони] вони гуляють
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зо дві; такий бенкет піднімуть, що ввесь Київ здвигнéться. як їдуть 
було вулицею, то ввесь народ за ворітьми: «Запорожець, запорожець 
з світом прощається!» А вони ж то повбирани так, як єсть тобі мак у 
городі! коні під ними як орли так і161 балясують, а золото да срібло 
аж миготить у вочах на сонці. Тут і бандури, тут і гуслі, тут і співи 
й скоки і всякі викрутаси! Оце так запорожець з світом прощається! 
А погулявши так неділь зо дві да начудовавши ввесь Київ, їдуть уже 
в межигорський манастир. Хто ж їде, а хто з прощалником танцює 
до самого монастира. сивий, сивий як голуб, у дорогих кармазинах, 
вискакує, попереду йдучи, запорожець, а за ним народу, народу! і на 
його кошт усіх поять, усі танцюють, усі веселяться, аж земля гуде! 
А вже як придуть до самого монастира, то й стучить запорожець у 
ворота. А там і162 питають: «Хто такий?» ‒ «Запорожець!» ‒ «Чого?» ‒ 
«спасаться». Очиняться ворота, він увійде туди, а все товариство і 
вся суєта мирськая з музиками і163 скоками, і солодкими медами зо-
стануться за ворітьми. А він, скоро ввійшов у манастир, зараз черес із 
себе і оддає на церкву; жупани кармазинниї з себе, а надіне волосяну 
сорочку да й почав спасаться.164 Так-то розказують старі люде про тих 
чудних запорожців. От же й тепер перед тим Шрамком і Череванем 
повалили вони з улиці танцюючи165. Чуприндири такі, що любо гля-
нуть. Ідучи <арк. 11 зв.> мимо церкви, покладали хрести, били покло-
ни, да знов, схопившись, навприсядки, да через голову, да колесом. 
дома в себе на січі166 вони ходять у дьогтяних сорочках да у дирявих 
кожухах, а тут жупани такі посправляли,167 що хоть гетману! і168 щоб 
тілько показать169 перед людом, що от нам уся170 та суєта не варта 
нічого: зараз чи калюжу побачить на дорозі, то так у калюжу й лізе в 
кармазинах; чи ширітвас дігтю зуздрить, так і вбереться туди з сап’ян-
цями: химерний171 дуже народ був!

Шрамко хоть і сердивсь на запорожців,172 не хотів би їх і бачить, 
да й сам не173 вгадав, як задививсь на них. Запорожці багацько діяли 
шкоди людям по Вкраїні174, да мимо того всього якось припадали до 

161 так і] далі закр. грають
162 і вписано
163 музиками і] далі закр. то<вариством>
164 спасаться.] далі закр. О<так>
165 вони з улиці танцюючи] з улиці танцюючи запорожці
166 в себе на січи вписано
167 посправляли,] далі закр. мов
168 і] на що ж їм тиї жупани? на те,
169 показать] доказать далі закр. того
170 людом, що от нам уся] людьми, що вся
171 химерний] чудний
172 запорожців,] далі закр. до<?>
173 да й сам не] далі закр. чу<?>
174 діяли шкоди людям по Вкраїні]

а) робили пакості
б) наробили пакості
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душі українцю. Не раз доводилось міні чуть, як инший дід, споми-
наючи їх пакості,175 почне було176 їх лаяти177, а далі як заговориться, 
забалакається178, то й сам не знає, чого йому й жаль їх стане, і зачне 
говорить про них, як про своїх родичів. Чом же, чом тиї запорожці 
так припадають до душі українцю? може, тим, що вони так весело й 
так смутно179 дивились на Божий світ; гуляли вони180 і гуляючи пока-
зували, що все на світі суєта одна; не треба їм було ні жінки, ні дітей, 
а гроши181 розсипали як полову; може, тим, що те Запорожже іспо-
конвіку було серцем України;182 Україну було183 придавлять, людям 
затулять рот, ізв’яжуть руки, оніміє й похолодіє Україна як мертва; а 
на Запорожжі воля ніколи не вмирала, рідна мова з старосвітськими 
звичаями184 ніколи не забувалась, козацькі предковічні пісні до по-
сліду дней не замовкали. Тим-то, мабуть185, те Запорожже й славне 
поміж людом, тим воно й припало так до серця українцю!

<арк. 12> Глава I~

Черевань, дивлячись на тиї скоки да викрутаси, аж ногою приту-
пував,186 узявшись у боки. 

– От, бгат, ‒ каже Шрамку, ‒ от, бгат, де люде уміють жить на сві-
ті! Коли б я був нежонатий, то зараз би пішов у запорожці!

– Не знать що мелеш187 ти, свате! ‒ дав йому одвіт Шрамко. ‒ 
Тепер доброму чоловіку стидно мішаться між сіх розбишак.188 Пе-
ревернулись тепер уже ка знає на що запорожці. Поки ляхи да пани 
душили Україну, туди втікав що189 найлуччий народ; а тепер хто йде 
на Запорожже? або гольтяпака, або злодюга,190 що боїться острога, 
або дармоїд, що не звик заробляти чесно собі насушний хліб. си-
дять там окаянниї в січі да тілько п’янствують, а очортіє горілку 
пить, так і їде на Гетманщину да тут і величається, як порося на 
орчику! Цур їм! Чи нам же до ладу оце на їх дивиться? Поїдем іще 
в верхній город.

175 пакості,] далі закр. узивав [було лаяв] їх проклятим народом
176 було вписано
177 лаяти] далі закр. проклятий, ‒ каже, ‒ народ!
178 як заговориться, забалакається] як почне згадувать про
179 смутно] понуро
180 гуляли вони] і гуляли
181 гроши] худобу
182 України;] далі закр. на
183 Україну було] як на Вкраїні вже все
184 з старосвітськими звичаями вписано
185 мабуть] видно
186 притупував,] далі закр. так йому
187 мелеш] плетеш
188 розбишак.] далі закр. Т<?>
189 що] далі закр. й
190 злодюга,] злодій далі закр. або
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А верхнім городом звавсь тоді старий Київ. Усяк знає, що з Подо-
лу треба підняться на високу гору у той верхній город. Тоді ще не було 
Андрія-церкви; коло тої гори Андрійовської стояли у валу191 врата По-
дольскиї,192 бо ввесь193 старий Київ обсипали ще князьки-варяги ва-
лом. Так оце на Подол були Подольскиї ворота, а194 на Печерське ляд-
ськиї ворота, а до святої софиї Київські або Батийови195 ворота. сі 
ще тоді поставлено196, як не було святої софиї, бо старосвітський197 
городок, чи замок Київський займав тілько од михайловського до Іва-
на Златоустого церкви. Оттут, не доходя Златоустого були і Київські 
ворота з поля. як же князь ярослав, що лежить у святій софиї, побив 
печеніг під Києвом саме там, де стоїть свята софия, то, дякуючи Богу, 
і церкву святу софию вимуровав і що то вже за преукрасив! да обси-
пав круг церкви геть новий вал, і в тому валу Золоті ворота зробив у 
поле.

<арк. 12 зв.> Наши прочане, проїхавши в тиї Подольскиї ворота,198 
поїхали перше199 до святої софиї. старий Київ тоді трохи не зовсім 
пустовав. За ляхів тут жили одні пани да бискупи з своїми слугами, 
так і хоромини і сади позаводили добриї; як же ото козаки турнули теє 
панство з України, то200 старий Київ зовсім обезлюдів201. Куди ні глянь, 
усюди пустири, кучугури цегли під крапивою, сади без огорожи, цер-
ковниї мури без заломів,202 од диму почорніли, од дощу й вітру пообси-
пались. де-не-де стоять хати з садками, мов хуторці окромниї. А якби 
хто спитав: де ж тиї тереми князькії, що побудовали варяги? де дво-
рець того203 святослава хороброго, що знали його довгу204 козацькую 
чуприну і греки й булгаре205? або того Владимера «грозного, великого, 
Київського»? або тих буй-турів Всеволодів, Брячиславів, мономахів, 
що «притрепали своїми мечами землю Половецькую, притоптали гори 
і яруги, ізсушили болота і озера»? де вони? невже «їх занесло згарбом 
або водою потопило»? Ні, ні згарбом їх не занесло, ні потопило водою, а 
з’їли їх, скрушили, обернули в нівець206 військови чвари да пожежі. Ось, 
під копитами у Шрамкового коня, під колесами у ридвана Череваниш-

191 у валу вписано
192 Подольскиї,] далі закр. бо ввесь
193 бо ввесь вписано
194 ворота, а] далі закр. знов
195 або Батийови вписано
196 поставлено] стояли
197 старосвітський вписано
198 ворота,] далі закр. стали на тому місті, де тоді колись
199 перше] прям<о>
200 то] далі закр. Київ
201 обезлюдів] запустовав
202 заломів,] далі закр. ди<мом?>
203 дворець того] далі закр. Владимера «грозного, великого, Київського»?
204 знали його довгу] знатий був його довгий
205 булгаре] булгари
206 в нівець] далі закр. пож<ежи>
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ного трещать куски із тих каменних і мармурових плит, що колись207 
князьки208 привозили209 здалека байраками на церкви й на палати; ось 
хрустять поміж каміннєм і череп’єм210 білі кісточки211 християнськії. 
Хто ж то збагне, коли вони посипались212 оттут;213 із якого цвинтара, 
із якої домовини їх повикидано? чи може й живих людей тут не раз 
шаблями214 посіяно, а кров’ю полито, а пожарищами покрито! Погляду-
ючи на той старий Київ, на ті церкви поруйновані (бо й десятинна цер-
ква, що тепер нова вимурована, тоді стояла ветхенька, із руїн зліплена 
і до старосвітської Владимерської стіни <арк. 13> сяк-так притулена), 
на ту пустош, на ті крапивяні215 кучугури, що позоставались од216 дав-
ніх мурів, ніхто б не сказав, що се та «славна столиця козацька, звідки 
козацькії предки полем і морем217 слави у всього світу добули»; се хиба 
гробовище тиї слави, вічне, непробудне гробовище!218 І на тому гробо-
вищі вище всіх подіймали верхи219 два надгрібники стародавньої, воль-
ної Русі220 української: михайловський манастир і свята софия.

свята софия була тоді обгорожена не муром, як тепер, а низень-
ким ділованнєм, да й то, мабуть, тілько для того, щоб ніяка животина 
не ходила221 по цвинтару. Ще оддалеки Шрамко вбачив222 на223 цвин-
тарі двох коней осідланих; паслись по траві224:

– Що за вража мати! ‒ каже225, ‒ хиба ще не минула та уніятщи-
на226, що храми Божії були в жилище чоловіку і коневі227? як же оце 
ченці попускають козакам228 чинити229 таку пакость!

А Василь Невольник прислухавшись230:

207 колись] далі закр. були на теремах
208 князьки [далі закр. воз<или>] вписано
209 привозили] привезли
210 черепьєм] піском
211 кісточки] далі закр. хто ж
212 посипались] далі закр. із
213 оттут;] далі закр. я<кого>
214 не раз шаблями] у пожара<х>
215 крапивяні вписано
216 позоставались од] далі закр. а) мурів б) стар<их?>
217 морем] далі закр. іс<?>
218 гробовище!] далі закр. Вже справді можно було тоді сказать: «Уныша градом 

забралы а веселіе поточе». Тілько
219 верхи] верх
220 Русі] далі закр. коза<цької>
221 ходила] рилась
222 вбачив] далі закр. що
223 на] далі закр. д<вох?>
224 по траві] далі закр. а) да й б) не втерпів да й каже:
225 каже вписано
226 минула та уніятщина] пройшло те уніятське время
227 коневі] коню
228 козакам] далі закр. так<у>
229 чинити] робить
230 прислухавшись] прислухавсь да й каже
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– е, пане ‒ каже231, ‒ полковнику! хиба ж ти не знаєш, що ченці 
запорозцю нічого не боронять? добриї бо молодці щедри вкладчики: 
усі свої гроши запорожець232 оддає на церкву Божу да проживає з то-
вариством: ні двора233, ні поля, ні хутора запорожець не заводить. Він 
готов щоминути234 покинуть сей світ, сю суєту, так235 уже заздалегідь 
прокладує собі дорогу на тім світі.

– да хиба ж се запорозькі коні?
– Ох, Боже правий! Чи вже ж я так зледащів, що не пізнав би вже 

й коня запорозького? По скоку, по статьям, по ржанню я зараз угадаю, 
де низовий кінь, де татарський, а236 де237 доморослий український. 
Таки ж я не даром прожив десятків три рік на Запорожжі. Ох, Боже 
правий, Боже правий! довелось усього попробовать на віку: і гульні 
козацької-лицарської, і проклятої каторги турецької.

<арк. 13 зв.> ‒ А хиба ж гетьманець не добуде собі коня із Низу? ‒ 
сказав Черевань. ‒ А ну, бгат Василь, що ти238 тепер скажеш?

– Чому239 не добуде? аби гроши да охота. Тілько се коні240 не на-
ших козаків, а запорозькі. Бачте які на їх попони? кабардинськії! А 
кабарда де більше водиться, як не241 по242 Великому лугу?

– І243 попону добуде собі городовий козак, замінявшись244 на коні 
з запорожцем.

‒ Ну, коли так, коханий мій пане, так от же тобі ще245 прикмета. 
Бачиш, коло коней два ратища стримлять? Запорожці так приучають 
своїх коней, що встромить на степу ратище, пустить коня і хоть би 
цілий тиждень не вертавсь туди, кінь пастиметься круг ратища. Часом 
поженеться за ним татарин, утече од татарина да знов і вернеться до 
козацького ратища і жде хазяїна. Ох, Боже правий, Боже правий! чи 
раз же то246 случиться козаку забиться в таку глуш, що тілько небо да 
земля! Їдеш було часом день і ніч, сон тебе знемогає, устромив рати-
ще, рознуздав коня, а сам одийшов247 геть, щоб поганий248 татарюга 

231 каже вписано
232 запорожець] далі закр. трат<ить>
233 ні двора] ні дворів
234 щоминути] на всяку минуту
235 суєту, так] далі закр. за<здалегідь>
236 а вписано
237 де] далі закр. украї<нський>
238 що ти] далі закр. на се
239 Чому] Чом
240 коні] далі закр. запорозькі
241 як не] далі закр. в
242 по] далі закр. лу<гу>
243 І] далі закр. чо<?>
244 замінявшись] далі закр. кон<ями?>
245 тобі ще] вам іще
246 то вписано
247 одийшов] далі закр. на<?>
248 поганий] проклятий
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сонного не з’їхав249, поваливсь у траву да й спи, як дитина на руках 
у матери. А не так, як дурниї ногайці: що сам спить, а коня держить 
за повод. Раз я... ох, Боже правий! Бог знає, яка старовина згадалась! 
раз я одного татарюгу хотів проучить, як спать серед степу: підкравсь 
да ратищем у бік. Так що ж? проклятий невіра надів таку сорочку, що 
моє ратище так і закандзюбилось як кочерга. схопивсь поганий да 
до мене! так я ж бо йому показав, що не шуткуючи ношу шаблюку: 
не оборонила його ні підбита залізом шапка, ні стальна сорочка. Ох, 
Боже правий, Боже правий! чого то не придеться на віку попробовать?

Так розмовляючи, приїхали до святої софиї. Василь Невольник 
дав подержать коней паламареві, а сам пішов слідом за своїми.

<арк. 14> як приходив на250 Київ Батий, то всі церкви Божії 
порозруйновував; самі тілько251 стіни зоставив. Позбивав він верхи 
і з святої софиї, тілько якось вона таки лучче других одéржалась252 
і благочестивиї миряне сяк-так ізнов її злагодили. Так от же Бог по-
пустив Київ у руки тим кателикам-ляхам253 да уніятам-недоляшкам. 
Тиї254 об святій церкві зовсім255 не дбали. скрізь потекла в церкву256 
вода, стіни потріскались,257 зосталась одна тілько та нерушимою258, 
що з золотою Богородицею у вівтарі.259 може б до того довели ока-
янниї, що й зовсім розпалась би свята софия; так Бог послав тоді 
нашим великого ревнителя благочестія Петра могилу митрополи-
та.260 Він то вирвав святу софию од уніятів, а було се в року 1633, 
да бачить, що вона зовсім валиться, помуровав кругом261 приділи,262 
сяк-так попідпирав стіни; тоді вже й263 заломи поправив і бані по-
лагодив.264

249 сонного не з’їхав] на сонного не наїхав
250 на] у
251 тілько самі] самі тілько
252 одéржалась] одéржалась. Так по
253 ляхам вписано
254 Тиї] далі закр. позаводили все на римський [було инший] лад у церкві, да й
255 зовсім вписано
256 церкву] далі закр. по стінам
257 потріскались,] далі закр. то
258 зосталась одна тілько та нерушимою]

а) осталась тілько одна нерушимою, на кото<рій>
б) осталась тілько одна нерушимою, та
в) осталась одна тілько нерушимою, та
г) зосталась та тілько одна нерушимою

259 у вівтарі.] далі закр. як же ото Біг поміг нашим [нашим вписано] сяк-так вирвать 
святу софию

260 митрополита.] далі закр. а) Ві<н> б) князя молдавського.
261 кругом вписано
262 приділи,] а) отиї стовби б) отиї угласти стовби

Далі закр. понадстроював отиї баляси понад стінами і
263 вже й] далі закр. б<ані>
264 полагодив.] повиводив і позолотив. Далі закр. Не така вже стала тоді софия, як 

була за ярослава, [далі закр. та] да все ж таки зосталась не руїною.



507

– я святу софию люблю над усі церкви київські, ‒ каже Шрамко, 
вступаючи на софийський цвинтар.265 Тут-то266 колись ми з батьком 
Хмельницьким дякували Богу за Пилявці й за Зборов! Господи! дай 
нам іще хоть раз так Тобі дякувать!267

З сіми словами увійшли через мармуровий268 поріг у церкву. А в 
церкві в святій софиї зовсім не так, як деинде.269 Тілько270 ввійдеш 
туди да глянеш на тих високих блідноликих271 з довгими хрестами 
святих, що ще помальовав скрізь по стінах272 князь ярослав,273 зараз 
тебе <арк. 14 зв.> наче хто взяв да й переніс у ту далеку старосвіт-
чину. Аж стане тобі якось неначе сумно274. як же зачнеш275 розгля-
дувать тиї276 темниї277 стіни,278 тиї заломи279, викладені мозаїкою, тиї 
угластиї стовби, що колись були під мармýром, тиї важкії баляси із 
каменя-граніту, що скрізь280 угорі ідуть281 помеж стовбами, як згада-
єш, хто муровав тиї стіни, хто робив тиї цегляниї плити,282 хто тесав 
тиї красно-кам’яниї карнізи283, як згадаєш тих хоробрих русичів, що 
не раз284 сватів у полі поїли285 і самі лягали286 за287, Руськую землю; 
то здасться тобі,288 ніби289 тиї мури290 розмовляють291 із тобою,292 ніби 

265 цвинтар.] далі закр. А софийський цвинтар увесь посипан каміннєм: [далі закр. і 
во] колись то все були мури церковниї; инде ще й геть висока стіна стирчить із-під 
землі

266 Тут-то] далі закр. ‒ каже, ‒
267 дай нам ~ дякувать!] возлюбих благолѣпіе дому Твоего! і мѣсто селенія славы 

Твоея!
268 через мармуровий] по мармуровому
269 як деинде.] далі закр. Зараз
270 Тілько] далі закр. вступиш
271 блідноликих вписано
272 стінах] стінам
273 ярослав,] далі закр. так
274 Аж [далі закр. зроб<иться>] стане ~ сумно вписано
275 зачнеш] начнеш далі закр. скрізь
276 розглядувать тиї] далі закр. кострубатиї
277 темниї вписано
278 стіни,] далі закр. що ще то муровали тиї «хоробриї русичі», як зачнеш розгляду-

вать [як зачнеш розглядувать вписано]
279 заломи] далі закр. з м<озаїкою>
280 скрізь] далі закр. ідуть
281 ідуть] проведено
282 плити,] далі закр. то
283 карнізи] далі закр. понад стовбами, усе те робили
284 не раз вписано
285 сватів у полі поїли] а) поїли сватів б) сватів поїли / поїли сватів у полі / сватів 

поїли у полі
286 що не раз сватів у полі поїли і самі лягали] «що ~ лягали»
287 лягали за] далі закр. а) Україну б) землю
288 тобі,] далі закр. що
289 ніби] далі закр. усякий камень
290 мури] далі закр. а) озива<ються> б) щось
291 розмовляють вписано
292 із тобою,] далі закр. многими голосами,
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і зверху, і знизу, і по боках293 хтось подає тобі голос294; ти б сказав до 
тебе озивається усяка душа, що оттут колись молились, ридала, вопі-
яла ко Господу; чи то князь або гетман295 за свою Україну, чи то мати 
за сина, чи то сестра за брата,296 чи то297 грішник за свою бідную298 
душу! Аж стане тобі299 якось ниначе сумно.

молиться Шрамко300, коли ж слухає ‒ на хорах за тими301 камен-
ними балясами хтось наче читає;302 голос тихий, читає щось старе,303 
а два304 голоси до його305 озиваються306 тілько307 двома словами: обі-
щаюсь і308 присягаюсь.

– Що б се таке? ‒ каже Шрамко. ‒ Вінчаннє не вінчаннє, присяга 
не присяга?

– Знаю, знаю що се таке! ‒ каже Василь Невольник. ‒ се добриї 
молодці беруть шлюб побратимства. Ох, Боже правий, Боже правий! 
не зовсім же зледащіло, мабуть, Запорожже, коли там309 не перево-
дяться ще побратими.

От і пішли на хори, щоб подивиться на той шлюб побратимства. 
А на хори сходи ідуть попід низеньким310 склепом; <арк. 15> і склеп 
увесь і по бокам сходів розмальовано311 предивно. Біли римські ор-
ли,312 коні поміж звір’єм313, люде в шапках, схожих на птичу голову;314 
або тих звірей б’ють або рубаються сокирами; а инде чоловіка скру-
тили гадини, притягнули йому315 голову до ніг, і скрізь316 поміж ними 
поплівся виноград із ягодами і широким листом317. І все то воно318 не 

293 по боках] по бокам
294 голос] далі закр. Ти так
295 князь або гетман] а) князь або гетман б) ти б сказав
296 за брата,] далі закр. чи то інок за спасеніє душі своєї
297 то вписано
298 бідную вписано
299 стане тобі] далі закр. ниначе
300 Шрамко] далі закр. і думає, що
301 за тими] далі закр. гранітними
302 читає;] далі закр. хо<?>
303 читає щось старе,] і дріжить як у старого;
304 два] двоє
305 до його] йому
306 озиваються] далі закр. Чутно
307 Далі вписано і закр. з
308 обіщаюсь і] далі закр. кленусь
309 коли там] далі закр. вод<яться>
310 низеньким вписано
311 розмальовано] порозмальовано
312 орли,] далі закр. люде
313 звір’єм] звірми
314 голову;] далі закр. вони
315 чоловіка скрутили гадини, притягнули йому] круг чоловіка повились гадини і 

притягнули
316 ніг, і скрізь] ніг. А кругом
317 із ягодами ~ листом вписано
318 воно] те
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аби то намальовано, да319 Бог його знає,320 против чого воно321 пови-
думувано. мальовали се322 ще царіградськії малярі за ярослава князя, 
так Госп.<одь> їх зн.<ає>, що вони собі малюючи компоновали323.

Ізишли наши324 на хори, аж там два козаки стоять навколішках 
перед сивим, стареньким ченчиком.

– Пам’ятайте ж, діти, ‒ каже він їм325, ‒ у якому місті і яку дали 
ви присягу326; страшітесь погибнуть, так як Ананія, що хотів327 ошу-
кати328 Бога. Очистивши послушанієм свої329 душі, друг друга любіте 
приліжно, щоб знати було, що вас тепер330 породило не тіло тліннеє, а 
слово Боже, живе, пребивающеє во віки. Амінь.

Козаки встали, обнялись, поціловались як молодиї і вклонились331 
низько ченцеві332. А один достав щось із-за пазухи333:

– Прими ж, ‒ каже334, ‒ святий отче, усердниї дари наши. добули 
ми їх не крамарством, не здирством, а мечем, обороняючи335 хрис-
тиянство. Гнались ми раз з Побратимом за татарином, а татарин не 
один їхав, віз за сідлом бранку. Бачить поганий, що кінь його двоїх336 
не винесе, ударив бранку ножем у серце да337 й кинув нам під ноги, а 
сам помчавсь по степу як вітер338. Бранка була християнка: на шиї339 
найшли ми у її оцей золотий хрест і оцю340 низку дукатів.341 Помолись 
же, святий отче, за упокой її душі, а за наше здоров’є.

Тим часом наши дивились на нових342 побратимів.343 Не треба 
було довго мізковать, що се за люде: зараз було знати, що се запорож-
ці: городові бо козаки підстригали кругом волоссє, а в сіх уся голова 

319◊ І все то воно не аби то намальовано, да] Чудне те мальованнє, і
320 знає,] далі закр. що вже воно значить
321 воно] далі закр. вже
322 мальовали се] се мальовали
323 так Госп.<одь> ~ компоновали вписано
324 наші вписано
325 він їм] їм той ченчик
326 присягу] клятву
327 хотів] далі закр. обманити
328 ошукати] ошукать
329 свої] своїм
330 тепер вписано
331 вклонились] уклонились
332 ченцеві] ченцю
333 із-за пазухи] далі закр. да й каже
334 каже вписано
335 обороняючи] боронючи
336 двоїх] двох
337 да вписано
338 по степу як вітер] як вітер по степу
339 на шиї] далі закр. був
340 оцю вписано
341 дукатів.] далі закр. Возьми
342 нових вписано
343 побратимів.] далі закр. Зараз можно
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була обголена; тілько зоставлено довгії чуби.344 У пишних кармази-
нах, ще новусіньких, мабуть, тілько ще345 вперве понадівали346. Один 
був здоровенний козарлюга. Пика широка, засмалена од сонця, сам 
опасистий347; довга густа чуприна348, піднявшись перше угору, спада-
ла за ухо як кінська грива, уси довгі, униз позакручувани, аж на жупан 
звисали; очи так і грають, а чорни, густи брови аж геть піднялись над 
тими очима, так що як моргне, то наче шуляка сполохне з дерева. Було 
вже йому літ за тридцять; з виду349 понурий, страшний, очима так і350 
проймає і ‒ враг його знає ‒ глянеш раз ‒ здається супиться, глянеш 
удруге ‒ поведе очима так351, що от352 бачся й підніме тебе на сміх. А 
побратим його, так той був молодий, високий козак, тілько таке щось 
азіятське, зараз видно, що не з нашого краю, бо й справді то був чор-
ногорець. до січи сходились бурлаки з усього світу353: приде турок, і 
турка приймають; приде німець, і німець буде запорожцем, аби тілько 
перехристивсь да сказав: «Вірую во Христа Іісуса,354 рад войовать за 
віру християнську».

Проходячи мимо нашу громаду, старший запорожець так усякого й 
окинув очима, а сам, позакладувавши руки, іде, перевалюючись355, мов 
який гетьман, і не вважа ні на кого. <арк. 16> як же глянув на лесю, то, 
мабуть, враг його й шпирнув у те гордеє серце; аж зупинивсь, а очи так 
як у вовка зассяли. Тілько чи запорожцю ж356 дивиться на дівчат? Одвер-
нув зразу голову, аж чубом майнув да357 й пішов мимо.

344 чуби.] далі закр. Овва, скажете, може [може вписано], ви, як же вони підголюва-
лись негарно! Так, панове; і я скажу, що нема тут нічого гарного, да запорожцям 
до того мало було нужди. <арк. 15 зв.> Понурі січови лицарі зневажали всяку 
прелесть мира сего; жили в убогих куренях, їли що попало не перебираючи, 
дівчат, молодиць мали за ні за що, не пускали їх на січ ступить і ногою, не хотіли 
й дивиться на них; [далі закр. хоть] тілько було їх і розкоші, що вбереться у кар-
мазини, да [далі вписано і закр. і] наб’є талярами кишені; [далі закр. да й то тіль-
ко для того, щоб показать перед людьми] тілько чи надовго [було довго] ж йому 
тиї кармазини? У два, в три дні, танцюючи [далі закр. да ко<?>] по ярмарку, 
пошарпає [далі закр. ві<?>] і поляпає дігтем тиї кармазини ні на що, а гроши не 
лічачи розсипле [було розсипле не лічачи] як полову. Знайте, люде добри, що міні 
все те дурниця! Оттакії то були тиї запорожці! Таких двоє зустріли й наши проча-
не у святій софиї:

345 тілько ще] далі закр. вб<рали>
346 понадівали] наділи
347 засмалена од сонця, сам опасистий] засмалилась од сонця, на висках повиступали 

чорно<?>
348 чуприна] далі закр. спадала
349 з виду] далі закр. був сердитий, очима так і
350 очима так і] далі закр. а) проймав б) проймає
351 поведе очима так вписано
352 що от] далі закр. так
353 світу] світа
354 Іісуса,] далі закр. буду битись
355 перевалюючись вписано
356 ж вписано
357 да вписано
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Вийшли тиї два братчики з церкви і стали підтягувать попруги у 
коней; тілько старший чогось довго морочивсь біля сідла, робив мов 
не своїми руками і все тілько: «Ах! вража ж дівчина! от дівчина!»

А менший:
– Чого ти, ‒ каже, ‒ побро, крекчеш, наче випив натощак перча-

ківки?
А той йому:
– Перчаківка, брате, не диво; а диво така дівчина, як оце!
– Тю! чи не скрутився358 ти сьогодні, побро? Що оце ти городиш?
– може й так, що скрутився. Аже ж кажуть, що всякому чоловіку 

треба хоч раз здуріти на віку.
– Погану ж годину вибрав359 ти для дурі!
– Уже чи погану, чи хорошу, а піду ще раз подивлюсь360 на чор-

нобриву!
– От справді збожеволів козак!361 ‒ сказав, ударившись об поли, 

чорногорець,362 бо той справді, покинувши коня363, пішов до церкви. ‒ 
От доіграється чорт знає за що до364 київ! (бо в них у січи тілько вскоч 
у гречку, зараз киями!365). Кирило! драгий побратиме! чи ти смієшся, 
чи дороги питаєш?

А той йому не озираючись:
– Тут, брате, дорога недалекая!
– еге366, море! ‒ каже чорногорець, закидаючи трохи по свойому, ‒ 

я бачу, што недалекая! Хто лізе прямо в пекло, той ніколи не зб’ється 
з дороги. Господи! што оце з юнаком сталось! Коли се бувало, щоб367 
він зглянув368 бі<л>ш одного разу на дівойку? І хто ж? Кирило Тур, 
юнак меж юнаками, отаман меж отаманами! От тобі й побратимство! 
Тепер придеться й369 міні возиться з ним коло сії пакости, що добро-
му370 юнаку не годиться й згадувать, коло баби! тьфу! бо вже тут без 
чогось не обійдеться! <арк. 16 зв. > да вже ж371, море!372 уже чи сяк, 
чи так, а я тобі докажу своє побратимство, підсажу тебе й до шибени-
ці, не то до київ. Піду й собі за божевільним.

358 скрутився] скрутивсь
359 вибрав] далі закр. д<ля>
360 подивлюсь] погляну
361 козак!] далі закр. от доіграється чорт знає за що до київ!
362 чорногорець,] далі закр. побачивши,
363 покинувши коня вписано
364 до] далі закр. київ
365 тілько вскоч у гречку, зараз киями!] били киями, хто скакав у гречку
366 Закр. перед а) да, море! б) Так,
367 щоб] штоб
368 зглянув] глянув
369 й вписано
370 доброму] далі закр. ко<заку>
371 да вже ж] Ну
372 море!] далі закр. чи
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Глава AI
~   

Тим часом Шрамко з373 своїм товариством оглядав усю церкву, 
згадував як то вони колись оттут молились із Хмелницьким, які 
вклади дали на святу софию, знайшов і пам’ятку свою й Хмелниць-
кого на стіні на тому374 цареградському мальованні, бо тоді було 
козаки як придуть на поклоненіє до святої софиї, то гвіздком своє 
ім’я375 на стіні записують, щоб згадав їх, як хто опісля знакомий 
знайде ту пам’ятку. От і тепер, коли кому Бог приведе буть у Києві, 
то й знайдеш кучерявими старосвітськими літерами у святій софиї 
на стіні Шрамкову пам’ятку; так написано: «Року 1663 піп з Па-
волочі Іван був і вклад на святу софию дав». І Черевань своє ім’я 
надряпав376: «Був і михало Черевань хорунжий і вклад положив з377 
жоною і дочкою».

Чернець провожав їх по всій церкві і все показував.
– святий отче, ‒ каже Черевань, ‒ яку молитву читали ви оцім 

запорожцям?
– молитву братолюбія, чадо, ‒ каже чернець.378 ‒ добри молодці 

запорожці, знаєте, найбільш бувають сироти, безродниї люде; ні до 
кого їм голови приклонить в сім житїї, ісполненном379 печалі. От 
вони й вибірають собі із товариства названого брата або побратима, 
щоб був за рідного; і воно благо і право, бо ми християне народи-
лись не от сімене істлінна, но неістлінна народились ми од слова 
Божого. <арк. 17> От же як один попадеться в неволю, то другий 
викупить; що добудуть на войні, усе пополам; ніхто нічого не має за 
своє380 ‒ усе в них укупі; менший старшому служить за чуру, а стар-
ший стоїть за меншого як за рідну дитину. Єсть на се і особа молит-
ва;381 ми благословляєм такий382 союз братської любові, і зоветься 
таке благословеніє шлюбом побратимства.

– Чували383 ми про се диво, ‒ каже Шрамко, ‒ тілько не думав 
я, щоб у січи тепер було що-небудь путнє. Низовці тепер так, як тиї 
звірюки; тілько й дивляться, де б поживиться.

– Ні, мій голубе, ‒ каже ченчик, ‒ се тілько така помовка йде про 
січових молодців, а вони384 зовсім не схожі на звірей дубравних. Не-

373 Шрамко з] да Черев<ань>
374 на тому] далі закр. яр<ославовому?>
375 як придуть ~ гвіздком своє ім’я] гвіздком своє ім’я в свя<тій>
376 надряпав] назначив
377 положив з] далі закр. дочко<ю>
378 чернець.] далі закр. Бачите, сі
379 ісполненном] далі закр. горест<і>
380 має за своє] зове своїм
381 молитва;] далі закр. ц<ерква?>
382 такий вписано
383 Чували] Знаєм
384 а вони] далі закр. добрі люде. Хоть це
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хай вони собі й385 гуляки, й своєвольці386, так уже ж за церкву Божу 
стоять усіми силами…387

«Так, так! ‒ подумав Шрамко, ‒ чернець на все байдуже, щоб ні 
робили сі розбишаки, сі бунтовники людськії!» ‒ да щоб перебить 
його, й каже:

– Отче святий, поведи ж нас, поведи ж нас іще до гроба создателя 
святого храма сего.

– Хіба тілько до гроба388! ‒ каже здихнувши ченчик. ‒ А де тіло 
благовласного ярослава, ніхто не знає389. спитать хіба у тих, що про-
ліяша кров нашу яко воду. У літописях прописано, що князів ховали в 
усипальниці «одним коло другого». Тілько ж і сам блаженния пам’яти 
митрополит Петр не знав, де була тая усипальниця.. Обрів він «мрамо-
ряну раку» його там, де вона й тепер стоїть. Ідіть сюди390 за мною. Бачте, 
як той мармур кругом оббито? мабуть, нечестивиї знущались так і над 
тілом благовірного князя. Блаженної пам’яти митрополит391 усе було сі-
тує, що безбожники татаре і такії ж розорителі392 церкви православної 
ляхи й недоляшки водворили в святій софиї мерзость запустѣнія замісь 
древнього благоліпія. Чого вже не робив він, щоб дошукатись то в давніх 
шпарґалах, то в руїнах церковних, <арк. 17 зв.> як що було упорядкова-
но393 у святій софиї ще за ярослава і де тиї княжії гроби, тиї мраморяні 
домовини, що прописани в літописях? Було по цілих394 днях копається 
поміж смутними395 руїнами, да396 приде к братії: «Ні, ‒ каже, ‒ всуе сѣтуя 
хождах; вотще хочу начертать історию софийського храма. Уся її істория 
написана у семдесят восьмому псальмі397», да й398 звелів надписать над 
ракою князя ярослава оці слова. Чтущій да разумѣет.

Шрамко підійшов да399 й прочитав голосно, щоб усі чули: Боже, 
придоша языц  в достояніе Твое, оскверниша храм святый Твой, по-
ложиша Іерусалим яко овóщное хранилище, положиша трупія раб 
Твоих брашно птицам небесным и звѣрем земным, проліяша кровь 
их яко воду окрест Іерусалима, и не бѣ погребаяй. Быхом поношеніем 
сосѣдом нашим, подражаніе и поруганіе сущим окрест нас.

385 й вписано
386◊ Нехай вони собі й гуляки, й своєвольці] Хоч де й наброять трохи
387 за церкву Божу стоять усіми силами…] церков Божих не забувають…
388 до гроба] до гробу
389 ніхто не знає] знають ж<?>
390 Ідіть сюди] Ось ідіть
391 митрополит] далі закр. було каже, що
392 розорителі] далі закр. святині
393 упорядковано] далі закр. в
394 цілих] цілим
395 Вписано а) тими смутними б) смутними
396 да вписано
397 семдесят восьмому псальмі] перших стихах семьдесят восьмого псальма
398 й вписано
399 підійшов да вписано
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Тілько що прочитав Шрамко да хотів щось говорить, аж гляне, 
недалеко біля його стоїть400 запорожець, стоїть і мов той401 вовк із-за 
куща на овечку, так він дивиться на лесю; вона голубонька аж ізляка-
лась. Шрамко одвернувсь і пішов з церкви: його взяла досада.402 сіли 
й поїхали в михайловський манастир. Заїхали перше подивиться на 
руїну десятинної церкви. Приїжжають у михайловський, аж на цвин-
тарі знов тиї ж коні і тиї ж списи.

– Проклятиї бурлаки! ‒ каже не втéрпівши403 Шрамко, ‒ уже й 
тут! да враг404 з ними, опріч святої церкви! Поїдьмо прямо в Печер-
ський манастир.

– добре, брате, ‒ каже Черевань, ‒ бо вже в мене давно в животі 
бурчить, а звідти405 нікого не одпустять не406 нагодовавши.

Ви, може, думаєте, що й тоді з старого Києва їздили в Печер-
ський манастир такими вулицями, як тепер? Ні, тоді ще407 й на Кре-
щатику не було408 <арк. 18> жадної409 хатки, а по410 Печерській горі 
була скрізь дика411 пуща.412 Наши прочане поїхали двома дорогами: 
козаки413 михайловською стежкою мимо Кучовського саду, де, ка-
жуть, злетались уночі відьми, далі через Введенську ниву да через 
Євсійкову долину (де тепер фонтан перед театром), а далі піднялись 
на гору і держали дорогу пущею скрізь до манастира. сю михай-
ловську стежку протоптали кияне, ходючи з Подолу до церкви в 
Печерський манастир. Верхи можно було проїхать, а ридваном тре-
ба було знов вернуться до святої софиї, там не доходя414 церкви, 
наліво були415 у валу лядські ворота: дорога йшла униз на Козине 
болото. По болоту текла рукавцями поміж кочками неглибока річ-
ка; треба було перебираться через мостки попід густими вербами. 
скрізь там було сиро, дико, понуро; тілько солов’ї з іволгами трохи 
звеселяли да сонечко416 скрізь віти купаючись поміж кочками якось 
скрашало тую безлюдну пустиню. Перебравшись через болото, под-
нялись на гори. Там уже зовсім инші міста. дорога то й там була 

400 недалеко біля його стоїть] біля його стоїть не<далеко>
401 мов той] так як
402 досада.] далі закр. Вишли,
403 не втерпівши вписано
404 враг] далі закр. їх
405 звідти] оттуда
406 не одпустять не] далі закр. а) наг<одовавши> б) уго<стивши>
407 тоді ще] далі закр. вся печерська гора
408 не було] далі закр. ні одної
409 жадної вписано
410 по] на
411 дика вписано
412 пуща.] далі закр. а) дві доріжки б) двома д<орогами>
413 козаки] далі вписано і закр. поїхали
414 доходя] доїзжаючи
415 були] далі закр. в
416 сонечко] сонце
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трудна, усе417 крутилась поміж деревом418, спускалась у419 байраки, 
обходила кучугури кудлатиї од орішнику; да весняні квітки пахли 
там420 на всю пущу; а тиї421 гори, тиї байраки, тиї422 густиї, то знов 
рідкії купи дерева так поперемішувались, що проїдь гоні, уже перед 
тобою й инша423 картина. Тут ‒ перед ними косогор увесь у квітках. 
Зверху розрісся дикий бузок. Повибегавши з-під кущів, квітки спу-
стились аж до самої дороги, понахилялись високії понад дорогою, 
бьються об колеса424, заглядують у ридван; бжоли425 над ними гудуть 
роєм. Там ‒ блищить на сонці, як скло, криничаний рівчак; вискочив 
із-під темної липової або кленової лапи і скаче через трухлу бере-
зову426 колоду, мов срібло з капшука сипле. А там горить против 
сонця красним листом427 дуб-нелень, а із-за того <арк. 18 зв.> крас-
ного листу синіє деревом повившись геть-геть долина428, по долині 
блищить, як крива шабля, річка, понад річкою стелеться дим, мріє 
скрізь дим якись хуторок. Ще й не розглядять добре, а вже збоку й 
суне темна429 столітня береза, спустивши до самої землі довгії віти; 
як пані яка, виступить і закриє собою все перед очима і кине густий 
холодок430 на дорогу, на косогори431, на орішники і432 на тиї квітки, 
що наче сміються против сонечка.

Їхали вже наши довго, тілько не видно козаків, а дорога вже зіш-
лась із михайловською стежкою; не знають, чи вони ще позаду, чи 
вони їх випередили. Аж ось з обох боків дороги закопотіли коні, за-
трещало сухе гіллє під копитами, і показались скрізь зелений орішник 
кармазини; тілько не Череваневи і не Шрамченкови. се їх нагнали за-
порожці. Череванша з лесею433 самі не знають чого злякались. справ-
ді, сі гультаї їдуть зовсім не по-людські; не глядять дороги, а так куди 
зря й мчаться по лісу; тілько все крутяться поміж434 деревом поруч з 

417 усе] бо все
418 деревом] деревами
419 у] в
420 да весняні квітки пахли там] так зате ж там весняні квітки пахли
421 тиї вписано
422 тиї] далі закр. то
423 инша] нова
424 колеса,] далі закр. і
425 бжоли] пчоли
426 березову вписано
427 красним листом] красними вітами
428 синіє деревом повившись геть-геть долина]

а) далеко ро<зкинулась?>
б) синіє деревом пуща

429 темна вписано
430 густий холодок] холодну тінь
431 на косогори вписано
432 і вписано
433 з лесею] і леся
434 поміж] між
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ридваном, не опережують і не остаються ззаду; а коні435 буцім самі 
знають, куди їхати: скачуть, як кози436, то сюди, то туди поміж куща-
ми. Аж страшно було дивиться, як та дика степова скотина дряпається 
копитами437 на кручу, то оце438 з кручи кинеться в439 провальє, і не 
видно її440 стане, тілько глухо тупотить і хропе441 у байраці. Наши не 
раз думали, що кінь перекинувсь к нечистій матері442 назад443 і зада-
вив їздця; аж ось їздець, як вихор, вискочить знов на кучугур і заграє 
на сонці кармазинами. Оттак пуринаючи да крутючись мов не перед 
добром, запорожці перекликались444 через дорогу як хижиї орли, і по-
вели таку розмову, що в наших богомолок і душі не стало.

– От, брат, дівка! ‒ гукне один. ‒ Нехай я буду445 шмат <арк. 19> 
грязі, а не запорожець, коли я думав, що є на світі таке чудо!

– еге, да ба! ‒ озветься446 другий через дорогу. ‒ Хоч бачиш, а не 
втнеш.

– Чому не втну? Хочеш, зараз поцілую?
– А киї?
– А що міні киї! да будь я чорт знає, що таке, коли не поціловав 

би447 її448 перед усім Запорожжам, хоч би мене в ту ж минуту рознесли 
на шаблях!

леся449 боялась, щоб справді він не напавсь до неї450, аж тут на 
дорозі байрак. Запорожці так і кинулись туди,451 неначе ‒ дух святий 
з нами!

– Василю! ‒ каже Череванша452. ‒ Куди оце ми заїхали? Що оце з 
нами буде?

– Не бійся, пані, ‒ каже Василь Невольник. ‒ добри молодці тіль-
ко шуткують. Вони зроду дівчат не займають.

435 їдуть ~ глядять ~ мчаться ~ крутяться ~ не опережують і не остаються ззаду; а 
коні] їхали ~ гляділи ~ мчалися ~ крутились ~ опережували й оставались іззаду. 
Ти б сказав, вони й забули править кіньми; коні

436 знають ~ як кози]
а) знали, чого їм хочеться, і скакали
б) знають, куди їм їхати: скачуть як кози

437 та дика ~ копитами] а) вони дрались б) вони деруться
438 то оце] а
439 кинеться в] а) знов кидались у б) кинуться в
440 її] їх
441 тупотить і хропе] тупотять і хропуть
442 к нечистой матері вписано
443 назад] на спин<у>
444 перекликались] далі закр. між
445 буду] далі закр. ку<сень?>
446 озветься] каже
447 поціловав би] далі вписано і закр. я
448 її] далі закр. коли б схотів
449 леся] далі закр. уже
450 не напавсь до неї] до неї не присікавсь
451 туди,] далі закр. як
452 Череванша] далі закр. злякавшись
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А Череванші щось дуже сумно. Звеліла їхати453 швидче, щоб 
догнать своїх або добраться скорійш до манастира. як ось запорожці 
знов по бокам дороги. Жупани позабризькували грязью, бо в байраці 
було болото; да їм до того мало нужди: сказано запорожці!

– Гей, брате Богдане Чорногоре! ‒ крикне знову старший побра-
тим. ‒ Знаєш, що я тобі скажу?

– А що ж ти міні скажеш? Здається, нічого путнього, бо вже хто 
прилипне до баби, то поминай як звали!

– От же брешеш, брате!
– А ну ж!
– скажу тобі таке, що аж оближешся.
– Ого!
– І не ого! Ось що спало міні на думку: хоч «січ нам і мати, а 

Великий луг батько», да для такої дівчини можна покинуть батька й 
матір.

– Чи вже б то?
– А що ж?
– Ну, куди ж тоді?
– Овва!
<арк. 19 зв.> Тут запорожці знов ізчезли як мара. мати й дочка 

думали, що у них справді недобре щось на умі, а Василю Невольнику 
й байдуже. Знав він добре січових братчиків; покивав головою да й 
каже сам собі:

– Що за любий народ оці запорожці! Ох, був і я колись таким 
гулякою, поки літа не придавили да проклята неволя не примучила!

– да ще я не таке454 скажу тобі! ‒ гукнув, як із бочки, запорожець.
– Буде з мене й сього! ‒ дав одвіт йому товариш. ‒ Хотів би я, щоб 

оце чув455 батько Пугач. Той би скоро одбив у тебе охоту до бабського 
роду!

– Ні, таки справді, Богдане! який враг буде шутковать, коли 
ввіп’ються в душу такі чорни456 брови? Хоч так, хоч сяк, а ся дівчина 
буде моя457. Чи знаєш що?

– А що?
– я думаю подивиться, що там у вас за гори.
– Оттакої!
– Такої. Аже ж ти не раз трубив міні про них у вуши, пориваючись 

покинуть товариство; не раз розказував, як у вас добрі юнаки хвата-
ють дівойок. От же коли хочеш уговорить Кирила Тура промінять січ 
на Чорную Гору, так уговоруй тепер; знов коли хочеш доказать, що не 

453 їхати] їхать
454 таке] те
455 Хотів би я, щоб оце чув.] Коли б почув се
456 такії] такі чорни
457 моя] моєю



одному458 бурлаці поміг розжиться на жінку, то докажи тепер. Ухопим 
оцю дівойку да й гайда в Чорную Гору.

– І ти оце по правді говориш?
– Так по правді, як єсть я Кирило Тур, а ти Богдан Чорногор. З 

такою дівкою за сідлом рад я скакать хоть к чорту в зуби, не то в Чор-
ногорію.

Оттак тиї каверзники459 увочевидьки змовлялись украсти з воза460 
Череванівну, і сам лисий дідько <арк. 20> не розібрав би, що справді в 
їх на думці. Шалений народ був! усе461 йому байдуже, жизнь для його 
копійка! Тим-то Череванша й боялась, щоб враг не підкусив їх справ-
ді на яку пакость. Аж ось стали доганять своїх. Запорожці462 зникли 
як той сон, що чоловік боїться, мучиться, коли ж463 гляне очима, аж і 
нема нічого.

458 не одному] далі закр. юнаку
459 каверзники] далі закр. запорожці
460 з воза] далі закр. дівчину
461 усе] усяка пакость
462 Запорожці] далі закр. сховались у ліс
463 коли ж] далі закр. пробуркається
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У Києві (на Подолі й у Святій Софії)*

(літо 1846 ‒ бл. 26 червня 1849 року)

<арк. 44> Глава Vi1

Рідко, може, є на Вкраїні чоловік2, щоб ізжив вік да не був у Ки-
єві; а вже коли хто був, до’3 знає Братство на Подолі, знає ту високу 
з дзиґарами дзвіницю, муровану кругом ограду, ту п’ятиглаву, пиш-
но <арк. 44 зв.> з переднього лиця4 розмальовану церкву, тиї високі 
кам’яниці по боках5. От же за сто да ще й вісім десят рік назад, тоді, 
як отой-то Шрам6 був у Києві, все те було инше7. Тоді ще стояла де-
рев’яна церква гетьмáна Петра сагайдашного8, і ограда, і дзвіниця, 
і всі братськії школи (звались вони тоді Коллегією, а тепер9 Акаде-
мия), усе те було дерев’янé. Усередині в манастиреві10 округ церкви 
густий старосвітський сад11. Була то колись благочестива пані Ганна 
Гугулевичівна, що12 подаровала на бра тство13 свій двір із садом; дак 
і14 на тому-то дворі гетмáн сагайдашний церкву збудовав і монасти-
рь Братський з школами устроїв, щоб теє15 братство дітей козацьких 
і міщанських і всяких инших учило, людям у темноті розуму заги-
нути не давало.

Не видко16 було за старими яблуня́ми, грушéм17, черешнями ні ке-
лий, ні школьних хоромин; видко18 було через верхи19 тілько три бані 

*  Текст подано за рукописом Б. 
  1 Vi] ix
  2 Рідко, може, є на Вкраїні чоловік] може, нема на Вкраїні такого чоловіка
  3 до’] то
  4 з переднього лиця] спереду
  5 по боках] по бокам
  6 Шрам] Шрамко
  7 инше] не таке
  8 сагайдашного] сагайдачного
  9 тепер] далі закр. зовуться
10 манастиреві] манастирі
11 густий старосвітський сад] сад густий, старосвітський
12 що] да й
13 братство] манастир
14 дак і] так от
15 теє] же помилка копіїста; далі закр. благочестиве
16 видко] видно
17 грушéм] грушами
18 видко] видно
19 через верхи вписано
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з хрестами від20 церкви. доріжка21 до церкви йшла скрізь попід дере-
вом як під кришею, і сама церква наче обкуталась садовиною. любо22 
було глянути, як тиї важкії віти літом або восени з яблуками гнуться у 
самі вікна або оддихають на бабинцях23. Церква24 здавалась іще якось 
ліпшою25, висячись26 понад тими старими, похилими, дуплинастими 
грушами; золотиї хрести ще краще27 блищали на небі понад тим тем-
ним холодним садом, а тиї архиреї, <арк. 45> тиї угодники Божі28, 
що помальовані на переднім обличчі29 од дверей аж до криші, скрізь 
прогáловини здавались так, ніби живі, ніби прохожуються по саду, і30 
од них увесь сад наче святиться.

манастирь Братський був тоді, як бачите, убогенький собі, не та-
кий, як тепер; та31 якось так гарно по-манастирські був32 осаженний, у 
такому стояв собі зати́шку посерéд саду, так-то та й дзвіниця низень-
ка та широка33, з точеними балясами була скрізь старосвітським кар-
бовáннєм34 помережена, що й душу, й очі бере, і, бачся б, не одишов 
од неї молючись35.

Це36 так, як от, буває, їдеш де в незнакомій стороні да зýздриш у яко-
му-небудь37 сельці наодшибі цéрковку поміж липами; убога, старенька 
буде38 цéрковця39, і дзвіничка вже зовсі́м почорніла, криша позеленіла і 
пообтрухала40, мальованнє на дверях побіліло і пообсипалось; та41 чому 
ж, скоро її зýздриш, зараз42 на душу тобі якось ніби янголь крилом повіне, 

20 від] од
21 доріжка] далі закр. од звіниці
22 садовиною. любо] деревом. І любо
23 бабинцях] а) дерев’яних б) кришах
24 Церква] Церковь
25* ліпшою] кращою
26 висячись вписано
27* краще] лучче
28 Божі вписано
29 на переднім обличчі] спереду
30 і] а
31* та] тілько не знаю вже, з чого се
32 так гарно по-манастирські був] увесь він був так гарно, по-манастирські
33 та й дзвіниця низенька та широка] та дзвіниця широка, низенька
34* старосвітським карбованнєм] старосвітською різьбою
35 і, бачся б, не одишов од неї молючись]

а) усе б дививсь на його, усе б там молився
б*) усе б там був, усе б там молився
в*) усе б там пробував, усе б там молився
г*) усе б там, бачся, пробував, усе б там молився

36 Це] се
37 у якому-небудь] де-небудь у
38 буде вписано
39 церковця] церковка
40 пообтрухала] а) пообкришувалась б*) пообламувалась
41 та] да
42 зараз] далі закр. так і згадаєш що-небудь із святого Письма [було* із святого Пись-

ма що-небудь] і промовиш [було* скажеш] сам собі, перехристившись, і
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і довго та цéрковця43 буде тобі згадуватись44 з тими красноватими липа-
ми, з тиєю ветхою дзвіничкою. Ще45 як часом під’їздиш46 до села надве-
чір, як47 сонце вже сідає, угору світом на хмари б’є, ставок у селі блищить 
і червоніє, курява поміж садами здіймається, з поля череда йде, корова 
через воду48 подає зичний49 голос; до’50 й те51 все <арк. 45 зв.> на душі 
в тебе так і52 зостанеться, і тихо на душі й мирно, і хочеться молитися53.

Чому ж, тепер спитався б я, чому от у тих великих городáх, часом 
дивишся-чудуєшся на54 церкви, золотом критиї, що, Боже55 мій! яким 
то коштом та56 якими трудами повибудовувано!57 а душа в’яла як рута58, 
і не йде на думку59 тиха да щира молитва? Чому це так?.. е!60 Бо в тих 
мурах, у тих Вавилонах не витає та думка смиренна да богобоя́знáя61, 
що седіла62, може, у сивій голові якого старости63, що будовав отту цер-
ковцю64, що скілько-то років ходив із образом по городах, по65 селах, по 
благочестивих панах і мужиках, поки-то зібрався на ту убогу будову; і 
всяку ж то та бідну копійчину66, усяку лепту удовиці приняв Господь67 в 
жертву угодную; так подумай, розумний, чого-то воно варто68!69

43 церковця] церковка
44* згадуватись] згадуваться
45 дзвіничкою. Ще] дзвіничкою; ще
46* під’їздиш] під’їжджаєш
47* як] що
48 через воду] здалеку
49 зичний вписано
50 до’] то
51 те] же помилка копіїста
52 на душі в тебе так і] так <арк. 45 зв.> на душі в тебе й
53 і тихо на душі й мирно, і хочеться молитися] наче й його загорнула до себе тая 

[було та] тиха молитва
54* на] далі закр. отиї
55* Боже] далі закр. то
56 та] да
57 повибудовувано!]

а) повибудовувано, часом дивишся, дивуєшся
б) повибудовувано, часом, кажу, дивишся, дивлячись, дивуєшся

58 в’яла як рута] собі так як та рута в’яла
59 на думку] далі закр. така
60 це так? ...е!] cе так? е!
61  Вавилонах ~ богобоязная] вавилонах заховалась невиди́ма гордость людськая, 

нема тиї думки святої да богобоязної
62 седіла] сиділа
63 старости] далі закр. або старосвітського пана [або старосвітського пана вписано*]
64* церковцю] церковку
65 по] і
66* копійчина] копійка
67 всяку ж то ~ приняв Господь] всяка ж то та бідна копійчина, усяка лепта вдовиці 

принята Богом
У рукопису помилково не виправлено всяка ж то та бідна копійчина, усяка лепта 

вдовиці приняв Господь
68 варто] стόїть
69 воно варто!] далі вписано і закр. ¶ Оттакий-то був
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{Шрамко з сином і Черевань з жінкою і дочкою молились щиро; 
усякий мав чого просити в70 Господа або за що Йому дякувати71; тіль-
ко ніхто так сердечне не благав Бога, як той собі Шрамко. як увійшов 
у церкву, як ударив поклон, то, бачся, й забув на своє72 товариство: ви-
разним голосом почав говорити73 до Бога, мов бачив Його перед очи-
ма: Боже, услыши молитву мою, и вопль мой к Тобѣ74 да пріидет75...

Петро мій через увесь Подол їхав, мов остужений, не чув <арк. 
46> ні того змагання з міщанами, ні розмови Череваня з Шрамком: 
усе йому здавалось як уво сні. Тілько як увійшли в Братство, до’76 
так наче якась инша сила обгорнула його душу; та гірка згага, що 
пада на молоде серце через любощі, той жаль, що наче важким ка-
менем тебе давить, усе те зразу пригасло і77 осіло. Бо се бувало й 
не з одним Шрамченком78, що от душа притьмом палає пекельним 
полом’єм, з нудьги не знаєш, де дітися; як же прихилишся хоч трохи 
до Бога, до’79 так на тебе й повіне з того краю, де нема ні печалі, ні 
воздиханія; горе тілько, що не нáдовго: мов Божий янголь, що при-
крив твою душу крилами, не стерпів твого грішного полом’я та й 
знявсь від тебе на небо80.

слухаючи тепер панотцéву молитву, Шрамченко аж здригнувсь, 
як заглянув у свою душу. «Пан’отéць81 мій, ‒ каже, ‒ тілько й думає 
що про Вкраїну, нічого йому більш не треба, він би з дорогою душею 
оддав для людського щастя і себе самого, і свого сина, а я що? у мене 
на умі одна ся горда дівчина, що про мене й не думає! А чи давно ж 
і я летів услід за пан’отцéм як молоде орля? тепер спустивсь поміж 
курей… курям яке діло, що в мене орловиї крила? Чи не лучче ж міні 
підняться знов над ними? покину їх! забуду оцю горду! Єсть на світі 
щастє і без любощів! Єсть у мене на душі думка, угоднійша Богу, ніж 
жениханнє82! <арк. 46 зв.> Господи, поможи83 нам у нашому доброму 
помислі! не допусти загинуть нашій Україні!»

Так помолившись, глянув він на Божий світ якось веселійше.

70* просити в] просить у
71* дякувати] дякувать
72* своє] далі закр. дорожне
73* говорити] говорить
74 Тобѣ] Тебѣ
75 пріидет] пріидеть
76 до’] то
77 і] й
78* Шрамченком] Петром
79 до’] то
80* мов Божий янголь ~ знявсь від тебе на небо] можно подумати [було подумать], що 

той ангел, що прикрив твою гарячу душу крилами, не стерпів твого грішного 
полом’я і знявсь од тебе, присмаливши крила

81* Пан’отець] Батько
82* і без любощів! ~ ніж жениханнє] більшеє, угоднійшеє Богу, ніж усі тиї любощі, 

хоч би <арк. 46 зв.> найщасливші
83 поможи] далі закр. ж
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Жінки молились по-свóйому, а Черевань за все й про все дякував 
Богу: усе в його є, нічого більш він не бажає, а84 що Бог дасть, Його 
свята воля. Оттак він собі думав да й ні про що не хлопотався.}

Помолившись прочане наши в церкві85, подали сріблá86 пан’от-
цям братським на молитви і прогаялись геть-то, оглядуючи манас-
тир; а було тоді на що там подивиться. Придавсь один87 ченчик на 
мальованнє і88 пообмальовував не то церкву, та й саму ограду округи 
Братства, що вже де на яку диковину89, а в братство миряне90 йшли91 
дивиться на мальованнє. Що тільки в Библиї прописано92, усе чернець 
той, як живе, списав скрізь по манастиреві93.94

{– От у нас було двоє людей, ‒ каже Шрамко, ‒ що зробили віч-
ну славу Україні; були вони люде «умом возвишенныи и любовію к 
отчизнѣ вельми зѣло изукрашенныи!» Шкода, ‒ каже, ‒ що од сагай-
дачного зосталась тут одна тілько церква, а то все погоріло; да й сама 
церква немало витерпіла од уніятства: не раз було з нею те, що напи-
сав цар давид: яко в дубравѣ дрéвянѣ сѣкирами разсѣкоша двери его 
вкупѣ, сѣчивом и оскордом разрушиша и, возжгоша святило твое, на 
земли оскверниша95 жилище имени Твоего.

<Арк. 47> Чернець, що їх водив по церкві, прислухавсь, да й каже:
– дай же, Боже, щоб ізнов не поработили нас тиї одступники.
– А до сього недалеко96, святий отче! ‒ каже здихнувши Шрам-

ко. ‒ Козаки вже переступили завіт свого батька, щоб «усім у водно 
стояти».

– Так, ‒ каже, ‒ доходять і до нас слухи, що гетман Тетеря гор-
неться до нечестивих, да поки жив полковник Шрамко, не вдасться97 
йому впровадить на Вкраїні ту «душевредную в погибель влекущую 
унію».

84* а] далі закр. дальше
85 в церкві вписано
86 сріблá] далі закр. святим от<цям>
87 один] далі закр. чер<нець>
88 і] далі закр. об<малював?>
89 диковину] яке диво
90 миряне] люде диви<тися?>
91 В автографі помилково йти
92 прописано] написано
93◊ Помолившись прочане ~ по манастиреві] Помолившись прочане наші, подали 

срібла на церкву Божу, тоді вже стали оглядувать увесь манастир. У церкві скрізь 
[скрізь вписано*] по боках помальовані були святиї, а на задній стіні гетьмани і 
вкладчики благочестивиї. Тут була намальована і та Ганна Гугулевичовна, що дала 
на Братство двір, і Петро сагайдачний із сивою бородою, і Богдан Хмельницький, 
і син його Юрусь, і гетмáн Виговський [замість і син його ~ Виговський було* 
покойний гетман].

94 манастиреві.] далі закр. а) Тож із святого б) Тож святе само по собі, а то
95* на земли оскверниша] далі закр. на земли осквернаше помилка копіїста
96* недалеко] близько
97* вдасться] удасться
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А йому й невдогад, що се він із тим Шрамком і говорить. А той 
йому:

– Полковник Шрамко, ‒ каже, ‒ усю свою силу на Бога возлагає; 
він день і ніч молиться, щоб Україна була як одна сем’я тиха да мирна. 
молітесь і ви, отці преподобниї!

Чернець водив98 Шрамка з товариством скрізь по манастиру. 
Більш99 усього загаялись колó огради, бо вся була штучно розмальо-
вана. Там був намальований і Ной із ковчегом100, і мойсей із царем 101 
Фараоном102, і соломон Премудрий, і всяких инших святих багато.}103 
То ж святе саме по собі, а то таки й наше козацьке104 лицáрство було 
там скрізь по ограді помальовано, щоб народ дививсь да не забував, 
як що коли діялось у старовину105.

Намальований був там михайло семиліток, що виніс із Києва 
золоті ворота до Царя-города. Знаєте, як було лихоліттє, як Батий 
приходив <арк. 47 зв.> під Київ, дак106 був, кажуть-то107, у Києві та-
кий-то славний лицар михаїл, що войовав «чином Божим» на невір-
них108. Пустив стрілу із лука, дак109 стріла із Києва да аж у Копачόв 
долетіла. А110 татари стояли кошем над стугною. От тілько що по-
сідали обідати111, тілько що татарський отаман, сівши до скам’ї, по-
благословивсь їсти, як та стріла і встромилась йому в печеню. «е, ‒ 
каже, ‒ се ж тут є лицар сильний, не дасть він нам Києва!» Та112 
до киян: «Оддайте, ‒ каже, ‒ міні того лицара, дак113 одступлю, не 
руйноватиму города». Що тут робити114? думали, думали «Оддай-
мо!», кажуть, а михайло семиліток: «Не ýздрите ж, ‒ каже, ‒ більш 
Золотих воріт; придете завтра вранці і не ýздрите». Та115, сівши на 

  98* водив] далі закр. наших
  99*◊ Чернець водив ~ по манастиру. Більш] Так розмовляючи, обійшли увесь мана-

стир; більш
100* намальований і Ной із ковчегом] і Ной із ковчегом намальований
101* царем вписано
102* Фараоном,] далі закр. що доганяючи його, потонув у морі,
103* Уривок у фігурних дужках закреслено до арешту в два етапи: спершу від почат-

ку до слів молітесь і ви, отці преподобниї! потім від слів Чернець водив Шрамка 
і до кінця.

104* То ж святе саме по собі, а то таки й наше козацьке] се ж святиї самі по собі, а то 
таки й наше

105* да не забував, як що коли діялось у старовину.] і не забував, як козаки боронили 
віру православную. Далі вписано і закр. Ото зараз

106 дак] так
107 кажуть-то [було кажуть] вписано
108* на невірних вписано
109 дак] так
110 долетіла. А] долетіла, а
111* посідали обідати] сіли обідать
112 Та] да
113 дак] так
114* робити] робить
115 Та] да
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коня, обернувсь назад та116 й каже: «Ой кияне, кияне, панове гро-
мада! дурна ваша рада! якби ви мене не оддавали, поки світ сонця, 
вороги б Києва не достали!» та117 взяв на копіє Золоті ворота, так як 
от сніп хліба святого на вила візьмеш та118 й поїхав до Цареграда, 
ніхто й не зупинив його. І стоять, кажуть, тиї Золоти ворота і досі 
в Царіграді, і буде колись таке врем’я, що вони вернуться до Києва. 
Тим-то, кажуть, як хто, ідучи мимо, скаже: «Ой золоти, золоти во-
рота! бути вам ізнов там, де були!», то золото так і зассяє. як же не 
скаже або подумає: «Ні, вже вам не бувати в119 Києві», то золото так 
і померкне. Так оця істория там на стіні у Братстві і була вимальова-
на, і підпись положено.

Був там і морозенко намальований120. Круг його горять костели і 
панськії замки, а він сі- <арк. 48> че-рубає, топче конем ляхів з недо-
ляшками; ще й подписано: лицар славного війська козацького Запо-
розького, а над ляхáми: А се проклятиї ляхи. Знаєте, тоді ще лядські, 
або ліпше121 мовити панськи122 муки людям були свіжі, дак123 любив 
народ дивлячись, споминати124, як наши за себе оддячили. А ченці 
собі любили125 мирянам у голову забивати, що нема в світі126 ворога, 
над катели́ка.127 Пали, рубай його, вивертай з коренем, до’ й будеш 
славен і хвален128 як морозенко129.

Був там і козак Байда, що висів ребром130 на залізнім гаку131 у 
турків, а не132 зламав своєї віри133. дак134 і те все там помальовано і 
виписано, щоб усяке знало, які то колись були лицарі на Вкраїні.

116* та] да
117* та] да
118* та] да
119* бувати в] бувать у
120 намальований вписано
121 ліпше] лучче
122◊ або ліпше мовити панські [далі закр. (бо [далі закр. хто ж були] тиї ляхи були 

більш [далі закр. із] наши перевертні пани] вписано
123* дак] так
124 дивлячись, споминати] а) дивиться б*) дивитися
125 собі любили] любили собі
126 нема в світі] далі закр. гірш над кателика
127 кателика.] далі закр. Рубай
128 хвален] далі закр. поміж попами й мирянами
129◊ А ченці ~ як морозенко вписано

Далі закр. а) Так-то в б) Темний був вік в) Так, мабуть, було треба
130 ребром вписано
131 на гаку] далі закр. за
132 не] далі закр. змін<ив>
133◊ висів ребром ~ а не зламав своєї віри] турецький цар повісив його на гак за ребро 

та [було* да] й каже: «Будь міні вірним лицарем, візьми за себе мою дочку, будь 
паном на всю Україну, до [було* то] зніму з гака». А Байда йому: «Твоя, царю, віра 
проклятая! твоя, царю, дочка поганая!»

134* дак] Так
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Був там і самійло Кішка, що й досі про його співають кобзарі135, 
як він попався у турецьку неволю, як п’ятдесят і чотири роки136 був 
на галерах у кайданах, за замками, як йому Господь допоміг з неволі 
і себе, і невольників півчвартаста визволити; і як, узявши ту галеру, 
приплив до козаків, і корогви́ хрещати137 давні у кишені козакам при-
віз, не зневажив козацької слави!

дивляться наші на всі тиї мальовання, доходять уже до дзвіниці, 
аж слухають ‒ на юлиці138 щось гуде, шумить, наче грім грімить одда-
леки́, і музики грають.

– Це, ‒ каже чернець, що провожав їх по манастиру, ‒ це добриї 
молодці запорожці по Києву гуляють.139 дивліться, як наши спудеї 
(звались так бурсаки)140 біжать за ворота. Жадною мірою не вдержиш 
їх у ограді,141 як зачують запорожців. Біда нам із ціми142 іскусителями! 
Наїдуть, покрасуються тут,143 погуляють ‒ дивись ‒ половина бурси і 
вродиться144 за порогами.

<арк. 48 зв.> Тим часом музики, галас і тупотня підходили все 
ближче. люде один одного пхають та біжать дивиться на січових гу-
ляк. Тількі й чути145: «Запорожці, запорожці з світом прощаються!»

Що ж то було146 за прощаннє з світом? Була тоді в147 запорожців 
мода гуляти148 так, щоб увесь світ дивовався. Приїдуть було з сі́чи 
у Київ чоловік двадцять або тридцять та149 й зáчнуть бенкетовати150. 
дома, у сі́чи, ходять у151 семряжках, а їдять мало не саму соломаху, а 

135 співають кобзарі] кобзарі співають
136 роки] годи
137 хрещати] крещати
138 юлиці] а) улиці в*) вулиці
139 гуляють.] далі закр. Ба<чать?>
140 (звались так бурсаки) вписано
141 у ограді,] далі закр. як
142 цими] сими
143 тут,] далі закр. а) пога<сають> б) поп’янствують
144 вродиться] далі закр. на Запорожжі
145◊ ‒ Це, ‒ каже чернець ~ Тількі й чути]

– Що се таке? ‒ питаються.
– се, ‒ каже чернець, ‒ добриї молодці запорожці по Києву гуляють. Прощай-

те, не подобає міні дивитись на суєту мирськую.
Вишли наші через дзвіницю на рундук, а там [далі закр.* уже] повибігали за 

ворота і [за ворота і вписано*] спудеї у своїх тяжинових халатиках, ждуть, щоб поди-
витись [було* подивиться], як ітимуть запорожці. довго їх було не видно, тілько 
здалека йшов галас такий, мов орда підступає; усе ближче, усе ближче... далі з одниї 
вулиці так і сипнули, мов з рукава. А народ за ними роєм; тілько й чутно

146 то було] се
147 в] у
148* гуляти] гулять
149* та] да
150* бенкетовати] бенкетовать
151 ходять у] далі закр. дьогтяних
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тут152 гроши сиплють як полову153. Оце одкуплять бочки́ з дігтем та154 
й розіллють по базарю155, одкуплять, скілько є горшків на торзі156, 
та157 й порозбивають на череп’я, одкуплять, скілько є маж із рибою, 
та158 й розки́дають по всьомý місту: «Їжте, люде добри!» А далі посі-
дають на коней, шапки на них оксамитниї червониї, жупани то сині, 
то красни, штани такі, що гривню б дав, аби подивитись159. музики 
грають160, а вони, побравшись у боки, і їдуть мимо бурси, гетьмани 
такиї, що ну! до’161 бурсаки було оце повибегають за ворота, дивлять-
ся162 на них та163 й плачуть. А вони їдучи: «Не плачте, дурні: дніпро 
тече просто164 до січи!»

Це ж іще не прощаннє з світом. Прощаннє от яке в них було. Було 
оце165 як которий запорожець доживе до великої старости, до’166 й 
просить виділить йому гроши з кружки, і як виділять, до’167 наб’є че-
рес дукатами168 та169 забере з собою приятелів душ тридцять або со-
рок да й їде в Київ прощатись із170 світом. Оце вже тут гуляють вони 
неділь зо дві; такий бéнкет піднімуть, що ввесь Київ іздвигнéться171. 
як їдуть було вулицею, до’172 ввесь люд173 за во- <арк. 49> рітьми: 
«Запорожець, запорожець із174 світом прощається!» А вони ж то по-
вбирани так, як єсть тобі мак у городі! Коні під ними як орли! так і 
балясують, а золото та175 сріблó аж миготить у вочах на сонці. Тут 
і бандури, тут і гуслі, тут і співи й скоки і всякі викрутаси! Оце так 
запорожець із176 світом прощається!

152 а тут] далі закр. розпустять
153◊ дома ~ як полову вписано
154 та] да
155 по базарю] по базару
156* на торзі] на торгу
157 та] да
158 та] да
159* подивитись] подивиться
160* грають] йграють
161 до’] То
162 дивляться] диви́ться
163 та] да
164 просто] прямо
165 Це ж іще не прощаннє ~ Було оце] Коли ж на друге літо дивись, половина бурси 

на [було в] січи і [і вписано*] вродиться! А вже
166* до’] то
167* до’] то
168 дукатами] червінцями
169* та] да
170* прощатись із] прощаться з
171 іздвигнéться] здвигнéться
172 до’] то
173* люд] народ
174* із] з
175* та] да
176* із] з
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А погулявши так неділь зо дві та177 начудовавши увесь178 Київ, 
їдуть уже було179 в міжи́горський180 манастир. Хто ж їде, а хто з про-
щалником танцює до самого монастира. сивий, сивий як голуб, у до-
рогих кармазинах, вискакує, попереду йдýчи, запорожець, а за ним 
народу, народу! і на його кошт усіх поять, усі танцюють, усі веселять-
ся, аж земля гуде!

А вже як придуть до самого монастира, до’181 й стучить запо-
рожець у ворота. А там і питають: «Хто такий?» ‒ «Запорожець!» ‒ 
«Чесо ради182?» ‒ «спасатись183». Очиняться ворота, він увійде туди, 
а все товариство і вся суєта мирськая з музиками і скоками, і солодки-
ми медами зостануться за ворітьми. А він, скоро ввійшов у манастир, 
зараз черес із себе і оддає на церкву; жупани кармазинниї з себе, а 
надіне волосянý сорочку та184 й почав спасатись185. Так-то розказують 
старі люде про тих чудних запорожців.

От же й тепер перед тим Шрамом186 та187 Череванем повалили 
вони з вулиці танцюючи188. Чупринди́ри такі, що любо глянути189. 
Ідучи мимо церкви, покладали хрести, били поклони, та190 знов схо-
пившись навприсядки, та191 через голову, та192 колесом. дома в себе 
на сі́чі во- <арк. 49 зв.> ни, кажу193, ходять у дьогтяних сорочкáх та 
в194 дирявих кожýхах-кажанках195, а тут жупани такі посправляли, що 
хоть гетманові196! і все197 щоб тілько показати198 перéд людом, що за-
порожцю всі тиї сукна й блаватаси ‒ покидька199. Зараз чи калюжу 

177* та] да
178* увесь] ввесь
179* було вписано
180* міжи́горський] межи́горський
181 до’] то
182 Чесо ради] Чого
183* спасатись] спасаться
184* та] да
185* спасатись] спасаться
186 Шрамом] Шрамком
187 та] і
188 вони з вулиці танцюючи]

а) з улиці танцюючи запорожці
б*) танцюючи з вулиці запорожці

189* глянути] глянуть
190* та] да
191 та] да
192 та] да
193 кажу вписано
194* та в] да у
195 кажанках вписано
196 гетманові] гетману
197 все вписано
198* показати] показать
199 запорожцю всі тиї сукна й блаватаси ‒ покидька] от нам уся та суєта не варта 

нічого
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побачить на дорозі, до200 так у калюжу й лізе в кармазинах; чи ши-
рітвас дігтю зýздрить, так і вбереться туди з сап’янцями: химерний 
дуже народ був!

Шрам201 хоть і сердивсь на запорожців, не хотів би їх і бачити, 
та202 й сам не вгадав, як задививсь на них. Запорожці багацько діяли 
шкоди людям по Вкраїні, да мимо того203 якось припадали вони204 
до душі українцеві205. Не раз доводилось міні чувати206, як инший 
дід, споминаючи їх пакості, пічне було їх лаяти, а далі як загово-
риться, як забалакається про їх звичáї та ходи207, до208 й сам не знає, 
чого йому й жаль стане сіромах209, і зачне сива голова гýторити210 
про них, як про своїх родичів. Чом же то211, чом тиї запорожці так 
припадають до душі українцеві212? може, тим, що вони так весело 
й так смутно дивились на Божий світ; гуляли вони і гульнею213 по-
казували, що все на світі суєта одна; не треба їм було ні жінки, ні 
дітей, а гроши розсипали як полову; може, тим, що те Запорожже 
іспоконвіку було серцем українським214; Україну було придавлять, 
людям затулять рот, ізв’яжуть руки, оніміє й похолоне безталанна 
Україна наша, що215 мертва; а на Запорожжі воля ніколи не вмирала, 
рідна мова з старосвітськими звичáями <арк. 50> ніколи не забува-
лась, козацькі предковічні пісні до посліду дней не замовкали, і було 
те216 Запорожже як у горні іскра217: який хоч, такий і розідми з неї 
огонь218. Тим-то, мабуть, воно219 й славне поміж людом, тим воно й 
припало так до серця українцеві220!221   

200* до] то
201 Шрам] Шрамко
202* бачити, та] бачить, да
203 того] далі закр. всього
204* вони вписано
205* українцеві] українцю
206 чувати] чуть
207 про їх [далі закр. чудасії] звичáї та ходи вписано
208 до] то
209 жаль стане сіромах] їх стане
210* сива голова гýторити] а) говорить б) говорити
211 то вписано
212* українцеві] українцю
213 гульнею] гуляючи
214* українським] України
215 оніміє й похолоне безталанна Україна наша, що]

а) похолодніє [помилка копіїста, має бути похолодіє] Україна, як
б) похолоне бідна Україна, як

216*те вписано
217 у горні іскра] іскра в горні
218 і було те Запорожже ~ огонь вписано
219 воно] те Запорожже
220* українцеві] українцю
221 ¶ Здесь конец первой части вписано олівцем, закр. і стерто гумкою
     ¶ Глава Х закр.
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Черевань, дивлячись на тиї скоки да викрутаси, аж ногою приту-
пував, узявшись у боки.

– От, бгат, ‒ каже Шрамові222, ‒ от, бгат, де люде вміють жити223 
на світі! Коли б я був нежонатий, до’224 зараз би пішов у запорожці!

– Не знать що мелеш ти, свате! ‒ дав йому одвіт Шрам225. ‒ Тепер 
доброму чоловікові226 стидко227 мешатись228 між ціх229 розбишак. Пе-
ревернулись тепера вже230 ка’ знає нá що запорожці. Поки ляхи́ та231 
пани душили Україну, туди втікав щонайлуччий люд з «городів»232; а 
тепер хто йде на Запорожже233? або гольтяпака, або злодюга, що бо-
їться шибениці234, або дармоїд, що не звик заробляти235 собі насушний 
хліб. седять236 там окаянниї в сі́чі да тілько п’янствують, а очортіє 
горілку пити237, так і їде на Гетманщину да тут і величається, як по-
рося на орчику! Цур їм з їх скоками238! Чи нам же до ладу оце на їх 
дивитись239? Поїдемо ще240 в верхній город.

А верхнім городом звавсь тоді старий Київ. Усяке241 знає, що з 
Подолу треба підніматись242 на височенну243 гору у той верхній город. 
Тоді ще не було Андрія-церкви; на горі244 стояли у валу врата Подоль-
скиї, бо ввесь старий Київ обсипали ще князьки-варяги валом. дак245 
оце на Подол були Подольскиї ворота, а на Печерське виходили воро-
та лядськиї246, а до святої софиї Київські або Бáтийови ворота. Ці247 
ще тоді поставлено, як не було святої софиї, бо старосвітський горо-
док, чи замок Київський займав тілько од михайловського до церкви 

222* Шрамові] Шрамку
223* вміють жити] уміють жить
224 до’] то
225 Шрам] Шрамко
226* чоловікові] чоловіку
227 стидко] стидно
228* мешатись] мішаться
229 ціх] сіх
230* тепера вже] тепер уже
231 та] да
232* люд з «городів»] народ
233 Запорожже] Запорожжа
234* шибениці] острога
235 заробляти] далі закр. чесно
236 седять] сидять
237 пити] пить
238 з їх скоками вписано
239* дивитись] дивиться
240* Поїдемо ще] Поїдем іще
241* Усяке] Усяк
242* підніматись] підняться
243 височенну] високу
244 на горі] а) коло тої гори Андрійовської б) на тій горі Андрійовській
245 дак] Так
246 виходили ворота лядськії] лядськії во- <арк. 50 зв.> рота
247 Ці] сі
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Івана Златоустого248. Оттут, не доходя Златоустого, були і Київські во-
рота з поля. як же князь ярослав, що лежить у святій софиї, побив 
печеніг під Києвом саме там, де стоїть свята софия, дак249, дякуючи 
Богові250, і церкву оцю-то251, святу софию, вимуровав, і що то вже за 
преукрасив! та252 обсипав круг церкви геть новий вал, і в тому валу 
оттиї-то253 Золоті ворота зробив у поле.

Це ж то було254 так у давню старовину, а поки255 пройшов Київ скрізь 
князькиї усобиці, скрізь Батиїву хуртовину256, скрізь литовщину257, скрізь 
униятські чвари да Хмелнищину, до’ зосталась із його258 сама руїна. Ще ж 
поки ляхи держали Україну та жили в старому Київі, їх259 пани та260 би-
скýпи з своїми слугами, так і хоромини і сади позаводили добриї; як же ото 
козаки турнули теє панство з України, до’261 старий Київ зовсі́м обезлюдів. 
Куди ні глянь, усюди пустири, цегляниї кучугури262 під крапивою, сади без 
огорожі, церковниї мури без заломів, од диму почорніли, од дощу й вітру 
пообсипались. де-не-де стоять хатки263 з садками, мов хуторці окромниї.

А якби хто спитав: де ж тиї тереми́ князькиї, що побудовали ва-
ряги? де дворець того святослава хороброго, що знали його довгу 
козацькую чуприну і греки й булгаре? або того Владимера грізнóго, 
великого, Київського264? або тих буй-турів Всеволодів, Брячиславів, 
мономахів, що притрепали харалужними265 мечами землю Половець-
кую, притоптали гори й266 яруги, ізсушили болота і озера267? де вони? 
невже їх згарбом занесло або водою потопило268? <арк. 51> Ні, ні 

248 церкви Івана Златоустого] Івана Златоустого церкви
249* дак] то
250 Богові] Богу
251 оцю-то вписано
252* та] да
253 оттиї-то вписано
254 було] діялось
255 а поки] а) вже в коза<цькі>

б) вже в Хмельниччину / вже в Хмельниччину, як
в) після Хмельниччини / після Хмельниччини, як

256 хуртовину] руїну
257 скрізь литовщину вписано
258 із його] далі закр. тіль<ки>
259◊ Це ж то було ~ жили в старому Київі, їх] Наши прочане, проїхавши в тиї Подоль-

скії ворота, поїхали перше до святої софиї. старий Київ тоді трохи не зовсі́м 
пустовав. За ляхів тут жили [далі закр.* одні]

260 та] да
261 до’] то
262* цегляниї кучугури] кучугури цегли
263* хатки] хати
264 грізнóго ~ Київського] «грізнóго ~ Київського»
265 харалужними] своїми
266 й] і
267 притрепали ~ озера] «притрепали ~ озера»
268 їх згарбом занесло ~ потопило]

а) «їх занесло згарбом ~ потопило»
б*) «їх згарбом занесло ~ потопило»
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згарбом їх не занесло, ні водою не потопило269, а ззіли270 їх, скрушили, 
обернули в ні́вець військови чвари та271 пожежі. Ось, під копитами у 
Шрамового272 коня, під колесами у ридвана Череванишного трещать 
куски із тих камяних273 і мармурових плит, що колись князьки при-
возили здалека байраками на церкви й на палати; ось хрустять поміж 
піском,274 каміннєм та275 череп’єм білі кісточки християнськії. Хто ж 
то збагне, коли вони посипались оттутечки276; із якого цвинтара, із 
якої домовини їх повикидано? Чи може й живих людей тут не раз ша-
блями посіяно, а кров’ю полито, а пожари́щами покрито!

Поглядуючи на той старий Київ, на ті церкви поруйновані (бо й де-
сятинна церква, що тепер нова вимурована, тоді стояла ветхéнька, із руїн 
зліплена і до старосвітської Владимерської стіни сяк-так притулена), по-
глядаючи277 на ту пустош, на ті крапи́вяні кучугури, що позоставались од 
давніх мурів, ніхто б не сказав, що се та славна столиця козацька, звідки 
козацькії предки полем і морем слави у всього світу добули278; се хиба 
гробовище тиї слави, вишнє279, непробудне гробовище! Тількі й зоста-
лось280 після тиї слави пам’яток281, що282 свята софия з михайловським 
монастирем283 та й те284 недавно з285 голого муру оправлено286.

свята софия була тоді обгорожена не муром, як тепер, а низень-
ким ділованнєм,287 мабуть, тілько288, щоб289 животина не ходила по 
цвинтару. От же290 ще оддалеки́ Шрам291 убачив292 на цвинтарі двох 
коней осідланих; паслись по траві293:

269* водою не потопило] потопило водою
270* ззіли] з’їли
271* та] да
272 Шрамового] Шрамкового
273 камяних] каменних
274 піском вписано
275 та] а) і б) да
276* оттутечки] оттут
277 поглядаючи вписано
278 славна столиця ~ світу добули] «славна столиця ~ світу добули»
279 вишнє] вічне
280 зосталось] далі закр. у Київі
281 після тиї слави пам’яток] пам’яток після тиї слави
282 що] далі закр. пів об<?>
283 з михайловським монастирем] та михайловський монастир
284 та й те] далі закр. а) було самі б) трохи в) самі стіни
285 з] із
286◊ Тількі й зосталось ~ оправлено] І на тому гробовищі вище всіх підіймають [було* 

подіймали] верхи два надгробники стародавньої, вольної Русі української: 
михайловський манастир і свята софия

287 ділованнєм,] далі закр. да й то, мабуть [мабуть поновлено]
288* тілько] далі закр. для того
289 щоб] далі закр. а) ніяка б) яка
290* От же вписано
291 Шрам] Шрамко
292 убачив] вбачив
293 по траві] далі закр. не втерпів да й каже
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– Що за вража мати! ‒ каже старий не втерпівши294 ‒ хиба ще не 
минула та уні- <арк. 51 зв.> ятщина, що храми Божії були в жилище 
чоловікові й коневі295? як296 оце ченці попускають козакам чинити297 
таку пакость!

А Василь Невольник прислухавшись:
– е, ‒ каже, ‒ пане298 полковнику! хиба ж ти не знаєш, що чер-

нець запорозцю нічого не боронить299? добриї300 молодці щедри 
укладчики301: усі свої гроши оддають на церкву Божу коли не про-
гайнують302 з товариством: ні двора, ні поля, ні хутора запорожець 
не заводить, дак йому тількі пити, а чого не пропив, ‒ куди оддать, 
як не на Божу церкву?303 Тим-то ченці нічого304 запорожцеві й не 
боронять305.

– да306 хиба ж це307 запорозькі коні?
– Ох, Боже правий! Чи вже ж я так зледащів, що не пізнав 

би вже й коня запорозького? По скоку, по статтям, по ржанню я 
зараз угадаю, де низовий кінь, де татарський, а де доморослий 
український. Таки ж я не дармо308 прожив з десяток309 рік на За-
порожжі.310

– А хиба ж гетманець не добуде собі коня із Низу? ‒ сказав Чере-
вань. ‒ А ну, бгате Василю311, що ти тепера312 скажеш?

– Чом313 не добуде? аби гроши та314 охота. Тілько се коні не наших 

294* Вписано а) каже б) каже старий не втерпівши
295* чоловікові й коневі] чоловіку й коню
296 як] далі закр. же
297* чинити] а) робить б) чинить
298* е, ‒ каже, ‒ пане] е, пане, ‒ каже
299* чернець ~ боронить] ченці ~ боронять
300* добриї] далі закр. бо
301 укладчики] вкладчики
302* оддають ~ коли не прогайнують]

а) запорожець оддає на церкву Божу да проживає
б) оддають на церкву Божу да проживають

303 дак [було так] йому тільки пити ~ Божу церкву? вписано
304 нічого] далі закр. їм
305*◊ Тим-то ченці нічого запорожцеві й не боронять] Готов він [було Він готов] щоми-

нути покинуть сей світ, сю суєту, так уже заздалегідь прокладує собі дорогу на тім 
світі

306 да] а) да б) Та
307 це] се
308* дармо] даром
309 з десяток] десятків три
310 Запорожжі.] далі закр. Ох, Боже правий, Боже правий! довелось усього спробова-

ти [було* попробовать] на віку: і гульні козацької-лицарської, і проклятої каторги 
турецької.

311* бгате Василю] бгат Василь
312* тепера] тепер
313 Чом] Чому
314 та] да
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козаків315. Бачте які на їх попони? із кабарди316! А кабарда де водить-
ся, як не в Великому лузі317?

{– І попону добуде собі городовий козак, замінявшись на коні з 
запорожцем.

<арк. 52> ‒ Ну, коли так, коханий мій пане, так от же тобі ще 
прикмета. Бачиш, коло коней два ратища стримлять? Запорожці 
так приучають своїх коней, що встромить на степу ратище, пу-
стить коня і хоч318 би319 тиждень не вертавсь туди, кінь пасти-
меться круг ратища. Часом поженеться за ним татарин, утече од 
татарина та320 знов і вернеться до козацького ратища і жде хазяїна. 
Ох, Боже правий, Боже правий! чи раз же то трапиться козакові 
забитись у321 таку глуш, що тілько небо да земля! Їдеш було часом 
день і ніч, сон тебе знемогає, устромив ратище, рознуздав коня, а 
сам одийшов геть, щоб поганий татарюга сонного не з’їхав, пова-
ливсь у траву да й спи, як дитина на руках у матери. Не так бак322, 
як дурниї ногайці: що сам спить, а коня держить за повод. Раз я... 
ох, Боже правий! Бог знає, яка старовина згадалась! раз я одного 
татарюгу хотів проучити, як спати323 серед степу: підкравсь та324 
ратищем у бік. дак325 що ж? проклятий невіра надів таку сорочку, 
що моє ратище так і закандзюбилось як кочерга. схопивсь пога-
ний та326 до мене! дак327 я ж бо йому показав, що не шуткуючи 
ношу шаблюку: не оборонила його ні підбита залізом шапка, ні 
стальна сорочка. Ох, Боже правий, Боже правий! чого то не при-
деться на віку спробовати328?}

Так розмовляючи, приїхали до самого цвинтара329. Василь Не-
вольник дав подержать коней паламареві, а сам пішов слідом за сво-
їми330.

315 козаків] далі закр. а запорозькі
316 із кабарди] кабардинськії
317 водиться, як не в Великому лузі]

а) більше водиться, як не по Великому лугу
б) більше водиться, як не в Великому лузі
в*) більше водиться, ніж у Великому лузі

318* хоч] хоть
319* би] далі закр. цілий
320 та] да
321* трапиться козакові забитись у] случиться козаку забиться в
322* Не так бак] А не так
323* проучити, як спати] проучить, як спать
324 та] да
325 дак] Так
326 да] да
327 так] так
328* спробовати] попробовать
329 самого цвинтара] святої софиї
330 Речення закр. і поновлено.
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Нема ніде ні в Руській, ні331 в московській землі церкви такої старо-
давньої, як332 свята софия333. скоро334 ввійдеш туди та335 глянеш на тих 
високих блідоликих336, з довгими хрестами, святих, що ще за ярослава 
помальовали скрізь по стенах греки337, зараз тебе наче хто взяв та338 й пере-
ніс у ту далеку старосвіщину339; аж стане тобі якось ниначе сумно. як же 
зáчнеш розглядувати340 тиї <арк. 53> темниї стіни, тиї заломи, викладені 
мозаїкою, тиї угластиї стовби, що колись були під мáрмуром, тиї важкії 
баляси із каменю341-граніту, що скрізь угорі йдуть342 поміж стовбами; як 
згадаєш, хто муровав тиї стіни, хто робив тиї цегляниї плинфти343, хто те-
сав тиї красно-кам’яниї корнізи344; як згадаєш тих хоробрих русичів, що не 

331 ні в Руській, ні] в Руській і
332 як] далі вписано і закр. світська
333◊ Нема ніде ~ свята софия]

а) як приходив на Київ Батий, до’ [було то] всі церкви Божії порозруйновував 
[було* порозройнував]; <арк. 52 зв.> самі тілько стіни зоставив. Позбивав він 
верхи і з святої софиї, тілько [тілько вписано*] якось вона таки лучче других 
одéржалась і благочестивиї миряне сяк-так ізнов її злагодили. Так [було* дак] от 
же Бог попустив Київ у руки тим кателикам-ляхáм та [було* да] уніятам-недоляш-
кам. Тиї об святій церкві зовсі́м [було* овсі] не дбали. скрізь потекла у церкву 
[далі закр. по стінам] вода, стіни потріскались, одна тілько та зосталась неруши-
мою [було* осталась одна тілько нерушимою та], що з золотою Богородицею у 
вівтарі. може б до того довели окаянниї, що й зовсі́м розпалась би свята софия; 
дак [було так] Бог послав тоді нашим великого ревнителя благочестія Петра 
могилу митрополиту [було митрополита]. Він то вирвав святу софию од уніятів, 
а було се в року 1633, да бачить, що вона зовсі́м руйнується [було* вáлиться], 
помуровав кругом бабинці [було приділи], сяк-так попідпирав стіни; тоді вже й 
заломи поправив і бані полагодив.

– я святу софию люблю над усі церкви київські, ‒ каже Шрамко, вступаючи 
на софийський цвинтар. Тут-то колись ми з батьком Хмельницьким дякували 
Богу за Пилявці та [було й] за Зборов! Господи! дай нам іще хоч [було хоть] раз 
так Тобі дякувати [було* дякувать]!

З сіми словами увійшли через мармуровий поріг у церкву. А в церкві в святій 
софиї зовсі́м инче, ніж [замість инче, ніж було* не так, як] деинде.

б) як приходив на Київ Батий ~ через мармуровий поріг у церкву. Нема ні на 
Вкраїні, ні у Великім Новгороді церкви, старійшої от правку не завершено. А в 
церкві ~ деинде.

в) як приходив на Київ Батий ~ через мармуровий поріг у церкву. Нема ніде в 
руській і в моск<овскій> [і в моск<овскій> вписано] землі церкви [далі закр. 
старійшої од свя<тої>] такої стародавньої, як свята софия. А в церкві ~ деинде.

334 скоро] Тілько
335* та] да
336 блідоликих] блідноликих
337 за ярослава помальовали скрізь по стенах греки]

а) помальовав скрізь по стінах князь ярослав
б) за ярослава помальовали скрізь по стенах маляри-греки

338 та] да
339 старосвіщину] старосвітчину
340* розглядувати] розглядувать
341 із каменю] із каменя
342 йдуть] ідуть
343 плинфти] плити
344 корнізи] карнізи
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раз сватів у полі поїли і самі лягали за Руськую землю345, до346 здасться347 
тобі, ніби тиї мури розмовляють із тобою, ніби і зверху, і знизу, і по боках 
хтось подає тобі голос; ти б сказав до тебе озивається усяка душа, що оттут 
колись молилась, ридала, вопіяла ко Господу ‒ чи то князь або гетмáн за 
свою Україну, чи то мати за сина, чи348 сестра за брата, чи349 грішник за 
свою бідную душу! Аж стане тобі якось наче350 сумно.

молиться Шрам351, коли слухає ‒ на хорах за тими кам’яними352 ба-
лясами хтось наче читає; голос тихий, мимрить353 щось старе, а два го-
лоси до його озиваються354 двома словами: обіцяюсь355 і присягаюсь356.

– Знаю, знаю що це357 таке! ‒ каже Василь Невольник. ‒ се добриї 
молодці беруть шлюб побратимства. Бачте, ‒ каже358 далі, обернувшись 
до Череванихи й лесі, ці сіромахи найбільш бувають сироти, безрідні 
люде, а треба ж до когось359 прихилити голову, як нудьга стисне за сер-
це, ‒ і в їх дармо, що360 п’ють та гуляють, буває не без нудьги, ‒ от вони й 
вибирають собі з товариства назвáного брата або361 побратима, щоб був 
за рідного, і присягають ото вже в362 церкви363. І вже364 в їх усе пополам: 
здобич, гроши і сама жизнь, не кажуть білш моє, а наше365. менший стар-
шому366 служить за чуру, а старший за меншого стоїть як за рідну дитину.

От і пішли наши прочане367 на хори подивиться на побратим-
ство368. А на хори сходи ідуть369 попід низеньким склепом; і склеп 

345 сватів ~ землю] «сватів ~ землю»
346 до] то
347 здасться] здається помилка копіїста
348* чи] далі закр. то
349* чи] далі закр. то
350* наче] ниначе
351 Шрам] Шрамко
352 кам’яними] каменними
353* мимрить] читає
354 озиваються] далі закр. тілько
355 обіцяюсь] обіщаюсь
356 присягаюсь.] далі закр. ¶– Що б це [було се] таке? ‒ каже Шрамко. ‒ Вінчаннє не 

вінчаннє, присяга не присяга?
357 це] се
358 каже] далі закр. а) до б) об<ернувшись>
359 когось] кого-небудь
360 що] далі закр. так
361 або] чи
362 ото вже в] у
363 церкви] далі закр. щоб довіку
364 вже] далі закр. у ї<х>
365 не кажуть ~ наше вписано
366 старшому] далі закр. чура
367 наши прочане вписано
368◊ Бачте, ‒ каже ~ на побратимство.] Ох, Боже правий, Боже правий! не зовсім же 

зледащіло, мабуть, Запорожже, коли там не переводяться ще побратими.
От і пішли на хори, щоб подивитись [було* подивиться] на той шлюб побратимства.

369 ідуть] а) йдуть б) сходять
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увесь370 роз- <арк. 53 зв.> мальовано напрочудо371. Біли римські орли, 
коні поміж звір’єм, люде в шапках, схожих на пташу372 голову; або тих 
звірів373 б’ють або рубаються сокирами (інший із чоловічою головою 
рубає того, в кого пташа)374; а инде чоловіка скрутили гадини, притяг-
нули йому375 голову до ніг; а376 скрізь поміж тим мальованнєм377 по-
плівся виноград із грозлами і широким листом378. І все то воно не аби 
то намальовано, та379 Бог його знає, против чого воно повидумувано. 
мальовали це380 ще царіградськії малярі за ярослава князя, дак381 Го-
сподь їх знає, що вони тим собі382 компоновали383.

Ізишли наши на хори, аж там два козаки стоять навколішках пе-
ред сивим384 ченчиком.

– Пам’ятайте ж, діти, ‒ каже він їм385, ‒ що вас тепер породи-
ло братами не тіло386 тліннеє, а Боже слово387, живе, пребивающеє во 
віки388.

Козаки встали, обнялись, поціловались як молодиї і вклонились 
низько ченцеві389. А один достав щось із-за пазухи:

– Прими ж, ‒ каже390, ‒ святий отче, усердниї дари наши. добу-
ли ми їх не крамáрством, не здирством, а мечем, обороняючи хрис-
тиянство. Гнались ми раз з Побратимом за татарином, а татарюга391 
не один їхав, віз за сідлом бранку. Бачить поганий, що кінь його 

370 увесь] далі закр. і по бокам сходів
371 напрочудо] предивно
372* пташу] птичу
373* звірів] звірей
374 (інший ~ пташа) вписано
375 чоловіка скрутили гадини, притягнули йому] круг чоловіка повились гадини і 

притягнули
376 до ніг; а] а) до ніг. А б) до ніг. І
377 тим мальованнєм] ними
378 Вписано а*) із ягодами і широким листом
     б) із грозлами і широким листом
379* та] да
380 це] се
381* дак] так
382 тим собі] собі малюючи
383*◊ дак Господь їх знає, що вони тим собі компоновали вписано
384 сивим] далі закр. стареньким
385 каже він їм,] далі закр. у якому місті і яку ви виконали присягу [було* а) яку дали 

клятву б) яку дали ви клятву в) яку ви присягу виконали]; страшітесь погибнути 
[було* погибнуть], так як Ананія, що хотів ошукати Бога. Очистивши послушані-
єм свої душі, друг друга любіте приліжно, щоб знати було

386 породило братами не тіло]
а) породило не тіло
б*) породило уже не тіло

387* Боже слово] слово Боже
388 во віки.] далі закр. Амінь.
389* ченцеві] ченцю
390* із-за пазухи ~ каже] із-за пазухи да й каже: ¶‒Прими ж
391* татарюга] татарин
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двох392 не винесе, ударив бранку ножем у серце да й кинув нам під 
ноги, а сам помчавсь по степу як вітер. Бранка була християнка: 
на шиї найшли ми в неї393 оцей золотий хрест і оцю низку дукатів. 
Помолись же, святий отче, за упокой її душі, а за наше здоров’є.

Тим часом наши дивились на нових побратимів. Не треба було 
довго мізковати394, що се за люде: зараз було знати запорожців395: го- 
<арк. 54> родові396 козаки підстригали кругом чуприну397, а в сіх уся 
голова була голена398; тілько зоставлено довгії чуби; у пишних карма-
зинах, ще новісіньких, мабуть, тілько вперве понадівали399. Один був 
здоровенний козарлюга. Пика широка, засмалена од сонця, сам опасис-
тий400; довга густа чуприна, піднявшись перше вгору401, спадала за 
вухо402 як кінська грива, уси довгі, униз позакручувани, аж на жупан 
звисали; очи так і грають, а чорни, густи брови аж геть підняли́сь над 
тими очима,403 як моргне, то наче шýляка сполохне з дерева. Було вже 
йому, мабуть404, за тридцять; з виду понурий, страшний, очима так й 
проймає і ‒ враг його знає ‒ глянеш раз ‒ здається супиться, глянеш 
удруге ‒ поведе очима так, що от бачся й підійме405 тебе на сміх.

А побратим його, так той був молодий, високий козак, тілько таке 
щось азіятське! зараз видно, що не нашого поля ягода406, бо й справ-
ді то був чорногорець. до сі́чи, бачте407, сходились бурлаки з усьогó 
світу: приде турок, і турка приймають; приде німець, і німець буде 
запорожцем, аби408 перехристивсь да сказав: «Вірую во Христа Іісуса, 
рад войовати409 за віру християнську410».

Проходячи мимо нашу громаду, старший запорожець так усякого 
й окинув очима, а сам, позакладувавши за пояс411 руки, іде, перевалю-
ючись, мов який гетьмáн, і не вважа ні на кого. як же глянув на лесю, 
то, мабуть, враг його й шпирнув у те гордеє серце; аж зупинивсь, а очи 

392 двох] двоїх
393* в неї] у її
394* мізковати] мізковать
395 запорожців], що се запорожці
396* городові] далі закр. бо
397* чуприну] волоссє
398 голена] обголена
399* вперве понадівали] ще вперве наділи
400 опасистий] далі вписано і закр. огрядний
401* вгору] угору
402 вухо] ухо
403 очима,] далі закр. так що
404 мабуть] літ
405 підійме] підніме
406* нашого поля ягода] з нашого краю
407* бачте вписано
408* аби] далі закр. тілько
409* войовати] войовать
410* християнську] християнськую
411* за пояс вписано
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так як у вовка зассяли. Та412 чи запорожцю ж дивитись413 на дівчат? 
Одвернув зразу голову, аж чубом майнув та414 й пішов собі. ‒ За ним 
побратим з церкви415.

{Вийшли тиї два братчики з церкви416, стали підтягувати коням 
попру- <арк. 54 зв.> ги417; тілько старший щось418 довго морочивсь 
біля сідла, робив мов не своїми руками і все тілько: «Ах! вража ж419 
дівчи́на! от дівчи́на!»

А менший:
– Чого се ти,420 побро, крекчеш, наче випив натощак перчаківки?
А той йому:
– Перчаківка, брате, не диво; а диво оця дівчина!421

– Тю! Що оце ти городиш? чи не скрутивсь ти сьогодні?422

– може й так, що скрутивсь423. Аже ж кажуть, що чоловікові424 
треба хоч раз здуріти на віку.

– Погану ж годину вибрав ти для дуру425!
– Уже чи погану, чи хорошу, а піду ще раз подивлюсь426 на чор-

нобриву!
– От справді збожеволів козак! ‒ сказав, ударившись об поли, чор-

ногорець, бо той справді, покинувши коня, пішов до церкви. ‒ От до-
грається427 чор’428 знає зá що до київ! (А429 в них у сі́чи тілько вскоч у 
гречку, зараз киями!). Кирило! драгий побратиме! чи ти смієшся, чи 
дороги питаєш? 

А той йому не озираючись:
– Тут, брате430, дорога недалека431!
– море432! ‒ каже чорногорець, закидаючи трохи по свойому, ‒ я 

бачу, що недалека433! Хто лізе прямо в пекло, той ніколи з дороги не 

412 Та] а) Тілько б) да
413* дивитись] дивиться
414 та] да
415 пішов собі. ‒ За ним побратим з церкви] пішов мимо
416 церкви] церкви і
417* підтягувати коням попруги] підтягувать попруги в [було у] коней
418* щось] чогось
419* ж вписано
420* се ти,] ти, ‒ каже, ‒
421* оця дівчина] така дівчина, як оце
422* Що оце ~ сьогодні?] чи не скрутився ти сьогодні, побро? Що оце ти городиш?
423* скрутивсь] скрутився
424* чоловікові] всякому чоловіку
425* для дуру] для дурі
426* подивлюсь] погляжу
427* дограється] доіграється
428* чор’] чорт
429* А] бо
430* брате] брат
431* недалека] недалекая
432* море] еге, море
433* недалека] недалекая
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зб’ється434. Господи! що оце з юнáком сталось! Коли се бувало, щоб 
він зглянув більш одногó разу на дівойку? І хто ж? Кирило Тур, юнак 
меж юнáками, отаман меж отáманами! От тобі й побратимство! Тепер 
придеться й міні возиться з ним коло сії пакости, що доброму юнáку 
не годиться й згадувать, коло баби! пьху435! бо вже тут без чогось не 
обійдеться!} {{да вже ж, море! уже чи сяк, чи так, а я тобі докажу своє 
побратимство, підсажу тебе й до шибениці, не то до київ. Піду й собі 
за божевільним.

Глава ХІ
Тим часом Шрамко з своїм товариством оглядав усю церкву, зга-

дував як то вони колись оттут молились із Хмелницьким, які вклади 
дали на святу софию, знайшов і пам’ятку свою й Хмелницького на 
стіні на тому цареградському мальованні, бо тоді було козаки як при-
дуть на поклоненіє до святої софиї, то гвіздком своє ім’я на стіні за-
писують, щоб згадав їх, як хто опісля знакомий знайде ту пам’ятку. От 
і тепер, коли кому Бог приведе буть у Києві, то й знайдеш кучерявими 
старосвітськими літерами у святій софиї на стіні Шрамкову пам’ят-
ку; так написано: «Року 1663 піп з Паволочі Іван був і вклад на святу 
софию дав». І Черевань своє ім’я надряпав: «Був і михало Черевань 
хорунжий і вклад положив з жоною і дочкою».

Чернець провожав їх по всій церкві і все показував.
– святий отче, ‒ каже Черевань, ‒ яку молитву читали ви оцім 

запорожцям?
– молитву братолюбія, чадо, ‒ каже чернець. ‒ добри молодці за-

порожці, знаєте, найбільш бувають сироти, безродниї люде; ні до кого 
їм голови приклонить в сім житїї, ісполненном печалі. От вони й ви-
бірають собі із товариства названого брата або побратима, щоб був за 
рідного; і воно благо і право, бо ми християне народились не от сімене 
істлінна, но неістлінна народились ми од слова Божого. От же як один 
попадеться в неволю, то другий викупить; що добудуть на войні, усе 
пополам; ніхто нічого не має за своє: усе в них укупі; менший старшо-
му служить за чуру, а старший стоїть за меншого як за рідну дитину. 
Єсть на се і особа молитва; ми благословляєм такий союз братської 
любові, і зоветься таке благословеніє шлюбом побратимства.

– Чували ми про се диво, ‒ каже Шрамко, ‒ тілько не думав я, щоб 
у січи тепер було що-небудь путнє. Низовці тепер так, як тиї звірюки; 
тілько й дивляться, де б поживиться.

– Ні, мій голубе, ‒ каже ченчик, ‒ се тілько така помовка йде про 
січових молодців, а вони зовсім не схожі на звірей дубравних. Нехай 
вони собі й гуляки, й своєвольці, так уже ж за церкву Божу стоять 
усіми силами...

434* з дороги не зб’ється] не зб’ється з дороги
435* пьху] тьфу
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«Так, так! ‒ подумав Шрамко, ‒ чернець на все байдуже, щоб ні 
робили сі розбишаки, сі бунтовники людськії!» ‒ да щоб перебить 
його, й каже:

– Отче святий, поведи ж нас, поведи ж нас іще до гроба создателя 
святого храма сего.

– Хіба тілько до гроба! ‒ каже здихнувши ченчик. ‒ А де тіло бла-
говласного ярослава, ніхто не знає. спитать хіба у тих, що проліяша 
кров нашу яко воду. У літописях прописано, що князів ховали в уси-
пальниці «одним коло другого». Тілько ж і сам блаженния пам’яти ми-
трополит Петр не знав, де була тая усипальниця.. Обрів він «мраморяну 
раку» його там, де вона й тепер стоїть. Ідіть сюди за мною. Бачте, як той 
мармур кругом оббито? мабуть, нечестивиї знущались так і над тілом 
благовірного князя. Блаженної пам’яти митрополит усе було сітує, що 
безбожники татаре і такії ж розорителі церкви православної ляхи й не-
доляшки водворили в святій софиї мерзость}} <арк. 55> {запустѣнія 
замі́сь древнього благоліпія. Чого вже не робив він, щоб дошукатись то 
в давніх шпарґалах, то в руїнах церковних, як що було упорядковано у 
святій софиї ще за ярослава і де тиї княжії гроби, тиї мраморяні домо-
вини, що прописани в літописях? Було цілий день436 копається поміж 
смутними руїнами, та437 приде до438 братії: «Ні, ‒ каже, ‒ всує сѣтуя 
хождах; вотще хощу439 начертати440 історию софийського храма. Уся її 
істория написана у семдесят восьмому псалóмі441», да й звелів надписа-
ти442 над ракою князя ярослава оці слова. Чтущий да зрозуміє443.

Шрамко підійшов та444 й прочитав голосно, щоб усі чули: Боже, 
придоша языци в достояніе Твoе, оскверниша храм святый Твой, по-
ложиша Іерусалим яко овόщное хранилище, положиша трупія раб 
Твоих брашно птиця́м445 небесным и звѣрéм земным, проліяша кров446 
их яко воду окрест Іерусалима, и не бѣ погребаяй. Быхом поноше-
ніе447 сосѣдом нашим, подражненіе448 и поруганіе сущим окрест нас.

Тілько що прочитав Шрамко та449 хотів щось то промовити450, 
аж гляне, недалеко біля його стоїть запорожець, стоїть та451 мов той 

436* цілий день] по цілих днях
437 та] да
438* до] к
439 хощу] хочу
440* начертати] начертать
441* у ~ псалóмі] у ~ псальмі
442* надписати] надписать
443* зрозуміє] разумѣет
444 та] да
445 птиця́м] птицам
446 кров] кровь
447* поношеніе] поношеніем
448* подражненіе] подражаніе
449 та] да
450* то промовити] а) говорить б) то ск<азати>
451* та [було да] вписано
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вовк із-за куща на овечку, так він дивиться на лесю; вона голубонька 
аж ізлякалась. Шрамко одвернувсь452 й пішов з церкви: його взяла 
досада.

сіли й поїхали в михайловський манастир. Заїхали тільки453 по-
дивитись454 на руїну десятинної церкви. Приїжджають у михайлов-
ський, аж на цвинтарі знов тиї ж коні і тиї ж списи.}

Не вподобав Шрам ціх братчиків ‒ якось вони поглядали по-вов-
чи455, і як456 побачив, приїхавши із своїми прочанами457 до михайлов-
ського458, що вони вже там, до’ не втерпів та й каже:459

– Проклятиї бурлаки! ніяк з ними не розминешся.460 Та461 цур 
їм462, опріч святої церкви! Поїдьмо просто до Печерського463.

Усі зараз464 на це згодились, бо465 жінкам тиї466 побратими здались 
якимись харцизяками467 і ради вони були з <арк. 55 зв.> ними довіку 
не зустрічатись468.

може, хто думає469, що й тоді з старого Київа їздили в Печер-
ське470 такими юлицями471, як тепер? Ні, тоді ще й на Крещатику 
не було жадної хатки, а по Печерській горі росла472 скрізь дика 
пуща. Наши прочане поїхали двома дорогами: козаки михайлов-
ською стежкою мимо Кучовського саду, де, кажуть, злетались уно-
чі відьми́, далі через Введéнську ниву та473 через Євсійкову долину 
(теперечки там театр)474, а далі підняли́сь на гору, держали доро-

452* Далі вписано й закр. та
453* тільки] перше
454* подивитись] подивиться
455 по-вовчи] не по християнськи
456 як] далі закр. а) побачив б) приї<хав>
457 із своїми прочанами вписано
458 михайловського] далі закр. монасти<ря>
459◊ Не вподобав ~ не втрепів та й каже: вписано
460 ніяк з ними не розминешся.] ‒ Каже не втéрпівши [не втéрпівши вписано] Шрам-

ко, ‒ уже й тут!
461* Та] да
462 цур їм] враг з ними
463 просто до Печерського]

а) прямо в Печерський манастир
б*) прямо до Печерського манастира

464 зараз вписано
465 Далі вписано й закр. й
466 тиї [було ці] вписано
467 якимись харцизяками] трохи схожими на якихось харцизяк
468◊ Усі зараз ~ не зустрічатись] <арк. 55 зв.> ‒ добре, брате, ‒ каже Черевань, ‒ бо 

вже в мене давно в животі бурчить, а звідти нікого не одпустять не нагодовавши.
469 може, хто думає] Ви, може, думаєте
470* в Печерське] в Печерський манастир
471 юлицями] вулицями
472 росла] була
473 та] да
474 (теперечки там театр)] де теперечки [було* тепер] фонтан перед театром
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гу вже475 пущею скрізь до манастира. Цю476 михайловську стеж-
ку протоптали кияне, ходючи з Подолу до церков у Печерське477. 
Верхи можна було проїхати478, а ридваном треба було вертатись479 
до святої софиї, там не доходя церкви, у ліву руку480 були у валу 
лядські ворота, а з воріт481 дорога йшла, спустившись униз, че-
рез482 Козине болото.

По Козиному болоту, що тепер нема його й сліду, текла тоді483 ру-
кавцями поміж кочкáми неглибока річка; треба було перебиратись484 
через гребельки485 попід густими вербами. скрізь там було вільгот-
но486, дико, понуро; тілько солов’ї з іволгами трохи звеселяли та487 со-
нечко скрізь віти купаючись поміж кочками якось іскрашало488 тую489 
пустиню.

Перебравшись через болото, поднялись на гори. Там уже зовсі́м 
инші пішли490 міста. дорога то й там була труднá. Усе крутилась поміж 
деревом, спускалась у байраки, обходила кучугури кудлатиї од оріш-
нику; дак зате ж491 весняні квітки пахли492 на всю пущу; а тиї гори, тиї 
байраки, тиї густиї, то знов рідші493 купи дерева, мов граючи одно з 
одни́м,494 так поперемішувались, що проїдуть495 гоні, уже перед ними496 
й ин- <арк. 56> ша картина. Глянуть сюди, ‒ тут497 косогор увесь у 
квітках; зверху розрісся дикий бузок; повибегавши з-під кущів, квітки, 
як498 та дітвора, лізуть аж на дорогу499, понахилялись500 понад жовтим 

475 держали дорогу вже] і держали дорогу
476 Цю] сю
477* церков у Печерське] церкви в Печерський манастир
478* можна було проїхати] можно було проїхать
479* вертатись] знов вернуться
480 у ліву руку] наліво
481* а з воріт вписано
482* спустившись униз, через] униз на
483* По Козиному болоту ~ текла тоді] По болоту текла
484* перебиратись] перебираться
485* гребельки] а) містки б) мостки
486 вільготно] сиро
487* та] да
488* іскрашало] скрашало
489* тую] далі закр. безлюдну
490 пішли вписано
491 дак зате ж] да
492 пахли] далі закр. там
493 рідші] рідкії
494* мов граючи одно з одни́м, вписано
495* проїдуть] проїдь
496* ними] тобою
497* Глянуть сюди, ‒ тут]

а) Тут ‒ перед ними
б) Глянеш сюди, ‒ тут

498 як] далі закр. д<ітвора>
499◊ як та дітвора, лізуть аж на дорогу] спустились аж до самої дороги
500 понахилялись] високії
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пісочком501, бьються об колеса, котори вищи502; заглядують аж503 у ри-
дван; бжоли над ними гудуть роєм. Глянуть туди, ‒ там504 горить против 
сонця червоним505 листом дуб-нелень, а з-за506 тогó червоного507 листу 
синіють скрізь прогаловину повившись геть-геть дніпровиї луги508; по 
лугах блищать, як козацька шабля, водяниї затоки; понад ними509 сте-
леться дим, мріє скрізь дим якись хуторець510. Ще й не розгледять511 до-
бре, а вже збоку й суне темна столітня береза, спустивши до самої землі 
довгії віти; як пані яка, виступить та512 й заслонить усе513 перед очима і 
кине густий холод514 на дорогу, на весели515 косогори, на орішник516 і на 
тиї квітки, що наче сміються проти́в сонечка.

Їдуть517 вже наши довго, та щось не видко518 козаків, а дорога вже 
зішлась із михайловською стежкою; не знають, чи вони ще позаду, чи 
вони їх випередили. Аж ось з обох бóків дороги закопотіли коні, за-
трещало сухе гіллє́ під копитáми, і показались скрізь зелений орішник 
кармазини; тілько не Череванéви й не Шраменкови519. Це їх наздогна-
ли520 запорожці.

Череваниха521 з дочкою522, самі не знають чого, злякались. справ-
ді, гультаї сі523 їдуть зовсі́м не по-людські; не глядять і524 дороги, а 

501 жовтим пісочком] а) дорогою б) піском
502 котори вищи вписано
503* аж вписано
504* Глянуть туди, ‒ там] Там ‒ блищить на сонці, як скло, криничаний рівчак; вискочив, 

не знать де взявшись із-під куща, та [замість не знать ~ куща, та було із-під темної 
липової або кленової лапи] й скаче через трухлу березову колоду, мов молоденький 
зайчик [замість молоденький зайчик було мов срібло з капшука сипле]. А

505 червоним] красним
506 з-за] із-за
507 червоного] красного
508 луги] луки
509◊ синіють скрізь прогаловину ~ понад ними] синіє здалеку [здалеку вписано*] дере-

вом повившись геть-геть долина, по долині блищить, як крива шабля, річка; 
понад річкою

510 хуторець] хуторок
511 розгледять] розглядять
512* та вписано
513 заслонить усе]

а) закриє собою все
б) заслонить собою все

514 холод] холодок
515 весели вписано
516 орішник] орішники
517 Їдуть] Їхали
518 та щось не видко] тілько не видно
519 Шраменкови] Шрамченкови
520 Це їх наздогнали] се їх нагнали
521* Череваниха] Череванша
522 дочкою] лесею
523* гультаї сі] сі гультаї
524* і вписано
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так куди здря525 й мчаться по гаю́526; тілько все крутяться по- <арк. 56 
зв. > між деревом поруч з ридваном, не опережують і ззаду не зоста-
ються527; а коні буцім528 знають, чого сім шибайголовам хочеться529: 
скачуть, як кози, то сюди, то туди поміж кущами. Аж страшно було 
дивитись530, як та дика степова животина531 дряпається копитáми на 
кручу, то оце з кручи кинеться в проваллє. І не видно її стане, тілько 
глухо тупотить і хропе у байраці. Наши не раз уже532 думали, що кінь 
перекинувсь ік533 нечистій матері назад і задавив їздця під собою534; 
аж ось їздець, як вихор, вискочить знов на кучугуру та й535 заграє на 
сонці кармазинами.

Так536 пуринаючи да крутючись мов не перед добром, запорожці 
перекликались через дорогу як хижиї орли, і повели таку розмову, що 
в наших прочанок537 і душі не стало.

– От, брате538, дівка! ‒ гукне один. ‒ Нехай я буду шмат грязі, а не 
запорожець, коли я думав, що є на світі таке диво539!

– е, да ба! ‒ озветься другий через дорогу. ‒ Хоч бачиш, та540 не 
втнеш.

– Чому не втну? Хочеш, зараз поцілую?
– А киї?
– А що міні киї! Та541 будь я чор’ зна542 що таке, коли не поціло-

вав би її перед усім кошем! нехай би мене хоч543 зараз544 рознесли на 
шаблях!

леся боялась, щоб справді він не напавсь на545 неї, аж тут на дорозі 
байрак. Запорожці так і кинулись туди, неначе… дух святий з нами!

525 здря] зря
526* гаю] лісу
527 ззаду не зостаються] не остаються ззаду
528 буцім] далі закр. самі
529* чого сім шибайголовам хочеться]

а) чого їм хочеться
б) чого козакам хочеться
в) куди їхати

530 дивитись] дивиться
531 животина] скотина
532* уже вписано
533* ік] к
534* під собою вписано
535* кучугуру та й] кучугурі і
536 Так] Оттак
537 прочанок] богомолок
538 брате] брат
539 диво] чудо
540 та] а
541 Та] да
542 зна] чорт знає
543 кошем! нехай би мене хоч] Запорожжем, хоч би мене
544* зараз] в ту ж минуту
545 на] до
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– Василю! ‒ каже тоді Череваниха546. ‒ Куди оце ми заїхали? Що 
оце з нами буде?

– Не бійся, пані, ‒ каже Василь Невольник. ‒ добри молодці́ тіль-
ко шуткують. Вони зроду дівчат не займають.

<арк. 57> А Череванисі щось дуже сумно. Звеліла їхати 
швидче, щоб наздогнати547 своїх або добратись548 швидш549 до 
манастира. як ось запорожці знов по боках550 дороги. Жупани по-
забризькували в грязь у байраці, та їм про те байдуже551: сказано 
запорожці!

– Гей, брате Богдане Чорногоре! ‒ гукне552 знову старший побра-
тим. ‒ Знаєш, що я тобі скажу?

– А що ж ти міні скажеш? Здається, нічого путнього; прилип до 
баби, до’553 поминай як звали!554

– От же скажу555 тобі таке, що аж оближишся.
– Ого!
– І не ого! Ось що спало міні на думку: хоч січ нам і мати, а Вели-

кий луг батько556, та557 для такої дівчини можна покинути і558 батька, 
й матір.

– Чи вже б то?
– А що ж?
– Ну, куди ж тоді?
– Овва!
Тут запорожці знов ізчезли як мара. мати й дочкá думали, що 

в них і559 справді недобре щось на думці560, а Василю Невольнику 
все-таки561 байдуже. Знав він добре січових братчиків; покивав голо-
вою та562 й каже сам собі:

546* тоді Череваниха] Череванша
547 наздогнати] догнать
548 добратись] добраться
549 швидш] скорійш
550 по боках] по бокам
551* в грязь у байраці, та їм про те байдуже] грязью, бо в байраці було болото; да їм 

до того мало нужди
552 гукне] крикне
553 прилип до баби, до’]

а) бо вже хто прилипне до баби, то
б) коли прилип до баби, до’

554 як звали!] далі закр. ¶– От же брешеш, брате!
– А ну ж!

555 От же скажу] скажу
556 січ ~ батько] «січ ~ батько»
557 та] да
558 покинути і] покинуть
559 в них і] у них
560* думці] умі
561* все-таки] й
562 та] да
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– Що за любий народ оці запорожці! Ох, був і я колись таким 
вигадчиком563, поки літá не придавили та564 проклята неволя не при-
мучила!

– Та565 ще я не таке скажу тобі! ‒ гукнув, як із бочки, запорожець.
<арк. 57 зв.> ‒ Було з тебе й цього, ‒ одвітовав побратим, ‒ якби 

почув батько Пугач, одбив би він у тебе хутко566 охоту до бабського 
роду!

– Ні, таки справді, Богдане! який враг шутковатиме, як ввіп’ють-
ся чорни брови наче п’явка в душу567? Хоч так, хоч сяк, а568 дівчи́на 
буде моя. Чи знаєш що?

– А що?
– Подивиться б569, що там у вас за гори.
– Оттакої!
– Такої. Аже ж ти не раз запрошував мене до своїх570 войовати 

турка571. От же, коли хочеш, ухопимо теперечки572 оцю дівойку да й 
гайда в Чорную Гору.

– І ти оце по правді говориш?
– Так по правді, як573 я Кирило Тур, а ти Богдан Чорногор. З та-

кою дівкою за кульбакою помчався б хоть ік574 чорту в зуби, не то в 
Чорногорію.

Оттак тиї каверзники увочевидьки змовлялись на кражу575, і сам 
лисий дідько не розібрав би, що справді в їх на думці. Шалений народ 

563 вигадливим] гулякою
564 та] да
565 Та] да
566 Було з тебе ~ у тебе хутко] Буде з мене й сього! ‒ дав одвіт йому товариш. ‒ Хотів 

би я, щоб оце чув батько Пугач. Той би скоро одбив у тебе
567 шутковатиме ~ п’явка в душу] буде шутковать, коли ввіп’ються в душу [далі 

закр.* такії] чорни брови
568 а] далі закр. ся
569 Подивиться б]

а) я думаю подивиться
б*) я думаю подивитись
в) Подивитись би

570* запрошував мене до своїх] трубив міні про них у вуши
571 войовати турка]

а) пориваючись покинуть товариство; не раз розказував, як у вас добрі юнаки 
хватають дівойок
б*) пориваючись покинути наше товариство ~ юнаки хапають дівойок

572 ухопимо теперечки]
а) уговори́ть Кирила Тура промінять січ на Чорну Гору, так уговоруй тепер; знов 
коли хочеш доказать, що не одному бурлаці поміг розжиться на жінку, то докажи 
тепер. Ухопим
б*) уговори́ть ~ Ухопимо, брате,
в) ухопимо тепер

573* як] далі закр. єсть
574 кульбакою помчався б хоть ік] сідлом рад я скакати хоть ік [було* скакать хоть к]
575* на кражу] украсти з воза Череванівну



був! усе йому дурниця, а жизнь576 копійка! Тим-то Череваниха577 й бо-
ялась, щоб ураг578 не підкусив їх справді на яку пакость. Аж ось стали 
наздоганяти579 своїх. Запорожці тоді бачать, що несила580, та й581 зни-
кли з очей582, як той сон, що чоловік <арк. 58> боїться, мучиться, коли 
ж гляне583, аж і нема нічого.

576 дурниця, а жизнь]
а) байдуже, жизнь для його
б*) байдуже, жизнь ‒

577* Череваниха] Череванша
578 ураг] враг
579 наздоганяти] а) доганять б*) доганяти
580 несила] не їх сила
581 та й вписано
582*◊ тоді бачать, що несила, та й зникли з очей] зникли
583 гляне] далі закр. очима



У Києві (на Подолі й у Святій Софії)*

(1848 ‒ 18 лютого 1855 року)

<арк. 44 зв.> Глава Vi

Рідко, може, є на Вкраїні добра людина, щоб ізжила вік та не 
була1 ні разу в Київі; а вже коли хто був, то2 знає Братство на Подолі, 
знає ту високу з дзиґаркáми дзвіницю, ‒ муровану кругом ограду, ‒ ту 
п’ятиголову, пишно з переднього лиця розмальовану церкву, ‒ тиї ви-
сокі кам’яниці по боках. От же за сто та ще й дев’ять3 десят рік назад, 
тоді, як отой-то <арк. 45> Шрам був у Київі, все те було инше. Тоді 
ще стояла дерев’яна церква гетьмáна Петра сагайдашного, і ограда, 
і дзвіниця, і всі братськії школи4, усе те було дерев’яне. Усередині 
в манастиреві був тоді5 густий, старосвітський сад. Була то колись 
благочестива пані, Ганна Гугулевичі́вна, що подаровала на Братство 
свій двір із садом, і на томý-то дворі гетьмáн сагайдашний церкву 
збудовав і манастир Братський з школами устроїв, щоб теє Братство 
дітей козацьких6, міщанських і всяких7 учило, людям у темноті́ розу-
му загинути не давало.

{Не видко було за старими яблунями, грушшéм, черешнями ні 
келий, ні школних хоромин; видко було через верхи тількі три бані 
від церкви. доріжка до церкви йшла скрізь попід деревом, як під кри-
шею, і сама церква наче обкуталась садовинóю. любо було зглянути, 
як тиї важкиї віти літом або восени з яблуками гнуться у самі вікна 
або оддихають на бабинцях. Церква здавалась іще якось <арк. 45 зв.> 
ліпшою, висячись понад тими старими, похилими, дуплинастими гру-
шами; золотиї хрести ще краще блищали на небі понад тим темним 
та холодним садом, а тиї архиреї, тиї угодники Божі, що помальовани 
на передньому обличчі од дверей аж до криши, скрізь прогáловини 
здавались так, ніби живі, ніби прохожуються по саду, і од них увесь 
сад наче святиться.

* Текст подано за рукописом В.
1 добра людина, щоб ізжила вік, та не була] чоловік, щоб ізжив вік, та не був
2 то] до’
3 дев’ять] вісім
4 школи] далі закр. (звались вони тоді Колегією, а тепер Академия)
5 був тоді вписано
6 козацьких] далі закр. і
7 всяких] далі закр. инших
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манастир Братський був тоді8 убогенький собі, не такий, як те-
пер; та якось так гарно по-манастирськи був осажений, у такому стояв 
собі зати́шку посерéд саду, ‒ так-то та й дзвіниця низенька та широка, 
з точеними балясами була скрізь старосвітським карбовáннєм поме-
режена, що й душу, й очи бере, і бачся б, не одишов од неї молючись.

Це так, як от буває їдеш де в незнакомій стороні та зýздриш у яко-
му-небудь селці́ наодшибі цéрковку поміж липами; убога, старенька 
буде цéрковця, і дзвіничка вже зусім почорніла, криша позеленіла і 
пооб- <арк. 46> трухала, мальованнє на двéрах побіліло і пообсипа-
лось; та чому ж, скоро її зýздриш, зараз на душу тобі якось ніби янголь 
крилом повіне, і довго та цéрковця буде тобі згадуватись з тими крас-
новатими липами, з тиєю ветхою дзвіничкою. Ще як часом під’їздиш 
до села нáдвечір, як сонце вже сідає, угору світом на хмари б’є, ставок 
у селі блищить і червоніє, курява поміж садами здиймається, з поля 
череда йде, корова через воду подає зичний голос; до’ все те на душі в 
тебе так і зостанеться, ‒ і тихо на душі й мирно, і хочеться молитися.

Чому ж, тепер спитався б я, чому от у тих великих городáх, часом 
дивишся-чудуєшся на церкви, золотом криті, що ‒ Боже мій ‒ яким 
то коштом та якими трудами повибудовувано! а душа в’яла9 і не йде 
на думку тиха та щира молитва? Чому це так?.. е! бо в тих мурах, у 
тих Вавилонах не витає та думка смиренна та богобоязнáя, що седіла, 
може, у сивій голові якого старости, що будовав оту <арк. 46 зв.> цéр-
ковцю, що скількі-то років ходив із образом по городах, по селах, по 
благочестивих панах і мужиках, поки-то зібравсь на ту убогу будову; 
і всяку ж то ту бідну копійчину, усяку лепту удовиці приняв Біг у10 
жертву угодную; дак подумай, розумний, чого-то воно варто!}

Постоявши11 прочане наши в церкві, подали сріблá пан’отця́м 
Братським на школи12 і прогаялись геть-то, огля́дуючи манастир. А 
було тоді на що там задивиться13. Придавсь один ченчик на мальован-
нє і пообмальовував не то церкву, та й саму ограду округи́ Братства, 
що вже де на яку дивовижу, а в Братство миряне йшли дивитися на 
мальованнє. Що тілько в Библиї прописано, усе чернець той, як живе, 
списав скризь по манастиреві. То ж святе саме по собі, а то таки й 
наше козацьке лицáрство було там скрізь по ограді помальовано, щоб 
народ дививсь та не забував, як колись за батьків та дідів діялось14.

{Намальований був там михайло семиліток, що виніс із Київа 
золоті ворота до Царя-города. Знаєте, як <арк. 47> було лихоліттє, як 

  8 був тоді] далі закр. як бачите
  9 душа в’яла] далі закр. як рута
10 і всяку ж то ту бідну копійчину, усяку лепту удовиці приняв Біг у] всяка ж то та 

бідна копійчина, усяка лепта удовиці принята Богом в
11 Постоявши] Помолившись
12 школи] молитви
13 задивиться] подивиться
14 за батьків та дідів діялось] діялось у старовину
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Батий приходив під Київ, дак був, кажуть-то, у Київі такий-то слав-
ний лицар михайло, що войовав чином Божим на невірних, ‒ пустив 
стрілу із лука, дак стріла із Київа та аж у Копачόв долетіла. А татаре 
стояли кошем над стугною. От тількі що посідали обідати, тількі що 
татарський отаман, сівши до скам’ї, поблагословивсь їсти, як та стріла і 
встромилась йому в печеню. «е, ‒ каже, ‒ це ж тут лицар є силний, ‒ не 
дасть він нам Київа!» та до киян: «Оддайте, ‒ каже, ‒ мині тогó лицара, 
дак одступлю, не руйноватиму города». Що тут робити? думали-дума-
ли, ‒ «Оддаймо», ‒ кажуть. А михайло семиліток: «Не ýздрите ж, ‒ 
каже, ‒ білш золотих воріт; придете завтра вранці і не ýздрите» та, сівши 
на коня, обернувсь назад та й каже: «Ой кияне, кияне, панове громада! 
дурна ваша рада! якби ви мене не оддавали, поки світ сонця, вороги б 
Київа не достали!» Та взяв на копиє Золотиї ворота, <арк. 47 зв.> так як 
от сніп хліба святого на вила візьмеш та й поїхав до Цареграда; ніхто й 
не зупинив його. І стоять, кажуть, тиї Золоти ворота і досі в Царіграді; 
і буде колись таке врем’я, що вони вернуться до Київа. Тим-то, кажуть, 
як хто, ідучи мимо, скаже: «Ой Золоти, Золоти ворота! бути ізнов вам 
там, де були!», до’ золото так і зассяє. як же не скаже або подумає: «Ні, 
вже вам не бувати в Київі», до’ золото так і померкне. дак оця істория 
там на стені у Братстві і була вимальована, і підпись положено.}

Був там намальований і Нечай, і морозенко15. Круг йогó горять 
костели і панськиї замки, а він січе-рубає, топче конем ляхі́в з недо-
ляшками. Ще й підписано: лицар славного віська Запорозького; а над 
ляхáми: А це проклятущі16 ляхи. Знаєте, тоді ще лядські, або17 панські 
муки були людям свіжі, дак любив народ, дивлячись, споминати, як 
наши за себé оддячили. А ченці собі любили мирянам у голову задов-
бувати18, що <арк. 48> нема в світі ворога над катели́ка. Пали, рубай 
його, вивертай з коренем, то19 й будеш славен і хвален, як морозенко.

Був там і козак Байда, що висів ребром на гаку у турків, а не зла-
мав своєї віри. дак і те все там помальовано і виписано, щоб усяке 
знало, які то колись були лицарі на Вкраїні.

Був20 і самійло Кішка, що й досі про йогó співають кобзарі, як 
він попавсь21 у турецьку неволю, як п’ятьдесят і чотири роки був на 
галерах у кайданах за замкáми, як йому Господь допоміг і себе, і то-
вариства22 півчвартаста визволити, і як, узявши ту галеру, приплив до 
козаків, і корогви хрещаті давні у кишені козакам привіз, ‒ не знева-
жив козацької слави.

15 намальований і Нечай, і морозенко] і морозенко намальований
16 проклятущі] проклятиї
17 або] далі закр. ліпше сказати
18 задовбувати] забивати
19 то] до’
20 Був] далі закр. там
21 попавсь] попався
22 товариства] неволників
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дивляться наши на23 тиї мальовáння, доходять уже до дзвіниці, 
аж слухають ‒ на юлиці щось гуде, стугонить24, наче грім грімить од-
далеки́, і музики грають.

– Це, ‒ каже чернець, що провожав <арк. 48 зв.> їх по манасти-
реві25, ‒ це добриї молодці́ запорожці по Київу гуляють. Бачте26, як 
наши спудеї (бурсаки)27 біжать за ворота. Жадною мірою не вдержиш 
їх28, як зачують запорожців. Біда нам із ціми іскусителями! Наїдуть, 
покрасуються тут, погуляють, ‒ дивись ‒ половина бурси і вродиться 
за порогами.

Тим часом музики, галас і тупотня підходили все ближче. люде 
один одногó пхає та біжать дивиться на січових гуляк. Тількі й чути: 
«Запорожці, запорожці з світом прощаються!»

Що ж то було за прощаннє з світом? Була29 в запорожців мода 
гуляти инколи30 так, щоб увесь світ дивовався. Приїдуть було з сі́чи у 
Київ чоловік двадцять абó тридцять та й зáчнуть бенкетовати. дома, у 
сі́чи, ходять у семряжках та в кажанкáх31, а їдять мало не саму соло-
мату32, а тут гроши сиплють як полову. Оце одкуплять бочки́ з дігтем 
та й розіллють по базарю, одкуп- <арк. 49> лять, скількі є горшків 
на торгу33, та й порозбивають на череп’є, одкуплять, скількі є маж із 
рибою, та й розки́дають по всьомý місту: «Їжте, люде добрі!» А далі 
посідають на коні34, шапки́ на їх35 оксамитниї червониї, жупани то 
сині, то красні, штани такі, що инший36 гривню б дав, аби подивитись. 
музики грають, а вони, побравшись у боки, і їдуть мимо бурси, що тиї 
гетьмани37! То38 бурсаки оце було повибегають за ворота, дивляться 
на їх39 та й плачуть. А вони їдучи: «Не плачте, дурні: дніпро тече 
просто до сі́чи!»

Це ж іще не прощаннє з світом; прощаннє в їх от яке було. Було 
оце як которий запорожець доживе до великої старости, то40 й про-

23 на] далі закр. всі
24 стугонить] шумить
25 манастиреві] манастиру
26 Бачте] дивліться
27 (бурсаки)] (звались так бурсаки)
28 їх] далі закр. а) у вограді б) у ограді
29 Була] далі закр. тоді
30 инколи вписано
31 та в кажанкáх вписано
32 соломату] соломаху
33 на торгу] на торзі
34 коні] коней
35 їх] них
36 инший вписано
37 що тиї гетьмани] гетьмани такиї, що ну
38 То] до’
39 їх] них
40 то] до’
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сить виділити йому гроши з кружки, і як виділять, то41 наб’є черес 
дукатами та забере з собою приятелі́в душ тридцять або сорок42 та 
й їде в Київ прощатись із світом. Оце вже тут гуляють вони неділь 
зо дві; такий бéнкет піднимуть, що ввесь Київ іздвигнéться. як їдуть 
було улицею43, то44 ввесь люд за ворітьми: <арк. 49 зв.> «Запорожці, 
запорожці з світом прощаються!» А вони ж то повбирані так, як єсть 
тобі мак у городі! Коні під ними як орли; так і балясують; а золото та 
сріблó аж миготить на сонці. Тут і бандури, тут і гуслі, тут і співи й 
скоки і всякі викрутаси! Оце так запорожець із світом прощається!

А погулявши так неділь зо дві та начудовавши увесь Київ, їдуть 
було вже до міжи́горського спаса45. Хто ж їде, а хто з прощалником 
танцює до самого манастира. сивий, сивий як голуб, у дорогих карма-
зинах, вискакує, попереду йдýчи, запорожець; а за їм46 народу, наро-
ду! І на його кошт усіх поять, усі танцюють, усі веселяться, аж земля 
гуде!

А вже як при́дуть до самого монастира, то47 й стукає48 запорожець 
у ворота: «Хто такий?» ‒ «Запорожець». ‒ «Чесо ради?» ‒ «спасаться!» 
Очиняться ворота, він увійде туди, а все товариство <арк. 50> і вся су-
єта мирськая з музиками і скоками, і солодкими медами зостануться за 
ворітьми. А він, скоро ввійшов49, зараз черес із себе і оддає на церкву, 
жупани кармазинові50 з себе, а надіне волосянý сорочку та й почав спа-
сатись. Так-то розказують старі люде про тих прощалників51.

От же й тепер перед52 Шрамом та Череванем повалили вони з 
юлиці танцюючи. Чупринди́ри такі, що любо глянути. Ідучи мимо 
церкви, покладали хрести, били поклони, та знов схопившись навпри-
сядки, та через голову, та колесом! дома, в себе на сі́чі, вони, кажу, 
ходять у дьогтяни́х сорочкáх та в дирявих кожýхах-кажанках, а тут по-
вбирались у такі жупани53, що хоч би й54 гетманові! і все ‒ щоб тількі 
показати перед миром55, що запорожцю всі тиї сукна й блаватаси ‒ 

41 то] до’
42 тридцять або сорок] сорок або тридцять
43 улицею] вулицею
44 то] до’
45  було вже до міжи́горського спаса] уже [уже помилково не закреслено] було в 

міжи́горський манастир
46 їм] ним
47 то] до’
48 стукає] стучить
49 ввійшов] далі закр. у манастир
50 кармазинові] кармазинниї
51 прощалників] запорожців
52 перед] далі закр. тим
53 повбирались у такі жупани]

а) жупани посправляли такі
б) жупани понадівали такі

54 й вписано
55 миром] далі закр. людом
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поки́дька: зараз чи калюжу вбачить де на дорозі, то56 так у калюжу й 
лізе в кармазинах; чи ширі́твас дігтю зýздрить, так і вскочить57 туди з 
сап’янцями. Химерний дуже народ <арк. 50 зв.> був!

Шрам хоч і сердивсь на запорожців ‒ не хотів би їх і бачити, 
та й сам не постеріг58, як задививсь на їх59. Запорожці инколи60 
багацько діяли шкоди людям по Вкраїні, да мимо тогó якось при-
падали вони до душі мирові61. Не раз доводилось мині чувати, як 
инший дід, споминаючи їх пакости, пі́чне було їх коренити62, а далі 
як заговориться, як забалакається про їх звичáї та ходи, то63 й сам 
не знає, чого йому й жаль стане сіромах, і зáчне сива голова гýто-
рити про їх64, як про своїх родичів. Чом же то, чом тиї запорожці 
так припадають до душі мирові65? може, тим, що вони безпечне та 
разом якось і66 смутно дивились на Божий світ; гуляли вони і гул-
нею доводили67, що все на світі суєта одна68; не треба їм було не69 
жінки, не70 дітей, а гроши розсипали як полову. може, тим, що71 
Запорожже іспоконвіку було серцем українським; Україну було 
придавлять, людям затулять рот, ізв’яжуть <арк. 51> руки, ‒ оніміє 
й похолоне безталанна Вкраїна72; а на Запорожжі воля неколи73 не 
вмирала, рідна мова з давніми74 звичáями неколи75 не забувалась, 
козацькі предковішні пісні до посліду дней не замовкали; і було те 
Запорожже як у горні іскра: який хоч, такий і розідми з неї огонь. 
Тим-то, мабуть, воно й славне поміж панами й мужиками76, тим 
воно й припало так до серця мирові!77

Черевань, дивлячись на тиї скоки та викрутаси, аж ногою приту-
пував, узявшись у боки.

56 то] до’
57 вскочить] вбереться
58 постеріг] вгадав
59 їх] них
60 инколи вписано
61 мирові] українцеві
62 коренити] лаяти
63 то] до’
64 їх] них
65 мирові] українцеві
66 безпечне та разом якось і] так весело й так
67 доводили] показували
68 на світі суєта одна] одна на світі суєта
69 не] ні
70 не] ні
71 що] далі закр. те
72 Вкраїна] Україна наша, що мертва
73 неколи] ніколи
74 давніми] старосвітськими
75 неколи] ніколи
76 панами й мужиками] а) людом б) панами й посполитими
77 мирові!] українцеві.
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– От, бгате, ‒ каже Шрамові, ‒ от, бгате, де люде вміють жить78 на 
світі! Коли б я був нежонатий, то79 зараз би пішов у запорожці!

– Не знать що ти провадиш80, свате, ‒ дав йому одвіт Шрам. ‒ Те-
пер чесному81 чоловікові стид82 мішатись між ці розбишаки83. Пере-
вернулись тепер уже84 ка’знає нá що запорожці. Поки ляхи́ та недо-
ляшки85 душили Україну, туди втікав щонайкращий86 люд з «городів», 
а тепер хто йде на Запорожже? або гольтяпака, або злодюга, що бо-
їться шибениці, або дармоїд, що <арк. 51 зв.> не звик заробляти собі 
насушного хліба87. седять там окаянниї в сі́чі та тількі п’янствують, 
а очортіє горілку пити, так і їде в «городи»88 та тут і величається, як 
порося на орчику! Цур89 їм з їх скоками!90 Поїдьмо боржій у Печер-
ський, а то не застанем і на пізню службу91.

Коли ж тут хтось із-за плечей:
– Овва!
Обернувсь Шрам, аж у його ззаду стоїть запорожець у кармази-

нах. стоїть і92 сміється.
– Овва! ‒ каже, ‒ і оце б то наче й правда, а воно зовсім брехня.
– Іроде! ‒ не стéрпівши гукнув на його Шрам та, схаменувшись, 

де він, зараз і переміг себе. ‒ Цур тобі, ‒ каже, ‒ опріч Божого дому!
Та мерщій до коня та й поїхав. Черевань93 із Петрусем за ним.
Череваниха теж поспішала до ридвана, бо до запорожця пристав 

ще один братчик, і хоч нічого їй не сказали, та поглядали на лесю так 
хижо, як94 вовки на ягницю95.

{А верхнім городом звався тоді старий Київ. Усяке знає, що з По-
долу треба підниматись на височенну гору у той верхній город. Тоді 
ще не було Андрія-церкви; на горі стояли у валу врата Подольскиї, 
бо ввесь старий Київ обси́пали ще князьки-варяги валом. дак оце 

78 жить] жити
79 то] до
80 ти провадиш] мелеш ти
81 чесному] доброму
82 стид] стидко
83 ці розбишаки] ціх розбишак
84 тепер уже] тепера вже
85 недоляшки] пани
86 щонайкращий] щонайлуччий
87 насушного хліба] насушний хліб
88 в «городи»] на Гетьманщину
89 Цур] Чур
90 скоками!] далі закр. Чи нам же до ладу оце на їх дивитись?
91 боржій у Печерський ~ службу] ще в верхній город
92 стоїть і] далі закр. регоче
93 Черевань] далі закр. за ним
94 хижо, як] пилно, наче
95 ◊ Коли ж тут хтось із-за плечей ~ вовки на ягницю вписано; далі закр. що аж обом 

[далі закр. страшно] чогось страшно стало. Бо таки й було чого. Один був [далі 
закр. ко<зарлюга>] здоровенний козарлюга. Пика широка, засмалена на сонцю; 
сам опасистий
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на Подол96 були Подольскиї ворота, а на Печерське виходили ворота 
лядськиї, а до святої софиї Київські або Батиєви ворота. Ці ще тоді 
поставлено, як не було святої софиї, бо старосвітський городок, чи 
замок Київський займав тілько од михайловського до церкви Івана 
Златоустого. Оттут, не доходя Златоустого, були і Київськи ворота.} 
{{як же князь ярослав, що лежить у святій софиї, побив печеніг під 
Києвом саме там, де стоїть свята софия, дак, дякуючи Богові, і цер-
кву оцю-то, святу софию, вимуровав, і що то вже за преукрасив! да 
обсипав круг церкви геть новий вал, і в тому валу оттиї-то Золоті 
ворота зробив у поле.

Це ж то було так у давню старовину, а поки пройшов Київ скрізь 
князькиї усобиці, скрізь Батиїву хуртовину, скрізь литовщину, скрізь 
униятські чвари да Хмелнищину, до’ зосталась із його сама руїна. Ще 
ж поки ляхи держали Україну та жили в старому Київі, їх пани та би-
скýпи з своїми слугами, так і хоромини і сади позаводили добриї; як 
же ото козаки турнули теє панство з України, до старий Київ зовсі́м 
обезлюдів. Куди ні глянь, усюди пустири, цегляниї кучугури під кра-
пивою, сади без огорожі, церковниї мури без заломів, од диму почор-
ніли, од дощу й вітру пообсипались. де-не-де стоять хатки з садками, 
мов хуторці окромниї.

А якби хто спитав: де ж тиї тереми́ князькиї, що побудовали ва-
ряги? де дворець того святослава хороброго, що знали його довгу 
козацькую чуприну і греки й булгаре? або того Владимера грізнóго, 
великого, Київського? або тих буй-турів Всеволодів, Брячиславів, мо-
номахів, що притрепали харалужними мечами землю Половецькую, 
притоптали гори й яруги, ізсушили болота і озера? де вони? невже їх 
згарбом занесло, або водою потопило? Ні, ні згарбом їх не занесло, ні 
водою не потопило, а ззіли їх, cкрушили, обернули в ні́вець військови 
чвари та пожежі. Ось, під копитами у Шрамового коня, під колесами 
у ридвана Череванишного трещать куски із тих камяних і мармурових 
плит, що колись князьки привозили здалека байраками на церкви й на 
палати; ось хрустять поміж піском, каміньєм та черепьєм білі кісточ-
ки християнськії. Хто ж то збагне, коли вони посипались оттутечки; 
із якого цвинтара, із якої домовини їх повикидано? Чи може й живих 
людей тут не раз шаблями посіяно, а кров’ю полито, а пожари́щами 
покрито!

Поглядуючи на той старий Київ, на ті церкви поруйновані (бо й 
десятинна церква, що тепер нова вимурована, тоді стояла ветхéнька, 
із руїн зліплена і до старосвітської Владимерської стіни сяк-так при-
тулена), поглядаючи на ту пустош, на ті крапивяні кучугури, що позо-
ставались од давніх мурів, ніхто б не сказав, що се та славна столиця 
козацька, звідки козацькії предки полем і морем слави у всього світу 

96 на Подол] на Подолі
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добули; се хиба гробовище тиї слави, вишнє, непробудне гробовище! 
Тількі й зосталось після тиї слави пам’яток, що свята софия з михай-
ловським монастирем та й те недавно з голого муру оправлено.

свята софия була тоді обгорожена не муром, як тепер, а низень-
ким ділованнєм, мабуть, тілько для того, щоб животина не ходила по 
цвинтару. От же ще оддалеки́ Шрам убачив на цвинтарі двох коней 
осідланих; паслись по траві:

– Що за вража мати! ‒ каже старий не втерпівши ‒ хиба ще не 
минула та уніятщина, що храми Божії були в жилище чоловікові й 
коневі? як оце ченці попускають козакам чинити таку пакость!

А Василь Невольник прислухавшись:
– е, ‒ каже, ‒ пане полковнику! хиба ж ти не знаєш, що чернець 

запорозцю нічого не боронить? добриї молодці щедри укладчики: усі 
свої гроши оддають на церкву Божу коли не прогайнують з товари-
ством: ні двора, ні поля, ні хутора запорожець не заводить, дак йому 
тількі пити, а чого не пропив, ‒ куди оддать, як не на Божу церкву? 
Тим-то ченці нічого запорожцеві й не боронять.

– да хиба ж це запорозькі коні?
– Ох, Боже правий! Чи вже ж я так зледащів, що не пізнав би вже 

й коня запорозького? По скоку, по статтям, по ржанню я зараз угадаю, 
де низовий кінь, де татарський, де доморослий український. Таки ж я 
не дармо прожив з десяток рік на Запорожжі.

– А хиба ж гетманець не добуде собі коня із Низу? ‒ сказав Чере-
вань. ‒ А ну, бгате Василю, що ти тепера скажеш?

– Чом не добуде? аби гроши та охота. Тілько се коні не наших 
козаків. Бачте які на їх попони? із кабарди! А кабарда де водиться, як 
не в Великому лузі?

Так розмовляючи, приїхали до самого цвинтара. Василь Неволь-
ник дав подержать коней паламареві, а сам пішов слідом за своїми.

Нема ніде ні в Руській, ні в московській землі церкви такої старо-
давньої, як свята софия. скоро ввійдеш туди та глянеш на тих висо-
ких блідоликих, з довгими хрестами, святих, що ще за ярослава пома-
льовали скрізь по стенах греки, зараз тебе наче хто взяв та й переніс у 
ту далеку старосвіщину; аж стане тобі якось неначе сумно. як же зáч-
неш розглядувати тиї темниї стіни, тиї заломи, викладені мозаїкою, 
тиї угластиї стовби, що колись були під мармуром, тиї важкії баляси 
із каменю-граніту, що скрізь угорі йдуть поміж стовбами; як згадаєш, 
хто муровав тиї стіни, хто робив тиї цегляниї плинфти, хто тесав тиї 
красно-кам’яниї корнізи; як згадаєш тих хоробрих русичів, що не раз 
сватів у полі поїли і самі лягали за Руськую землю, до здасться тобі, 
ніби тиї мури розмовляють із тобою, ніби і зверху, і знизу, і по боках 
хтось подає тобі голос; ти б сказав до тебе озивається усяка душа, 
що оттут колись молилась, ридала, вопіяла ко Господу ‒ чи то князь 
або гетмáн за свою Україну, чи то мати за сина, чи сестра за брата, чи 
грішник за свою бідную душу! Аж стане тобі якось наче сумно.
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молиться Шрам, коли слухає ‒ на хорах за тими кам’яними баля-
сами хтось наче читає; голос тихий, мимрить щось старе, а два голоси 
до його озиваються двома словами: обіцяюсь і присягаюсь.

– Знаю, знаю що це таке! ‒ каже Василь Невольник. ‒ се добриї 
молодці беруть шлюб побратимства. Бачте, ‒ каже далі, обернувшись 
до Череванихи й лесі, ці сіромахи найбільш бувають сироти, безрідні 
люде, а треба ж до когось прихилити голову, як нудьга стисне за сер-
це, ‒ і в їх дармо, що п’ють та гуляють, буває не без нудьги, ‒ от вони й 
вибирають собі з товариства назвáного брата або побратима, щоб був за 
рідного, і присягають ото вже в церкви. І вже в їх усе пополам: здобич, 
гроши і сама жизнь, не кажуть білш моє, а наше. менший старшому 
служить за чуру, а старший за меншого стоїть як за рідну дитину.

От і пішли наши прочане на хори подивиться на побратимство. 
А на хори сходи ідуть попід низеньким склепом; і склеп увесь розма-
льовано напрочудо. Біли римські орли, коні поміж звір’єм, люде в ша-
пках, схожих на пташу голову; або тих звірів б’ють або рубаються со-
кирами (інший із чоловічою головою рубає того, в кого пташа); а инде 
чоловіка скрутили гадини, притягнули йому голову до ніг; а скрізь 
поміж тим мальованнєм поплівся виноград із грозлами і широким ли-
стом. І все то воно не аби то намальовано, та Бог його знає, против 
чого воно повидумувано. мальовали це ще царіградськії малярі за 
ярослава князя, дак Господь їх знає, що вони тим собі компоновали.

Ізишли наші на хори, аж там}} <арк. 52> {два козаки стоять навко-
лішках перед сивим ченчиком.

– Пам’ятайте ж, діти мої, ‒ каже їм ченчик97, ‒ що вас тепер уже поро-
дило братами98 не тіло тліннеє99, а Боже слово, живе, пребивающеє во віки.

Козаки встали, обнялись, поціловались як молодиї і вклонились 
низько ченцеві. А один достав100 щось із-за пазухи:

– Прийми101 ж, ‒ каже, ‒ святий отче, усердниї дари наши. добули́ 
ми їх не крамáрством, не здирством, а мечем, обороняючи християн-
ство. Гнались ми з побратимом за татарином, а татарюга не один їхав, 
віз за сідлом бранку. Бачить поганий, що кінь його двох не винесе, 
ударив бранку ножем у серце та й кинув нам під ноги, а сам помчавсь 
по степу як вітер. Бранка була християнка: на шиї найшли ми в неї 
оцей золотий хрест і оцю низку дукатів. Помолись же, святий отче, за 
упокой її душі, а за наше здоров’я.

Тим часом наши дивились на нових побратимів. Не треба було 
<арк. 52 зв.> довго мізковати, що це за люде: зараз було знати запорожців. 
Городові козаки підстригали кругом чуприну, а в ціх уся голова була голе-

97 їм ченчик] він їм
98 братами вписано
99 тліннеє] тлінне
100 достав] дістав
101 Прийми] Прими
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на; тількі зоставлено довгі чуби. У пишних кармазинах, ще новісіньких, 
мабуть, тількі вперше понадівали.} Перший запорожець102 був здоровен-
ний козарлюга. Пика широка, засмалена на сонці103, сам опасистий; до-
вга густа чуприна, піднявшись перше вгору, спадала за ухо104 як кінська 
грива; уси довгі, униз позакручувані, аж на жупан ізвисали105; очи так і 
грають, а чорні, густиї брови аж геть підняли́сь над тими очима106 і враг 
його знає: глянеш раз ‒ здається супиться, глянеш удруге ‒ моргне дов-
гим усом107 так, що от, бачся, й підійме тебе на сміх.

А другий108 <арк. 53> був молодий, високий козак, тількі109 щось 
азіятське, зараз і видно, що не нашого поля ягода, бо до110 сі́чи111 схо-
дились бурлаки з усьогó світу: прийде турок, і турка приймають; при-
йде німець, і німець буде запорожцем, аби перехристивсь та сказав: 
«Вірую во Христа Іісуса, рад войовати за віру християнську».

Зрадовалась Череваниха, як112 наздогнала своїх, мов113 слобони-
лась од якої напасті. От і поїхали всі через114 Верхній город, а далі115 
михайловською стежкою через Євсійкову долину на Печерську гору. 
А по Печерській горі росла тоді116 скрізь дика пуща. дорога через ту 
пущу була дуже труднá: то крутилась поміж деревом, то спускалась у 
байраки, то обходила кудлатиї кучугури. Ридван, що дальш, усе одста-
вав од верхових; а Петрусь, після тих чудних Череванишиних річей,117 
не державсь уже118 жіночого боку. Зостались наши прочанки тілько з 
Василем Невольником.119 Аж ось з обох бóків дороги закопотіли коні, 

102 Перший запорожець] Один
103 на сонці] од сонця
104 ухо] вухо
105 ізвисали] звисали
106 над тими очима] далі закр. як моргне, то [було до’] наче шýляка сполохне з дерева. 

Було вже йому, мабуть [мабуть вписано], за тридцять; з виду понурий, страшний, 
очима так і проймає

107 моргне довгим усом] поведе очима
108 другий] побратим його, дак той
109 тілько] далі закр. таке
110 до] й справді то був чорногорець. до
111 січи] далі закр. бачте,
112 Череваниха, як] далі закр. од’їхала од їх у своєму ридвані. Вершники їхали
113 мов] наче
114 через] далі закр. старий
115 далі] потім
116 тоді вписано
117 після тих чудних Череванишиних річей, вписано
118 не державсь уже] уже не державсь
119 ◊ Зрадовалась Череваниха ~ тілько з Василем Невольником]

а) Проходячи мимо нашу громаду, старший запорожець так усякого й оки-
нув очима, а сам, позакладувавши за пояс руки, іде, перевалюючись, мов який 
гетьмáн, і не вважа ні на кого. як же глянув на лесю, то [було до’], мабуть, враг 
його й шпирнув [далі закр. у] те гордеє серце; аж зупинивсь, а очи так як у 
вовка зассяли. Та чи запорожцеві [було запорожцю] ж дивитись на дівчат? 
Одвернув зразу голову, аж чубом майнув та й пішов собі ‒ за ним побратим ‒ з 
церкви.
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затрещало сухе гіллє під копитáми, і показались скрізь зелену ліщину 
кармазини. Їх120 наздогнали запорожці, ‒ тих двоє, що одрізнились121 
коло Братства од прощальників122.

Не вподобав Шрам ціх братчиків ‒ якось вони поглядали по-вовчи ‒ і як поба-
чив, приїхавши з <арк. 53 зв.> своїми прочанами до михайловського, що вони вже 
там, то [було до’] не втерпів та й каже:

– Проклятиї бурлаки! ніяк з ними не розминешся. Та цур їм, опріч святої цер-
кви! поїдьмо просто до Печерського.

Усі зараз на це згодились, бо жінкам тиї побратими здались якимись харцизя-
ками і ради вони були з ними довіку не зустрічатись.

може хто думає, що й тоді з старого Київа їздили в Печерське такими широ-
кими [широкими вписано] юлицями, як тепер? Ні, тоді ще й на Крещатику не було 
жадної хатки, а по Печерській горі росла скрізь дика пуща. Наши прочане поїхали 
двома дорогами: козаки ‒ михайловською стежкою мимо Кучóвського саду, де, 
кажуть, злетались уночі відьми, далі через Введенську ниву та через Євсійкову 
долину [далі закр. (теперечки там театр)], а далі, піднявшись на гору, держали 
дорогу вже пущею скрізь до манастира. Цю михайловську стежку протоп- {{тали 
кияне, ходючи з Подолу до церков у Печерське. Верхи можна було проїхати, а 
ридваном треба було вертатись до святої софиї, там не доходя церкви, у ліву руку 
були у валу лядськиї ворота, а з воріт дорога йшла, спустившись униз, через 
Козине болото.

По Козиному болоту, що тепер нема його й сліду, текла тоді рукавцями поміж 
кочкáми неглибока річка; треба було перебиратись через гребельки попід густими 
вербами. скрізь там було вільготно, дико, понуро; тілько солов’ї з іволгами трохи 
звеселяли та сонечко скрізь віти купаючись поміж кочками якось іскрашало тую 
пустиню.

Перебравшись через болото, поднялись на гори. Там уже зовсі́м инші пішли 
міста. дорога то й там була труднá. Усе крутилась поміж деревом, спускалась у 
байраки, обходила кучугури кудлатиї од орішнику; дак зате ж весняні квітки 
пахли на всю пущу; а тиї гори, тиї байраки, тиї густиї, то знов рідші купи дере-
ва, мов граючи одно з одним, так поперемішувались, що проїдуть гоні, уже 
перед ними й инша картина. Глянуть сюди, ‒ тут косогор увесь у квітках; звер-
ху розрісся дикий бузок; повибегавши з-під кущів, квітки, як та дітвора, лізуть 
аж на дорогу, понахилялись понад жовтим пісочком, бьються об колеса, котори 
вищи; заглядують аж у ридван; бжоли над ними гудуть роєм. Глянуть туди ‒ а 
там горить против сонця червоним листом дуб-нелень, а з-за тогó червоного 
листу синіють скрізь прогаловину провившись геть-геть дніпровиї луги; по 
лугах блищать, як козацька шабля, водяниї затоки; понад ними стелеться дим, 
мріє скрізь дим якись хуторець. Ще й не розгледять добре, а вже збоку й суне 
темна столітня береза, спустивши до самої }} <арк. 54> землі довгиї віти; як 
пані яка, виступить та й заслонить усе перед очима і кине густий холод на доро-
гу, на весели косогори, на орішник і на тиї квітки, що наче сміються проти 
сонечка.

Їдуть вже наши довго, та щось не видко козаків, а дорога вже зішлась із 
михайловською стежкою; не знають, чи вони ще позаду, чи вони їх випередили.

б) Проходячи мимо нашу громаду ~ сміються против сонечка.
давно вже наши ворочаються з ридваном поміж тими кучугурами, та щось не 

видко козаків ~ вони їх випередили.
в) Ото скоріш у ридван та за своїми правку не завершено

120 зелену ліщину кармазини. Їх] зелений орішник кармазини, тількі не Череваневі й 
не Шраменкові. Це їх

121 одрізнились] далі закр. од своїх
122 ◊ тих двоє ~ од прощальників вписано
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Череваниха з дочкою, сами не знають чого, злякались. Бо ці гультаї123 
їдуть зовсім не по-людські; не глядять і дороги, а так куди здря і124 мчаться 
по гаю́; тілько все крутяться поміж деревом коло ридвана125 ‒ не опере-
жують і ззаду не зостаються; а коні мовби126 знають, чого цім шибайголо-
вам хочеться: скачуть, як кози, то сюди, то туди помі́ж кущами. Аж <арк. 
54 зв.> страшно було дивитись, як та дика степова животина дряпається 
копитáми на кручу, то127 оце з кручи кинеться в проваллє; і не видко її ста-
не, тількі глухо тупотить і хропе у байраці. Наши не раз уже думали, що 
кінь перекинувсь128 назад і задавив їздця під собою; аж ось ‒ їздець, як 
вихор, вискочить знов на кучугуру та й заграє на сонці кармазинами.

Так пуринаючи да крутючись мов не перед добром, запорожці пе-
рекликались через дорогу як хижиї орли, і повели таку розмову, що в 
наших прочанок і душі не стало.

– От, брате, дівка! ‒ гукне один. ‒ Нехай я буду шмат грязі, а не 
лицарь129, коли я думав, що є на світі таке диво!

– еге, є сало та не для кота! ‒ озветься другий через дорогу.
– Чом не для кота?130 Хочеш, зараз поцілую?
– А як поцілують коло стовпа киями?131

<арк. 55> ‒ Що132 мині киї? Та нехай мене хоч зараз рознесуть133 
на шаблях!

леся боялась, щоб134 справді він не напавсь на неї, аж тут на доро-
зі байрак. Запорожці так і кинулись туди, як тиї демони135!

– Василю! ‒ каже тоді Череваниха, ‒ куди оце ми заїхали? що оце 
з нами буде?

– Не бійся, пані, ‒ каже, всміхнувшись,136 Василь Неволник, ‒ до-
бри молодці́ тількі жартують137. Вони зроду дівчат не займають.

123 Бо ці гультаї] справді, гультаї ці
124 і] й
125 коло ридвана] поруч із [було з] ридваном
126 мовби] буцім
127 то] до’
128 перекинувсь] далі закр. ік нечистій матері
129 лицарь] запорожець
130  ‒ еге, є сало ~ Чом не для кота?]

а) ‒ е, та ба! ‒ озоветься другий через дорогу. Хоч бачиш, та не втнеш.
    ‒ Чому не втну?
б) ‒ Є, та не для тебе, ‒ озветься ~ дорогу.
    ‒ Чом не для мене?
в) ‒ Є сало та не для кота, ‒ озветься ~ дорогу.
   ‒ Чом не для кота?

131 як поцілують коло стовпа киями?] киї?
132 Що] А що
133 Та нехай мене хоч зараз рознесуть] Та будь я чор’ зна’ що таке, коли не поціловав 

би її перед усім кошем! нехай би мене хоч зараз рознесли
134 щоб] що
135 як тиї демони] неначе… дух святий з нами
136 всміхнувшись вписано
137 жартують] шуткують
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А Череванисі щось дуже сумно. Звеліла їхати швидче, щоб наз-
догнать138 своїх139. як ось запорожці знов по боках дороги. Жупани 
позабризькували в грязь у байраці, та їм про те байжé.140

– Гей, брате Богдане Чорногоре! ‒ гукне знову старший141. ‒ Зна-
єш, що я тобі скажу?

<арк. 55 зв.> ‒ І вже! путнього не скажеш, прилипнувши до баби.142

– От же почуєш од мене143 таке, що аж оближишся.
– Ого!
– І не ого! Ось слухай144: хоч січ нам145 і мати, а Великий луг 

батько, та для такої дівчини можна покинути батька й матір.
– Чи вже б то?
– А що ж?
– Куди146 ж тоді?
– Овва!
Тут запорожці знов ізчезли, як мара. мати й дочкá думали, що в 

їх147 і справді щось недобре на думці, а Василь Неволник похитав148 
головою та й каже:

– Що за любий народ оці братчики149! Ох, був і я колись таким ви-
гадчиком, поки літа не приборкали та проклята неволя не примучила150!

– Ще151 я не таке скажу тобі! ‒ <арк. 56> гукнув як із бочки запо-
рожець.

– Було б з тебе й цього, ‒ одвітовав другий152, ‒ якби почув батько 
Пугач, одбив би він у тебе хутко до баб охоту.153

– Ні, таки справді, Богдане! який враг шутковатиме, як увіп’ють-
ся154 чорні брови наче п’явки́ у155 душу? Хоч так, хоч сяк, а дівчина 
буде моя! Чи знаєш що?

138 наздогнать] наздогнати
139 своїх] далі закр. або добратись [далі закр. ск<оріш>] швидш до манастира
140 байже.] байдуже ‒ сказано запорожці!
141 старший] далі закр. побратим
142 І вже! путнього не скажеш, прилипнувши до баби.] А що ж ти міні скажеш? Зда-

ється, нічого путнього: прилип до баби, то [було до’] поминай як звали!
143 почуєш од мене] скажу тобі
144 слухай] що спало міні на думку
145 нам] нам закр. і поновлено
146 Куди] Ну, куди
147 їх] них
148 Василь Неволник похитав] Василю Неволнику все-таки байдуже, знав він добре 

січових братчиків; покивав
149 братчики] запорожці
150 не приборкали та проклята неволя не примучила]

а) не придавили та проклята неволя не примучила
б) не придавили та проклята неволя не приборкала

151 Ще] Та ще
152 другий] побратим
153 до баб охоту.] охоту до бабського роду!
154 увіп’ються] ввіп’ються
155 п’явки́ у] п’явка в
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– А що?
– Подивиться б, що там у вас за гори!
– Оттакої!
– Такої, брате. Нехай не дурно запрошував ти156 мене до своїх, 

войовати турка. Коли хоч157, ухопимо158 оцю дівойку та й гайда в Чор-
ну159 Гору.

– І ти оце по правді говориш?
– Так по правді, як я Кирило Тур, а ти Богдан Чорногор. З такою 

дівкою за кульбакою помчався б я хоч ік чорту в зуби, не то до чорно-
горців160.

Оттак тиї каверзники уочевидьки161 змовлялись на ґвалтовний 
учинок162, і сам лисий дідько не розобрав би, що справді в їх на дум-
ці. Шалений був народ! усе <арк. 56 зв.> йому дурниця, чи жить, чи 
вмерти ‒ йому байдуже; що людям плач, те йому іграшка.163 Тим-то 
Череваниха й боялась, щоб лукавий164 не підкусив паливод165 справді 
на яку пакость. Аж ось стали наздоганять166 своїх. Запорожці бачать 
тоді, що ба!167 та й зникли з очей, як той сон, що чоловік жахається, 
мучиться, коли ж гляне, аж і нема нічого168.

156 Такої, брате ~ запрошував ти] Такої. Адже ж ти не раз запрошував
157 Коли хоч] От же, коли хочеш
158 ухопимо] далі закр. теперечки
159 Чорну] Чорную
160 до чорногорців] в Чорногорію
161 уочевидьки] увочевидьки
162 ґвалтовний учинок] кражу
163 чи жить, чи вмерти ~ іграшка.]

а) а жизнь копійка!
б) а жизнь йому копійка!

164 лукавий] ураг
165 паливод] їх
166 наздоганять] наздоганяти
167 бачать тоді, що ба!] тоді бачать, що несила,
168 нічого] а) нічого б) нечого



Передмова до роману «Черная рада»

Цю передмову Куліш планував умістити разом із російським 
текстом роману, коли опрацьовував його на засланні. Автор відчував 
потребу такої передмови, як він у ній пише, щоб дати відповідь мож-
ливим критикам роману, чому в ньому змальовано «только черную 
сторону старинных малороссиян». Звісно, коли Куліш писав, що він 
отримав «от критики упрек», він мав на увазі приватну – не друковану 
критику, і стосувалася вона не так опублікованих частин роману (у 
1845–1846 роках у «соременнике» та «москвитянине»), як тих, які 
ще були в рукопису, позаяк саме в цих частинах – передусім у зобра-
женні перебігу і наслідків «чорної ради» – всі художні ідеї набули 
логічного заокруглення. Відтак письменник арґументує свою позицію 
як романіста – правдиво зображувати минуле – і посилається на «літо-
пис самовидця» як авторитетне джерело своїх інспірацій – бо ж автор 
літопису був козаком, тобто не тільки сучасником, а й учасником тих 
подій, і він, як твердить Куліш, «изобразил козачество таким, каким 
благосклонный читатель найдет его в предлагаемой книге». як відо-
мо, 1846 року письменник сам надав цей літопис Бодянському для пу-
блікації в «Чтениях Общества истории и древностей российских при 
московском университете», де цей текст із Кулішевою передмовою і 
було надруковано.

Текст подано за рукописом Д [2–2 зв.]. Астериском позначаю син-
хронні зі створенням рукопису виправлення. Решта правок датую се-
рединою 1850-х років.

Несколько предварительных слов от автора 1*

Когда были напечатаны в журналах – лет десять тому назад2 – от-
рывки из этого романа, я получил от критики упрек, ч о предоставил 
в нем одну только черную сторону старинных малороссиян. считаю 

1* от автора вписано
2 лет десять тому назад вписано
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долгом сказать в свое оправдание, что у меня не было намерения ни 
скрашивать, ни чернить то, что отжило свое время. Разрабатывая ма-
лороссийскую старину, я искал в ней исторического смысла и поэзии. 
Не моя вина, если смысл и поэзия3 избранной мною эпохи заключа-
ются именно в том4, что критика назвала черною стороною. действи-
тельно, вторая половина xVii века в малороссии, начиная со смерти 
Богдана Хмельницкого5, представляет печальную борьбу добра со 
злом6, представляет целый народ, как бы в потемках пробирающийся 
на прямую дорогу, то уклоняясь от нее игрою политических страстей, 
то снова открывая истинный путь, по которому дружно идут теперь 
соединенные племена северных и южных руссов. Конечно7, на моей 
палитре лежало много мрачных красок, но, что я взял8 их из источни-
ка верного, ссылаюсь на летопись самовидца. Автор ее был не только 
современник Черной Рады, не только малороссиянин, но и козак, и 
при всем том изобразил козачество таким, каким благосклонный чи-
татель найдет его в предлагаемой книге9.

3    поэзия] далі закр. а) зак<лючаются> б) малороссийской старины
4◊ искал в ней исторического ~ именно в том] старался только искать в ней поэзии, и 

нашел ее в том
5    Хмельницкого,] далі закр. имеет смысл
6    вторая половина ~ добра со злом,]

а) малороссийская старина, с своими эгоистами гетманами и панами, с своею разу-
зданною чернью и с полудикою цивилизациею страны, только тем и заняла мое 
воображение, что представляет бессильную борьбу добра со злом, что
б) малороссийская старина ~ страны заняла мое воображение всего более тем, что 
представляет только бессильную борьбу добра со злом, что

7    Конечно] а) справедливо, что б*) Правда, что
8* взял] почерпнул
9* книге.] далі закр. ¶ П. К.



«Об отношении малороссийской словесности к общерусской.
Эпилог к “Черной раде”» 

Цензурні документи

Тут публікую п’ять документів із Російського державного іс-
торичного архіву – з фондів Петербурзького цензурного комітету 
(ф. 777, оп. 2, спр. 5, 1857 р.) та Головного управління цензури (ф. 772, 
оп. 1, спр. 4027, 1857 р.). документи Петербурзького цензурного ко-
мітету містяться у справі: «О рассмотрении рукописи “Черная Рада, 
Историческая хроника на южно-русском языке. соч. П. Кулиша”» – 
їх подано під № 1 (подання цензора Івана лажечнікова до Комітету; 
арк. 1–1 зв.) і № 2 (відношення за підписом міністра народної освіти 
кн. Пєтра Вязємського до куратора Петербурзької шкільної округи і – 
за посадою – голови Петербурзького цензурного комітету кн. Ґріґо-
рія Щербатова про те, що Куліш у своїй статті врахував зауваження і 
що її можна знову дати на цензурний розгляд Комітету; арк. 3–3 зв.). 
Один документ-відпуск (арк. 2–2 зв.) із цієї справи не друкую, бо він 
повністю відповідає ориґіналові, вміщеному тут під № 3. документи 
Головного управління цензури взято зі справи: «По представлению 
сПБургского Ценз<урного> Ком<итета> о Предисловии к историче-
ской хронике под заглав<ием> Черная Рада Соч. П. Кулиша» – № 3 
(подання Петербурзького цензурного комітету до Головного управлін-
ня цензури про потребу розгляду Кулішевої статті вищою цензурною 
інстанцією; арк. 1–2), № 4 (резолюція засідання Головного управлін-
ня цензури про те, що Кулішеву статтю слід передати на розгляд Вя-
зємському; арк. 3–4) і № 5 (резолюція Вязємського у вигляді нотатки 
на окремому аркуші про те, що Куліш статтю змінив відповідно до 
висловлених зауважень і що її тепер можна знову передати на роз-
гляд цензурного комітету; арк. 5). Із цієї справи також не друкую один 
документ-відпуск (арк. 6–6 зв.), позаяк ориґінал перебуває у справі 
Петербурзького цензурного комітету (№ 2 у цій добірці). На відміну 
від ориґіналу, у відпуску підпис помічника секретаря.
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Д е л о

с. Петербургского Ценсурного Комитета
О рассмотрении рукописи «Черная Рада, 

Историческая хроника на южно-русском языке. 
соч. П. Кулиша»

Началось 4го января 1857го года
Кончено 17 апреля 1886 года
В сем деле номерованных листов 16

№ 1

его сиятельству, 
Господину Исправляющему должность Попечителя 
с. Петербургского Учебного Округа
Цензора лажечникова

П р е д с т а в л е н и е
Получил я из Ценсурного Комитета для цензурования, написан-

ное на русском языке, Предисловие к Черной Раде, хронике 1663 года, 
написанной на малороссийском языке, соч<инение> Г<осподина> 
Кулиша. Находя, по собственному выражению автора, что в этом со-
чинении рассуждается о внесении «примирительного начала между 
двух племен, связанных материально и отчасти духовно, но разроз-
ненных старыми недоразумениями и недостатком взаимной оценки» 
(стран. 19), я полагаю, что столь важный предмет требует рассмотре-
ния его Высшею Ценсурою. Тем более нахожу это необходимым, что 
автор объявил мне, что, желая поместить это же самое «Предисловие 
к Черной Раде», вместе с самою «Хроникою», писаною на русском 
языке, в московском журнале «Русская беседа», он условился с редак-
циею его исходатайствовать на то дозволение Главного Управления 
Ценсуры.

И потому имею честь покорнейше просить Ваше сиятельство 
предоставить прилагаемое при сем «Предисловие к Черной Раде» на 
рассмотрение Главного Управления Ценсуры.

Ценсор И. Лажечников

Позначка: В Главное Управл<ение> Ценсуры
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№ 2

министерство  
народного просвещения. Господину
Канцелярия Исправляющему должность
министра Попечителя с. Петербургского
24 мая 1857 г. Учебного Округа
№ 966 

с. Петербургский Цензурный Комитет, 4го января сего года за 
№ 11, представил в Главное Управление Цензуры рукопись на рус-
ском языке: Предисловие к исторической хронике (1663 года) на юж-
но-русском языке под заглавием «Черная рада», П. Кулиша, сочинен-
ной на малороссийском языке.

Ныне автор, по моим указаниям, переделал эту статью, носящую 
новое название: Об отношении малороссийской словесности к обще-
русской. Предисловие П. Кулиша к изданному им историческому ро-
ману на малороссийском языке под заглавием: Чорна Рада.

Препровождая при сем эту статью, в рукописи, покорнейше про-
шу Ваше сиятельство предложить с. Петербургскому Цензурному 
Комитету рассмотреть оную вновь, на основании общих цензурных 
правил.

Товарищ министра
Народного Просвещения К<нязь> Вяземский

директор А. Берте

Позначка про отримання: 26 мая 1857
Позначка: в Ценсурный ком<итет>
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Д е л о

По представлению сПБургского Ценз<урного> Ком<итета> 
о Предисловии к исторической хронике под заглав<ием> 

Черная Рада Соч. П. Кулиша
Начато января 5го дня, 1857 года
Окончено 24 мая 1857 года
На 6 листах

№ 3
министерство
Народного Просвещения
сенктпетербургский В Главное Управление Цензуры
Цензурный Комитет
ст Петербург.
4 января 1857 года
№ 11
На рассмотрении с. Петербургского Ценсурного Комитета на-

ходится рукопись, на русском языке: Предисловие к исторической 
хронике 1663 года на южно-русском языке, под заглавием «Черная 
Рада», П. Кулиша, сочиненной на малороссийском языке.

Г. Ценсор лажечников, рассмотрев означенную рукопись, нашел, 
по собственному выражению Автора, что в этом сочинении рассу-
ждается о внесении «примирительного начала между двух племен, 
связанных материально и отчасти духовно, но разрозненных старыми 
недоразумениями и недостатком взаимной оценки» (стр. 19); а пото-
му Г. Ценсор лажечников полагает, что столь важный предмет требу-
ет рассмотрения его высшею Ценсурою, тем более, что автор объявил 
ему, что, желая поместить это же самое «Предисловие к Черной Раде», 
вместе с самою «Хроникою», писаною на русском языке, в московском 
журнале «Русская беседа», условился с редакциею этого журнала исхо-
датайствовать на то дозволение Главного Управления Ценсуры.

с. Петербургский Ценсурный Комитет, находя мнение Г. Ценсора ла-
жечникова уважительным, имеет честь представить о том, вместе с поиме-
нованною рукописью, на благоусмотрение Главного Управления Ценсуры 
и присовокупить, что упомянутая «Хроника Черная Рада», на малорос-
сийском языке, уже одобрена Г. Ценсором лажечниковым к печатанию.

Председатель К<нязь> Щербатов секретарь А. Ярославцов

Позначка про отримання: 5 января 1857
Позначка: № 139

Позначка кн. Ґ. Щербатова: вследствие приказания Г. министра 
о другой статье П. Кул<иша>, полагаю, что и эту нужно внести в 
Глав<ное> Управ<ление> Ценсуры.
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Обкладинка справи санкт-Петербурзького цензурного комітету про розгляд  
статті Куліша «Об отношении малороссийской словесности к общерусской.  

Эпилог к “Черной раде”» та схвальна резолюція  
Пєтра Вязємського щодо цієї статті



№ 4

Зас<едание>, 12 января 1857.

О сочинении Кулиша
Предисловие к исторической
хронике 1663 года

Статья 11я.
слушали представление сПб<ургского> Ценз<урного> Ком<и-

тета> от 4 сего января за № 11, в коем значится, что на рассмотрение 
сего комитета находится рукопись на русском языке: Предисловие к 
исторической хронике (1663 года) на южно-русском языке, под за-
главием «Черная рада», П. Кулиша, сочиненной на малороссийском 
языке. Комитет, рассмотрев означенную рукопись, нашел, согласно с 
собственным выражением автора, что в этом сочинении рассуждается 
о внесении «примирительного начала между двух племен, связанных 
материально и отчасти духовно, но разрозненных старыми недора-
зумениями и недостатком взаимной оценки» (стр. 19); а потому по-
лагает, что столь важный предмет требует рассмотрения его высшею 
цензурою, тем более, что автор желает поместить это же самое «Пре-
дисловие к Черной Раде», вместе с самой «Хроникою», писанною на 
русском языке, в московском журнале «Русская беседа», и условился 
с редакциею этого журнала исходатайствовать на то позволение Глав-
ного Управления Цен<зуры>. О сем с. Петерб<ургский> Ценз<ур-
ный> Комитет предоставил, вместе с поименованною рукописью, на 
благоусмотрение Гл<авного> Упр<авления> Цензуры, присовоку-
пляя, что упомянутая «Хроника: Черная Рада», на малороссийском 
языке, уже одобрена цензором лажечниковым к печатанию.

Гл<авное> Упр<авление> Ц<ензуры> определило: рукопись со-
чинения г. Кулиша, на русском языке, под заглавием: Предисловие к 
исторической хронике (1663 года) на южно-русском, под заглавием 
«Черная Рада», передать на предварительное рассмотрение члена 
сего Упр<авления>, Т<оварища> м<инистра> Н<ародного> П<росве-
щения>, Т<айного> с<оветника> Князя Вяземского.

Верно. Пом<ощник> секр<етаря> Підпис

№ 5

Измененную по моим замечаниям статью г. Кулиша под загла-
вием Предисловие && передать снова на рассмотрение ценсуры.
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Умовні скорочення1

ВР Іл – Відділ рукописних фондів і текстології Інституту  
  літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України
ВР ІРлІ (Пд) – Відділ рукописів Інституту російської літератури  
  (Пушкінський дім) Російської академії наук, санкт-Петербурґ
ВР РНБ – Відділ рукописів Російської національної бібліотеки,  
  санкт-Петербурґ
ІР НБУВ – Інститут рукопису Національної бібліотеки України  
  ім. В. І. Вернадського.
НдВР РдБ – Науково-дослідний відділ рукописів Російської державної  
  бібліотеки, москва
РдАлм – Російський державний архів літератури й мистецтва, москва
РдІА – Російський державний історичний архів, санкт-Петербурґ
ЧІм – Чернігівський обласний історичний музей ім. В. В. Тарновського
ЦІАм – Центральний історичний архів москви

дорошкевич – дорошкевич, О. К. «“Чорна рада” П. Куліша». У кн.:  
  дорошкевич, Реалізм і народність української літератури  
  XIX ст., 165–226. Київ: Наукова думка, 1986.
Івашків – Івашків, Василь. Художня, літературознавча і  
  фольклористична парадигма ранньої творчости  
  Пантелеймона Куліша. львів: лНУ ім. І. Франка, 2009.
КБ – Кулеш, П. «Киевские богомольцы в xVii столетии».  
  Современник 61, № 1 (1846): 62–121; № 2, 177–225; № 3, 297–343.
Кирилюк – Кирилюк, Євген. «Перший український роман “Чорна рада”».  
  У кн.: Куліш, Пантелеймон. Твори. Ред. Ол. дорошкевич.  
  Т. 3, Чорна рада. Хроніка 1663 року, 186‒244.  
  Харків; Київ: дВОУ, 1931.
КмТ – Бутич, І. л., Глизь, І. І., Франко, О. О. Кирило-Мефодіївське  
  товариство. У 3 т. Київ: Наукова думка, 1990.
КП – «Козацкие паны. (Отрывок из неизданного романа П. Кулеша  
  “Черная рада”)». Моквитянин, часть 1, № 1 (1846): 81–122.
Нахлік – Нахлік, Євген. Пантелеймон Куліш: Особистість,  
  письменник, мислитель. Наукова монографія у двох томах.  
  Т. 1, Життя Пантелеймона Куліша. Наукова біографія;  
  Т. 2, Світогляд і творчість Пантелеймона Куліша.  
  Київ: Український письменник, 2007.

1 Посилання на рукописи «Чорної ради» та прижиттєві публікації роману, до яких 
застосовано умовні скорочення, подано в тексті у квадратових дужках. У посилан-
нях на рукописи вказано лише їх літерне позначення й аркуш.
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Од – Кулеш, П. «Один день из жизни запорожца Кирила Тура.  
  (Отрывок из романа Черная рада)». Москвитянин, часть 3,  
  № 5 (1846): 3–32.
П – Повести П. А. Кулиша. Т. 1, Черная рада:  
  Хроника 1663 года. санкт-Петербург, 1860.
ПГ – «Пять глав из нового романа П. Кулеша “Черная рада”».  
  Современник 37, № 3 (1845): 332–376; Современник 38,  
  № 4 (1845): 5–37; № 5, 135–196.
Петров – Петров, Віктор. Пантелимон Куліш в п’ятдесяті роки:  
  Життя. Ідеологія. Творчість. Збірник Історично- 
  філологічного відділу [ВУАН], № 88. Київ, 1929.
ПЗТ – Куліш, Пантелеймон. Повне зібрання творів. Листи. Т. 1,  
  1841–1850. Упоряд., комент. О. Федорук. Київ: Критика,  
  2005; Т. 2, 1850–1856. Упоряд., комент. О. Федорук. Київ:  
  Критика, 2009;
  Куліш, Пантелеймон. Повне зібрання творів. Наукові  
  праці; публіцистика. Т. 3, Записки о Южной Руси у двох  
  книгах. Упоряд., комент. В. Івашків. Київ: Критика, 2015. 
Рукопис А – Чорна рада, або Нещаслива старосвіщина. Написав  
  П. Куліш, року Божого 1846. Чернігівський обласний  
  історичний музей ім. В. В. Тарновського. Інв. № Ад  

1933
32/1225− .

Рукопис Б – Чорна рада, або Нещаслива старосвіщина. Написав  
  П. Куліш, року Божого 1846. Відділ рукописних фондів  
  і текстології Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка  
  НАН України. Ф. 18. Од. зб. 31 (при посиланні на цей  
  рукопис вживаю архівно-облікову нумерацію аркушів,  
  проставлену внизу сторінки).
Рукопис В – [Куліш, П.] Чорна рада. Інститут рукопису Національної  
  бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. Ф. І. Од. зб. 28533.
Рукопис Вх – невідомий автограф українського роману (див. с. 248).
Рукопис Г – Чорна рада. Зложив Куліш, року Божого 1846.  
  Чернігівський обласний історичний музей  
  ім. В. В. Тарновського. Інв. № Ад  

1933
32/1225− .

Рукопис Гх – невідомий автограф українського роману (див. с. 248).
Рукопис д2 – Черная рада, или Малороссия в 1663 году. Исторический  
  роман П. Кулеша. Інститут рукопису Національної  
  бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. Ф. І. Од. зб. 28534.
Рукопис хд – невідомий автограф російського роману (див. с. 254).
Рукопис е – [Кулиш, П.] Черная рада. Хроника 1663 года.  
  Науково-дослідний відділ рукописів Російської державної  
  бібліотеки. Ф. 139. Карт. 7. Од. зб. 8; 9.
ЧРр – Черная рада, Хроника 1663 года. Сочинение П. А. Кулиша.  
  москва, 1857.
ЧРу – Чорна рада, Хроніка 1663 року. Написав П. Куліш.  
  санкт-Петербург, 1857. 

2     літеру Ґ пропускаю задля зручнішого візуального розрізнення рукописних редак-
цій.
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с. 571.  Обкладинка справи санкт-Петербурзького цензурного комітету про 

розгляд статті Куліша «Об отношении малороссийской словесности к 
общерусской. Эпилог к “Черной раде”» та схвальна резолюція Пєтра 
Вязємського щодо цієї статті. РДІА.



Абакумов, Олєґ Юрьєвіч 139, 143
Авдєєв, міхаїл Васільєвіч 127, 128
Аксаков, Іван сєрґеєвіч 138, 141, 

348
Аксаков, Константін сєрґеєвіч 65, 

69, 70, 79, 130, 133, 140, 142, 144, 
151, 211, 212, 261, 262, 309, 329, 
425, 438, 439, 441

Аксаков, сєрґей Тімофєєвіч 32, 
66–68, 70–74, 77, 81, 82, 84, 
88–93, 105, 117, 130–138, 141, 142, 
144–146, 154, 210, 211, 262, 348, 
368, 421, 423–425, 433

Аксакова, Вєра сєрґеєвна 24, 64, 65, 
67, 421

Аксакови, родина 59, 63 65, 74, 88, 
90, 92, 133, 137, 212, 213, 369, 
420–423

Алєксандр ii, російський імператор 
67, 70, 116, 127, 128, 142, 147, 183, 
221, 421, 423

Алєксєєв, Анатолій Алєксєєвіч ix
Алєксєй міхайловіч, московський 

цар 217
Андрій Володимирович, князь 153
Андрій Юрійович Боголюбський, 

князь владимиро-суздальський 
235

Андрузький, Георгій львович 109
Аннєнков, домовласник 322
Антоній Печерський 153
Антонович, Володимир Боніфатійо-

вич 380, 381
Антонович, дмитро Володимирович 8
Арістархов, фабрикант 244, 254, 256

Арсєньєв, Константін Константіно-
віч 135

Багалій, дмитро Іванович 81
Багрій, Романа 279
Байда див. Вишневецький, дмитро 

(Байда)
Бальмен, сергій Петрович де, граф 

73, 74, 77, 132, 422
Бальмен, яків Петрович де, граф 73
Бальмени, родина 69
Бантиш-Каменський, дмитро 217
Барабаш, яків Федорович 198
Барвінок, Ганна (справжн. Олексан-

дра михайлівна Куліш, уродж. 
Білозерська) 51, 52, 57, 66, 74, 77, 
81, 85, 87, 92, 93, 96, 128, 130, 131, 
137, 139, 140, 209, 218, 221, 225, 
226, 230, 242, 243, 300, 302, 303, 
307–309, 355, 392, 400, 425, 431, 
437, 446

Барвінський, Олександр Григорович 
4, 7–10, 96, 253, 446

Барсуков, Ніколай Платоновіч 36, 
121

Батий, хан 235, 458, 459, 498, 506, 
524, 535, 551

Белей, Іван михайлович 6
Бернадська, Ніна Іванівна xi
Берте, Алєксандр Алєксандровіч 

569
Бєзсомикін, Іван Івановіч 138–140, 

424
Бєкетов, Владімір Ніколаєвіч 135, 

147

577

Покажчик імен
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Бєльчіков, Ніколай Фьодоровіч 144
Білецький, Олександр Іванович x
Білозерська, мотрона Василівна 

307–309
Білозерська, Олександра михайлів-

на див. Барвінок, Ганна
Білозерський, Василь михайлович 

40, 230, 233, 234, 242, 242, 269, 
288, 300, 318, 418, 432, 436

Білозерський, микола данилович 
51, 62, 66, 67, 80, 81, 115, 127, 128, 
130, 131, 209, 243, 244, 261, 355, 
356, 377, 420, 433

Білозерський, микола михайлович 
24, 25, 35, 36, 61–63, 75, 78, 88, 
130, 132, 148, 149, 218, 220, 230, 
234, 255, 256, 366, 420, 431

Білозерські, родина 308
Блудова, Антоніна дмітрієвна, гра-

финя 138
Бобров, Алєксандр Ґріґорьєвіч ix
Боверс (Bowers), Фредсон 3, 450
Бодянський, Осип максимович 38, 

40–43, 46–49, 51–53, 55, 57, 58, 
60–62, 66, 107–109, 114, 146, 148, 
149, 235–240, 242, 243, 245–247, 
333, 347, 361, 362, 419, 420, 432, 
433, 443, 446, 519, 565

Боріс Ґодунов, московський цар 57, 
58, 101, 112, 140, 420

Боровиковський, левко Іванович 50
Бородін, Василь степанович ix, 76, 

86, 100, 104
Боронь, Олександр Вікторович 209
Боряк, Геннадій Володимирович 103
Брижіцька, Ірина Петрівна 103
Брюховецький, Іван мартинович 9, 

12, 15, 17, 25, 30, 31, 122, 123, 125, 
165–169, 178, 179, 181, 191, 201, 
204, 205, 217, 244, 273, 292, 321, 
345, 355–357, 360, 361, 375, 382, 
384, 395, 406, 407, 410–413, 439

Брячислав Ізяславич, князь полоць-
кий 323, 503, 531, 556

Бурлака, Галина миколаївна xi

Ваґенґейм, домовласник 86, 258

Вайсберґ, Фелікс 135
Варєнцов, Віктор Ґавріловіч 76
Васюта див. Золотаренко, Василь
Вацуро, Вадім еразмовіч 183
Вашкевич, Григорій станіславович 

254
Величко, самійло 36
Виговський, Іван 187, 188, 190, 317, 

458, 523
Винниченко, Володимир Кирилович 

x
Вишневецький, дмитро (Байда), 

князь 317, 499, 525, 551
Вишневецький, ярема, князь 198
Вишневецькі, княжий рід 153
Вишня, Остап ix
Вовк, Федір Кіндратович (псевд. 

Ф. Кондратович) 407
Вовчок, марко 118, 413
Володимир Великий, великий князь 

київський 321–323, 503, 531, 556
Володимир мономах, великий князь 

київський 109, 187, 188, 190, 323, 
503, 531, 556

Володимир Ольґердович, князь 
київський 153

Всеволод ярославич, великий князь 
київський 323, 503, 531, 556

Вуяхевич, михайло Васильович 
358, 360

Вязємський, Пьотр Андрєєвіч, князь 
117, 121, 129, 134, 143, 144, 147, 
148, 218–223, 225, 226, 425, 426, 
430, 567, 569, 572

Галка, Ієремія див. Костомаров, 
микола Іванович

Гальченко, сергій Анастасійович ix
Генрих iV див. Генрі iV, англійський 

король
Генрі iV, англійський король 390
Гермайзе, Йосип Юрійович 4, 6, 

12–17
Гирич, Ігор Борисович xii
Гнатюк, мирослава михайлівна ix
Гоголь, микола Васильович x, 

27, 62–66, 72, 83, 85, 100, 102, 
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116–118, 129, 130, 133, 135, 136, 
138, 140, 152, 212, 216, 224, 225, 
234, 339, 386, 420, 424, 431, 451

Гончарук, микола лаврінович 4–6, 
9, 11–13, 216, 446

Грабович, Григорій Юлійович xi, 
209

Гребінка, Євген Павлович 216
Гречулевич, Василь якович 83, 117, 

140
Грінченко, Борис дмитрович ix, 12, 

13, 233, 248, 249, 251
Грушевська, Катерина михайлівна 

385
Грушевський, михайло сергійович 

16
Гугулевичівна, Ганна див. Гулеви-

чівна, Галшка
Гулак, микола Іванович 40, 41, 300
Гулевичівна, Галшка (Єлизавета; 

Ганна Гугулевичівна) 110, 316, 
317, 458, 493, 497, 519, 523, 549

Гуляк, Анатолій Борисович 5, 36, 236
Гундорова, Тамара Іванівна xi
Гуфельд, Веніамін Абрамович 6

Ґавріїл (до постригу Васілій Фьодо-
ровіч Розанов), архиєпископ 325, 
395

Ґалаґан, Григорій Павлович 83, 86, 
87, 90, 93, 94, 102, 117, 118, 131, 
148, 149, 211, 218, 369, 386, 422

Ґалаґани, родина 69,
Ґаркаві, Алєксандр міроновіч 144
Ґеорґієвський, Ґріґорій Пєтровіч 258
Ґергард, Вольфґанґ 104
Ґерцен, Алєксандр Івановіч 127
Ґершунін, Павєл Пєтровіч 135
Ґізель, Інокентій 187–190
Ґіллєльсон, максім Ісааковіч 183
Ґіляров-Платонов, Нікіта Пєтровіч 

138–140, 152, 222, 224
Ґодунов, Боріс, див. Боріс Ґодунов
Ґоліцин, Ніколай Владіміровіч, 

князь 64
Ґоліцина, марія Аркадьєвна, княги-

ня 300

Ґолохвастов, дмітрій Павловіч 111
Ґрабовський, міхал 31–33, 68, 69, 

105, 117, 132, 212, 213, 219, 220, 
223, 298, 317, 339, 416, 422, 423, 
424, 426

Ґрабовські, родина 132
Ґрєков, Владімір Ніколаєвіч 141
Ґрєч, Ніколай Івановіч 399
Ґрот, Константін яковлєвіч 29, 35, 

120, 143
Ґрот, Роза Карловна 35
Ґрот, яков Карловіч 28, 29, 34, 35, 

120, 273
Ґудзій, микола Каленикович 74, 88, 

90, 92, 137, 212, 369
Ґурський (Górski), Конрад 3
Ґусєв, Пьотр Івановіч 253

даль, Владімір Івановіч 80
дей, Олексій Іванович 386, 413
джон (Іоан), англійський король 390
дивнич, Вадим Віталійович xii
дикенс, Чарлз 330
дмітрієв, Андрєй Пєтровіч 65, 138, 

140, 237
дмітрієв, Іван Івановіч 390, 399, 

400, 403, 404, 446
дмітрієва, любовь Васільєвна 138
дмітрій самозванець (лже-

дмітрій i), московський цар 57, 
101, 112, 140, 420

добровольський, лєв міхайловіч 
101

долґорукий, Васілій Андрєєвіч, 
князь 147, 148

доленґа-Ходаковський, Зоріан 386
дорошенко, Ілля Петрович 96
дорошенко, Петро дорофійович 

292
дорошкевич, Олександр Костьович 

4, 6, 16, 17, 35, 36, 149, 225, 226, 
230, 231, 236, 249, 267, 269, 270, 
300, 302, 303

драгоманов, михайло Петрович 8, 
104, 380, 381

дубельт, лєонтій Васільєвіч 53–56, 
112, 394, 419
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дудко, Віктор Іванович xii, 100, 103

Євґеньєв-максімов, Владіслав Єв-
ґеньєвіч 144

Єлізавєта Пєтровна, російська імпе-
ратриця 156

Єрмак, Валентина Василівна ix
Єсипенко, дмитро Олександрович 

ix
Єфремов, сергій Олександрович 16, 

303

Жемчужніков, лєв міхайловіч 73, 
74, 77, 132

Жулинський, микола Григорович xi
Журавський, дмитро Петрович 132

Забіла, Надія михайлівна 57, 85, 
253, 309

Заґоскін, міхаїл Ніколаєвіч 346, 442
Задорожна, світлана Володимирівна 

5
Зайцева, Іріна Аркадьєвна 451
Зеров, микола Костьович 16
Зєрнов, Ніколай Єфімовіч 119, 121, 

122, 124, 125, 168, 173, 178
Золотаренко, Василь (Васюта) 30, 

201, 262, 292, 332, 384
Зосим, святий 74, 260, 261, 353, 371

Іван (помилк. лев) Ольґердович див. 
скирґайло (Іван) Ольґердович

Івашків, Василь михайлович xi, 5, 
6, 13, 34, 36, 85, 99, 106, 184, 197, 
267, 289, 300, 304, 317, 334, 345, 
446

Ігор святославич, князь новго-
род-сіверський 327

Ієремія, пророк, бібл. 124
Інокентій див. Ґізель, Інокентій
Іоан див. джон (Іоан)
Іоан Новгородський, святий, архи-

єпископ 174
Ісус Христос, бібл. 15, 18, 19, 320, 

388, 510, 538, 559
Іуда Іскаріот, бібл. 15
Ішимова, Алєксандра Осіповна 253

Йосафат (Кунцевич), архиєпископ
103

Кальнофойський, Атанасій 153
Каменецький, данило семенович 

86, 94–96, 103, 132, 426
Капніст, Василь Васильович, граф 

234, 418
Капніст, дівиця 131
Капніст, Петро Іванович, граф 140, 

142, 246, 424
Карамзін, Ніколай міхайловіч 72
Карташевська, марія Ґріґорьєвна 65
Кастомаров див. Костомаров, мико-

ла Іванович
Катков, міхаїл Нікіфоровіч 133
Квітка, Григорій Федорович (псевд. 

Грицько Основ’яненко) 42, 49, 80, 
212, 216

Кедровський, Володимир Іванович 
100

Кетчер, Ніколай Хрістофоровіч 390, 
446

Кирилюк, Євген Прохорович 17, 35, 
59, 100, 213, 219, 251, 267, 271

Кіраль, сидір степанович xi
Кірєєвський, Іван Васільєвіч 133
Кірєєвський, Пьотр Васільєвіч 133
Кіржаєв, сергій миколайович 39, 

232, 307
Кіс-Федорук, Олена михайлівна xi
Кішка, самійло 241, 317, 499, 526, 

551
Кобилецький, Юрій свиридович 

(справжн. Іван спиридонович) 4, 
6

Ковалевський, Євграф Петрович 
222, 225

Ковальов, Владіслав Антоновіч x
Ковальов, Іван Федорович 103
Колодій, бурмістр 357
Конашевич-сагайдачний, Петро 

Кононович 30, 110, 288, 316, 317, 
439, 458, 493, 495, 497, 519, 523, 
549

Кондратович, Ф. див. Вовк, Федір 
Кіндратович
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Кониський, Георгій 124, 215
Кониський, Олександр якович 253
Корецькі, княжий рід 153
Корж, микита леонтійович 325, 

395, 397, 398, 400
Корніловіч, Алєксандр Осіповіч 64
Коссов, копіїст 233, 234, 238
Костомаров, микола Іванович 

(псевд. Ієремія Галка) 30, 33, 35, 
36, 38, 41, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 
105, 110, 146, 233–235, 239, 254, 
300, 331, 339, 356, 357, 365, 383, 
384, 386, 392, 403, 404, 407–410, 
414, 418, 446

Котляревский, Іван Петрович 73
Коць, маріян Павло 51, 79, 100, 323, 

386
Кочубей, князь 92
Кочубей, Олександр Васильович, 

князь 112
Кошельов, Алєксандр Івановіч 

88–94, 133, 149, 151, 213–216, 224, 
257–259, 262, 426

Кравченко, Володимир миколайо-
вич xii

Краєвський, Андрєй Алєксандровіч 
128

Кралюк, Петро михайлович 59
Крашевський, Юзеф Іґнаций 33
Крузе, Ніколай Фьодоровіч фон 94, 

95, 102, 124, 135–142, 145, 151, 
154, 184, 220, 424, 426, 427, 432

Куліш, Олександра михайлівна див. 
Барвінок, Ганна

Кунцевич див. Йосафат (Кунцевич)
Курбський, Андрєй міхайловіч, 

князь 235

лажечніков, Іван Івановіч 90, 124, 
143, 144, 146–149, 154, 155, 168, 
174–177, 179, 182, 200, 219, 
221–226, 348, 424–428, 430, 433, 
567, 568, 570, 572

лазаревський, Олександр матвійо-
вич 78, 117, 137, 184, 212

лев скирґайло Ольґердович див. 
скирґайло (Іван) Ольґердович

лепкий, Богдан сильвестрович 4, 6, 
10, 12, 13

лєбєдєв, стєфан Ісідоровіч 77
лємке, міхаїл Константіновіч 116, 

144
лико, симеон 152
личкови, купецька родина 237
ліхачов, дмітрій сєрґеєвіч ix
лукашевич, Платон якимович 241
луцький, Юрій Остапович 36, 246

м. м. 238
мазепа, Іван степанович 203, 204, 

263, 289, 357, 393, 394, 406, 445, 495
макаров, микола якович 63, 64, 67, 

95, 111, 114, 134, 261
максимович, михайло Олександро-

вич 76, 82, 94, 105, 121, 135, 141, 
142, 204, 381, 385, 386, 389, 393, 
403, 409, 433

манн, Юрій Владіміровіч 451
марія діва (Богоматір, Пречиста), 

бібл. 153
маркевич, Андрій миколайович 78, 

93, 226
маркевич, микола Андрійович 30, 

93, 105, 106, 273
маркович, Опанас Васильович 35, 

37, 41, 44, 189, 234, 413, 418
маслянчук, Тетяна Володимирівна x
мацапура, Валентина Іванівна 59, 

100, 268, 345
мелвіл, Генрі 3
мельник, Ольга миколаївна xi
метисен (Matthiessen), Френсис Ото 

3
метлинський, Амвросій лук’янович 

13, 41, 50, 383, 385, 386, 390, 446
миколай, києво-печерський архи-

мандрит 153
милорадович, марія Григорівна 

225, 226
милорадович, Олександра Григорів-

на 225, 226
михед, Павло Володимирович xi
мініх, Бургард-Кристоф (Хрістофор 

Антоновіч), граф 321
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міяковський, Володимир Варлаамо-
вич 36, 100

могила, Петро, митрополит 187, 
190, 459, 506, 535

мойсей, пророк, бібл. 317, 498, 524
мокроусов, Андрій Борисович xii
мордовець, данило лукич 149, 

233–235, 409
морозенко (мрозовицький, мороз), 

станіслав-Нестор 317, 386, 499, 
525, 551

мурашко, Василь Іванович 233, 248
мусій див. мойсей

Навроцький, Олександр Олексан-
дрович 68, 85

Назаренко, михайло Йосипович 209
Населевець, Ніна денисівна 85
Нахлік, Євген Казимирович 5, 

6, 13, 36, 77, 79, 83, 101, 132, 
148, 187, 219, 236, 317, 323, 
347, 446

Нечай, данило 317, 551
Нєкрасов, Ніколай Алєксєєвіч 40, 

64, 144, 147, 148, 424, 425
Нєчаєва, Вєра стєпановна 451
Никитенко, Олександр Васильович 

37, 38, 40, 46, 64, 106, 107, 119, 
121, 124, 129, 417, 419

Николишин, дмитро Васильович 4
Ніколаєв, Алєксандр сєрґеєвіч 100
Ніколай i, російський імператор 66, 

67, 108, 111, 116, 127, 421
Ніс, степан данилович 8
Ной, бібл. 317, 498, 524
Нордстрем, Іван Андрєєвіч 56
Норов, Авраам сєрґеєвіч 129, 139, 

141, 142

Оболєнський, дмітрій Алєксандро-
віч, князь 144, 147, 425

Оболонський, Олександр Олексан-
дрович 253

Окіншевич, лев Олександрович 17
Оксман, Юліан Ґріґорьєвіч 100
Олег, київський князь 321
Олельковичі, княжий рід 153

Ольґерд Ґедимінович, великий князь 
литовський 153

Оренштайн, яков саулович 4
Орлов, Алєксєй Фьодоровіч, граф 

57, 111, 113
Остряниця (Острянин), яків 117, 

129, 219, 220, 224, 283–285, 424

Павлик, михайло Іванович 8
Павлов, Капітон степанович 74
Павлов, Платон Васільєвіч 132, 212
Павлушков, микола Петрович 81
Павлюк, микола миколайович ix, 

76, 406
Павлюк (Бут), Павло міхнович 284
Пазяк, михайло михайлович 189
Палій (справжн. прізвище Гурко), 

семен (степан Плаха) 107
Панаєв, Іван Івановіч 40, 64
Панін, Віктор Нікітіч, граф 147
Панч, Петро Йосипович 230, 431
Пасек (Pasek), ян Хризостом 25
Патера, Адольф 26
Патрушева, Наталья Ґенріховна 95, 

139, 143
Перетц, лев миколайович 94, 102, 

117, 118, 143
Петров, Віктор Платонович 16, 27, 

31, 83, 111, 112, 114, 115, 132, 157, 
184, 186, 187, 189, 190, 221, 225, 
226, 267, 273, 289, 334, 335, 340, 
414

Пильчиков, дмитро Павлович 96
Пірожкова, Татьяна Фьодоровна 39
Пісарєв, Ніколай еварєстовіч 35
Платон 301
Плаха, степан див. Палій, семен
Плєтньов, Пьотр Алєксандровіч 28, 

29, 33–35, 39, 40, 43, 53, 56, 63, 
64, 94, 102, 108, 109, 117, 118, 120, 
121, 125, 143, 229–232, 254, 273, 
275, 417, 419, 424, 431, 435

Поґодін, міхаїл Пєтровіч 25–28, 
34–39, 106, 112, 119–121, 124, 125, 
129, 230, 231, 273, 345, 417

Полєвой, Ніколай Алєксєєвіч 138
Полубенські, княжий рід 153
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Попович, Іван 346
Посяда, Іван якович 31
Потьомкін, Ґріґорій Алєксандровіч, 

князь 107
Прихода, ярослава Василівна 106
Птушкіна, Інна Ґріґорьєвна 138
Пушкін, Алєксандр сєрґеєвіч 28, 36, 

43, 72, 104, 116, 129, 225, 300, 390, 
403, 404, 406, 446, 449, 453

Пфеллер, домовласник 70
Пьотр І Великий, російський імпе-

ратор 54, 64, 107

Рачинський, едвард, граф 25
Рентель, Ганна Павлівна фон 253
Ричард ii, англійський король 390
Ріґельман, микола Аркадійович 69, 

132
Романчук, Юліян семенович 4
Ромодановський, Ґріґорій Ґріґорьє-

віч, князь 31
Рудницький, ярослав-Богдан Анто-

нович 104
Рутський, Веніямін 103
Ряппо, Анфіса Йосипівна 238

сагайдачний див. Конашевич-са-
гайдачний, Петро Кононович

салтиков, міхаїл Євґрафовіч (псевд. 
Ніколай Щедрін) 147

санґушки, княжий рід 153
свидницький, Анатоль Патрикійо-

вич vii, viii
святослав Ігорович, великий князь 

київський 321, 323, 503, 531, 556
семен, Авґуст Івановіч (Оґюст-Ре-

не) 121
сенчило-стефановський, Олекса 

Фролович 132, 300
сербин, Ілля 76
сєнковський, Осіп Івановіч 106
сиваченко, микола Єфремович 

viii–x
симеон стовпник, святий 292
симонов, матвій Терентійович 

(псевд. м. Номис) 85, 86, 425
ситий, Ігор михайлович 85, 233

сірко, Іван 260
скалон, Василь Антонович 234, 418
скалон, софія Василівна 234, 418
скальковський, Аполлон Олексан-

дрович 395
скирґайло (Іван, помилк. лев) Оль-

ґердович, князь київський 153
скот, Волтер 33, 47, 279, 329
смілянська, Валерія леонідівна ix
смірнова, Алєксандра Осіповна 130
соловйов, сєрґей міхайловіч 215
соломон, цар, бібл. 317, 498, 524
сомко, Ганна семенівна 382
сомко, яким семенович 10, 13, 15, 

18, 25, 30, 31, 109, 173, 174, 178, 
186–191, 199, 201, 202, 254, 264, 
292, 297, 325, 328, 345, 353–360, 
366, 372, 373, 381, 382, 384, 388, 
389, 395, 398–400, 402, 407, 410, 
411, 413, 414, 429, 437, 445

сосюра, Володимир миколайович 
ix

срезневський, Ізмаїл Іванович 29, 
31, 32, 34, 35, 38, 41–43, 50, 119, 
143–149, 235, 240, 271, 274, 275, 
297, 298, 352, 380, 389, 409, 425

старицький, михайло Петрович 103
стефаник, Василь семенович ix
строґанов, сєрґей Ґріґорьєвіч, граф 

121
студітський, Алєксандр Єфімовіч 

27
суворін, Алєксєй сєрґеєвіч 96
сулима, микола матвійович xi
супронюк, Оксана Костянтинівна xi
сьєдіна (siedina), джованна 187, 

323, 324, 378

Тарануха, Кіндрат 395–397
Тарасов, домовласник 68
Тарновська, Надія Василівна 77, 143
Тарновський (молодший), Василь 

Васильович 233, 248–251, 433
Тарновський (старший), Василь 

Васильович 70, 73, 78–80, 83, 85, 87, 
88, 117, 135–140, 142, 147–149, 184, 
209, 211–213, 218, 226, 422, 423
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Тарновські, родина 69, 131
Тацит, Публій Корнелій 47
Тетеря, Іван 17, 189, 202, 276, 277, 

290, 292, 523
Тичина, Павло Григорович ix
Тітов, Андрєй Алєксандровіч 149, 

239
Толстой, Алєксандр Пєтровіч, граф 

93, 132, 144, 146–148, 172, 221, 
222, 425, 426

Томашевський, Боріс Вікторовіч 449
Трейтяковський див. Трєдіаков-

ський, Васілій Кірілловіч
Трєдіаковський, Васілій Кірілловіч 

233
Трійняк, Іванович Іван 85
Трушковський, микола Павлович 

138
Трясило, Тарас 284
Тулуб, Олександр Олександрович 

103

Унтілов, Василь Антонович 253
Устрялов, Ніколай Ґерасімовіч 57, 

112

Федорук, дем’ян-мар’ян Олексан-
дрович xi

Федорук, Олександр Касьянович xi
Федорук, Олесь (Олександр) Олек-

сандрович 8, 51, 79, 100, 101, 103, 
153, 323, 386

Федорук, Юліан-Устим Олександро-
вич xi

Федорук, ярослав Олександрович 
312

Феодосій Печерський, святий 153
Фесенко, Юхим Іванович 4, 6
Фєдотов-Чеховський, Алєксандр 38
Флетчер, джайлс 49
Флєров, Васілій Павловіч 140
Франко, Іван якович viii
Фрейґанґ, Андрєй Івановіч 128
Фьодоров, дєніс Алєксандровіч 65

Ханенко, микола данилович 29
Ханенко, михайло Іванович 29

Ханенко, Олександр Іванович 29, 31
Хмельницький, Богдан Зиновій 19, 

25, 45, 55, 74, 123, 125, 152, 155, 
156, 161, 163, 165–167, 169, 192, 
193, 272–274, 282–288, 290, 313, 
317, 320, 345, 354, 372, 380–382, 
385, 387–391, 394, 404, 408, 428, 
435, 436, 445, 458, 459, 471, 497, 
507, 512, 523, 535, 540, 566

Хмельницький, Юрій Богданович 
317, 458, 523

Хомяков, Алєксєй стєпановіч 70, 
133

Чамата, Ніна Павлівна ix
Чарторийські (Черторийські), кня-

жий рід 153
Чернишевський, Ніколай Ґавріловіч 

144, 424
Черторийські див. Чарторийські
Чижов, Фьодор Васільєвіч 39
Чубинський, Павло Платонович 392, 

403
Чуйкевич, Петро Омелянович 162, 

409

Шамрай, Агапій Пилипович 51
Шафарик (Šafařík), Павел Йосеф 49
Шаховськой, Ніколай Владіміровіч, 

князь 140, 220, 223–225, 237
Шацька, Альбіна Оганесівна 8
Шевирьов, стєпан Пєтровіч 121, 

134, 138
Шевченко, Тарас Григорович 6, 7, 

28, 31, 36, 43, 51, 73, 75, 76, 86, 
100, 105, 212, 406, 413, 414, 418, 
445, 446, 450

Шевчук, Валерій Олександрович 
101, 103, 104, 148, 203, 204, 209, 
216, 233, 234, 243, 249, 254, 258, 
263, 339, 352, 354, 380, 395, 396, 
405, 406, 411

Шекспір, Вільям 103, 104, 248, 390, 446
Шенрок, Владімір Івановіч 9, 81, 84, 

136
Ширінський-Шихматов, Платон 

Алєксандровіч, князь 185, 274



Шишацький-Ілліч, Олександр Васи-
льович 86, 87, 94

Штикало, дмитро лук’янович 4, 6
Штокмар, міхаїл Пєтровіч 451
Шубравський, Василь Єфремович 

406
Шут, Андрій 385

Щепотьєв, Володимир Олександро-
вич 4

Щербатов, Ґріґорій Алєксєєвіч, 
князь 147, 425, 567, 570

Щоґолєв, Павєл Єлісєєвіч 64

Юзефович (Juzefovič), михайло 
Володимирович 26–28, 33, 35, 69, 
70, 83, 86, 87, 105, 118, 132, 211

Юскевич-Красковський, Іван дани-
лович 300

якобсон, Алєксандр 6, 83, 149, 425
яків (Заведеїв), апостол 168
яновський, Юрій Іванович ix
ярослав мудрий, великий князь 

київський 109, 187, 188, 190, 
241, 322, 326, 327, 328, 503, 506, 

507, 509, 513, 531, 535, 537, 541, 
556–558

ярославцов, Андрєй Константіновіч 
95, 426, 570

яцько, Аліна 5
яцюк, Володимир макарович 76, 

253

Bowers, Fredson див. Боверс, Фредсон
Francev, Vladimír 49
Górski, Konrad 3
Jan iii 25
Jan Kazimierz 25
Juzefovič див. Юзефович, михайло 

Володимирович
Matthiessen див. метисен, Френсис 

Ото
Michał Korybut Wiśniowiecki 25
Pasek, Jan Chryzostom див. Пасек, 

ян Хризостом
rieger, František ladislav 26
siedina, Giovanna див. сьєдіна, 

джованна
Šafařík, Pavel Josef див. Шафарик, 

Павел Йосеф
Thorpe, James 3





Наукове видання

Олесь Федорук

Роман Куліша
«Чорна рада»
Історія тексту

Літературний редактор Вадим Дивнич
Коректорка Ярослава Паньків

Художньо-технічне редаґування і макет
Майї Притикіної

Верстка Володимира Романишина

Відповідальний за випуск
Андрій Мокроусов

Підписано до друку 10.05.2019. Формат 70х100 1/16 зменшений.
Ґарнітура Таймс. Умовн. друк. арк. 50,7. Умовн. фарб.-відб. 51,8.

Обл.-вид. арк  46,57.  Наклад 500 прим. Зам. № 6067/1.       

Видавець: СП «Часопис “Критика”» ДК № 4419 від 12.10.2012
Свідоцтво про реєстрацію серія А00 №039445 від 21.01.1997

01001, Київ-1, а/с 255
www.krytyka.com / krytyka@krytyka.kiev.ua

Дистрибуція: тел./факс + 38 044 425 2336; office@krytyka.kiev.ua

Віддруковано з ориґіналів замовника
Друкарня ТОВ «ТВОРИ»

21027, а/с 8825, м. Вінниця, вул. Келецька, 51а
http://www.tvoru.com.ua tvoru@tvoru.com.ua 

Тел.: +380432 603-000, +38096 973-0934, +38093 891-3852



Олесь Федорук. 
Роман Куліша «Чорна рада»: Історія тексту / Український 
науковий інститут Гарвардського університету; 
Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України; 
Наукове товариство ім. Шевченка в Америці; Інститут 
джерелознавства НТШ-А; Інститут Критики. – Київ: 
Критика, 2019. – Vi, 590 с., 16 с. іл. вкл., док. дод., покаж.
isBN 978-966-2789-14-0

Книжка літературознавця Олеся Федорука містить комплексний тексто-
логічний аналіз роману Пантелеймона Куліша «Чорна рада», його української 
та російської версій. докладно описано історію створення роману, цензурну та 
видавничу історії, розглянуто відмінності різних редакцій від основного тексту, 
окреслено різні проблеми тексту та інтерпретаційні можливості його прочи-
тання з урахуванням усіх проміжних редакцій. Предметом дослідження є текст 
у його динамці, «розгорнутий» у часі. Від творчого задуму і перших начерків 
до останньої крапки та публікації з усіма проміжними етапами редаґування й 
видавання, з докладним вивченням усіх без винятку джерел цього тексту, кож-
ного хоч трохи інформативного свідчення про роботу автора над твором і про 
обставини, завдяки яким роман дійшов до читача. В додатках подано редакції, 
що не ввійшли до основного тексту, Кулішева передмова до російської версії 
роману, яку він не опублікував, цензурні документи щодо статті «Об отноше-
нии малороссийской словесности к общерусской. Эпилог к “Черной раде”».

Ф33

УДК 821.161.2.09Кул


