
Куліш і Вальтер Скотт.

„При початку ХІХ-гз століття англійський роман зробивсь світо
вим романом. Хоч який був великий вплив Річардсона, Гольдсміта 
та Ф'льдінга в Німеччині та- Франції, проте він був малий, коли по
рівняти його до впливу на ввесь світ творів Вальтер Скотта". Ці сло
ва Дібеліуса *),  новітнього дослідника англійського роману, промов
ляють про щось так само далеке од наших сьогоднішніх літератур
них інтересів, як і вся надзвичайна слава „шотландського чарівника". 
Ще Брандес говорив про Вальтер-Скотта, як про поета, якого „всі до
рослі вже читали, але якого жадна доросла людина більш не читає'і) 2 *). 
Але був час, коли найвидатніші європейські письменники, чиї сто
рінки ще й досі викликають наш неослабний ентузіазм,—Альфред 
де-Віньї, Гюго, Меріме, Бальзак, Фукс і т. инш.,—усі вони вважали 
себе за учнів великого вчителя, що його гоЛос для нас перестав уже 
бути гучним і що його ми тепер ласкаво подаємо підліікам, та й то 
здебільша в скорочених перекладах.

Але романи В.-Скоттові увійшли, як визначна формуюча сила, не 
тільки в творчість зах дніх письменників; вони мали вплив і на роз
виток російського історичного роману. Замотін у в домому своєму 
розсліді показав, що „романи В.-Скоттові в 20-х роках користувались 
серед російської публіки великою увагою. За час 1821—1832 рр. пе
рекладено було цілу низку його творів"8). „В. Скотта знали у всіх ко
лах російського громадянства; його ймення, його герої, його сюже
ти були приступні й ув ходили в ужиток щоденних розмов, супере
чок, порівняннів, посиланн-.в"4 * *). На В. Скотті сходилися люди ц лком 
противних світоглядів Декабрист Нуров прохає сестер прислати йому 
на заслання „Пуритан". Але й кн. Шаховской, людина инших погля
дів, захоплений романістом і вихваляє свою вченицю Л. О. Дюр за 

і) Dibelius. Englische Romankunst И В Crop. 113.2 Auflage Berlin und Leipzig.
Mayer und MUller 1922.

’) Брандес, Собр. соч., т. V, стор. 108. Київ, 1902.
’) Замотин. Романтизм двадцатых годов XIX ст. в русской литературе. Т. II, стр. 340.

2-е изд. Вольфа.
4) Ibid., стор. 341
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те, що вола „очень прилепилась к В.-Скотту: этот шотландский 
скот не похож на наших скотов"1). До цієї цікавої паралелі, що її 
наводить Замотін, можна додати й ще одну. Засуджений ГІолежаєв, 
бачить у романах В.-Скотта, як і в поемах Байрона,зразок „разитель
ных картин":

Я должен здесь, как Вальтер-Скотт 
Или Байрон, представить список 
С живых разительных картин’).

Але, як виявляється, смак Полежаева поділяв і царський двір. 
Принаймні, з слів Смірнової знаємо, що там на балі з’явився гурток 
в убраннях з „Айвенго",— і сама Смірнова була в тому гуртку 3). 
Герої літературних творів,—Тургенівська „безталанна" („несчастная"), 
що події з її життя стосуються до 1835 р.4), Герценівська Любонька 
за молодого віку 5) і низка инших— читають Скотівські романи. На 
сюжет його поеми „Рокебі" почав був писати оперу Глінка ®).

Звичайно, це захоплення В.-Скоттом призводить до наслідування 
йому. Шаховской задумав,роман у В.-Скотівському стилі і, як сам 
признається, „изуродовал" його „Таємничого Карла"7). Переробив 
для театру сцену з „Айвенго" й Катенін8). Перекладав В.-Скотта в 
своєму звичайному стилі Жуковський"), відчув на собі його вплив 
В. Одоєвський, з нього народився Загоскін10), Лажечніков і ціла 
фаланга історичних романістів11). Відбивок з В. Скотта знаходили ми, 
нарешті, у таких російських письменників, як Марлінський 12), 
Пушкін13), Лєрмонтов14), Гоголь15). Отже, впливу „шотландського 
чарівника" зазнала на собі вся російська література 20—30 рр. XIX в. 
в особі своїх і видатніших і другорядних представників.

*) Ibid. стор. 342.
’) Полежаев, Собр. соч., стр. 93.
•) „Сев. Вести.” 1835 р.. № 10, стор. 103.
4) Собр. соч. т. VII, стор. 253-4, вид. Маркса. Спб. 1898.
ь) Герцен, Поли. собр. соч., т. І, стор. 141, Спб. 1905.
‘(Финдейзен, М. И. Глинка, Стор. 15. Вид. Юргенсона. М.-П. 1903.
’) Замотин, стор. 342.
•) Соч. Катенина, т. І. Спб. 1833 г. „Пир Иоанна Безземельного”, стор. 123ідал.
’) Див. мою статтю „К вопросу об источниках поэзии Лермонтова”. Ж. М. Н. П. 

1916 г. № 4.
‘°) Саку лин, Кн Одоевский. Т. І, ч. 2, стр. 115, М. 1913.
'*  •*)) Замотин. Стор. 339 і дал.
*’) Кирпичников, Вальтер Скотт, стор. ЗО. Спб. 1891.
“) Котляревский, Гоголь. Спб. 1903, стор. 205—6.
•*) Про це я р. 1924-го читав доповідь в У.А.Н і в Московському „О-ве Любите

лей Российской Словесности". Див. мої статті в Журналі М. Н. П. 1916 р № 4; .Фило
лог. Записки” 1915 р., вин. 5—6.

Чудаков, Отношение творчества Гоголя к зап.-европ. литературе. К. Унив. Изв‘ 
1908, № 3, стор. 89 -90.
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Та не можна сказати, що й у 40—50-х роках чари ці розвіялися. 
Історикові літератури ще доведеться взятися до цього мало висту- 
дійованого питання. Але й за неповного зазнайомлення з ним, помі
чаєш, що, як і попереду, у Скотівських романах, як то було за 20-х 
років, шукають порівняннів для життьових явищ, хочуть усвідомити 
собі те, що постерегається навколо, порівнюючи його з тим, що доб
ре відомо з сторінок улюблених романів. Отже, звичайно, не випад
ком, скажемо, Панаєв, р. 1839-40. так змальовує Каролину Павлову: 
„перед мене з'явилась висока, худорлява пані, вигляду суворого й 
величнього, як леді Доквенен у В.-Скотта"1). Захоплюється В. Скоттом 
Достоєвський, і його можна було, р. 1834-го, завсіди застати з „Квен- 
тін Дорвартом" або з „Веверлеєм" у руках; але він і 1845-го року, 
як видно з його листа, не забув шотландського романіста 2). Цікаво, 
що в задумі Достоєвського написати пієсу „Марія Стюарт" вбача
ють вплив Скотівського „Абата"3). Року 1855-го Скотт для Некрасова 
стоїть серед найбільших геніїв світу і навіть починає собою цей 
нечисленний шерег — „Скоттов, Шекспиров и Дантов"4 *). Герої з рома
нів тієї доби сами читають і рають иншим читати твори В. Скота. 
Молодий Адуєв рекомендує його Лізі6 *), а друга Ліза—Калітина по
вертає Лаврецькому „роман В.-Скотта, который она сама у него спро
сила"®). Під цей час може з’явитися повна захвату стаття Дружіні- 
на, який називає автора „Замку Смальгольм" „поетом першорядним" 
(„первоклассным"), усі його поеми—„как нельзя более новыми", а з 
приводу одного розділу з „Абата" з захопленням скрикує: „гений 
поэта, гений человека не в силах идти далее"’). Звичайно, як і за 
перших десятиліттів минулого віку, так і в середині його, в наслі
док захоплення, помітно й наслідування В.-Скоттові. Обсяг цього 
впливу наука ще мусить з’ясувати. Але навіть у 90-х роках минуло
го століття Кірпічников мав право сказати: „Хай сучасний читаль
ник романів погляне навколо себе: він побачить, що граф Саліяс, 
В. Соловйов, Мордовцов, Полевой і сила инших романістів, що за
повнюють ілюстровані й неілюстровані часописи й т. ин.,—усі вони 
наслідувачі В. Скотта"8).

і) Панаев, Литер, воспомин., стор. 238. Спб. 1876.
і) О. Ф. Милле р. Материалы для жизнеописания Достоевского, стр. 11, Ист.-лит, 

библ., вып. 7, М. 1912.
•) М. П. А л е к с е е в, О драмат. опытах Достоевского, стор. 50. Сборн. „Творчество 

Достоевского". Одесса, 1921.
4) Некрасов, Поли. Собр. соч.. т. I, стор. 102, 6-е изд. Спб. 1895.
*) Гончаров, Поли. Собр. соч., т. II, стор. 124. Вид. Маркса Спб. 1899.
*) Т у р г е не в, т. И, стор. 293.
’) Дружинин, Собр. соч.; т. IV. стор. 640-663 I 763. Спб. 1865.
’) Кирпичников, стор. 4.
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1 проте в 40—50 рр. автор „Веверлея" вже не був „останнім кри
ком моди." Коли Пушкінський граф Нулін, чепурун останньої моди, 
з’являється р. 1825-го з веселого Парижу в „печальную глушь" ро
сійської провінції

С тетрадью злых каррикатур, 
С романом новым Вальтер-Скотта, 
С boiis-mots Парижского двора,

то року 1849-го, як каже Аннєнков, російський провінціяльний люби
тель читання--ще й дуже собі звичайний, цілком питомий -„особли
ву відзнаку сучасности одержав... од тих, що він прочитав, романів 
Гюго, Дюма, Сю й ин. ",—а зовсім не від недавнього „шотландського 
чарівника." Правда, що ці французькі впливи лежали третьорядовим 
шаром на уяві російського провінціяла, а в глибині, проте, таївся той 
самий Вальтер-Скотт, хоча й в найрізноманітнішому оточенні: Клау- 
рена, Лафонтена, Дюкре-Дюманіля й ин. Та безперечно в цей час 
В. Скотт — вже не останнє слово мистецтва, і коли образ його не витісне
но ще з свідомости в читальника, то, у всякому разі, на цей спогад 
недавнього минулого лягають якісь нові вражіння. Ще зостається 
стара любов та прихильність, але вже минається час першої юнаць
кої закоханости. Промине ще кілька літ, і А. Григор’єв, року 1861-го, 
говоритиме про недавнє захоплення тоном розповіди про давно ми
нуле, і навіть без особливої до цього минулого пошани. „Тепер,— 
каже критик,—можна сміливо та й час буде сказати, що велика об’
єктивність шотландського історика-романіста вища за його світогляд, 
надто по міщанському вузенький". Та й не до самого тільки світо
гляду романіста починають ставитися з підозрою, але критик навіть 
назву В.-Скотта—великий поет, що була такою звичайною не що дав
но— іронічно бере тепер у лапки 2>.

І це цілком натурально. Вальтер Скотт уже не був під той час 
верстовим шляхом російської літератури. Час мінявся. Тургенев уже 
не міг написати „Капитанської дочки", а Гончарова не можна уявити 
собі як автора „Тараса Бульби". Історичний роман пропливав уже 
не головним річищем літератури: він був лиш скромним відгалужен
ням російського роману взагалі. Соціяльні питання, що хвилювали 
творців „Рудина", „Обыкновенной истории", „Бедных людей", уже 
не могли втиснутися в рамці романтично-історичного розповідання. 
Але, звичайно, сам історичний роман того часу жив, як і попереду, 
традиціями 20-30-х років.

Особливо зазначити варт те, що вплив В.-Скотта помітний у низці 
історичних повістей на українські теми. Ще Кюхельбекер вбачав у

‘) Собр. соч. Пушкина, ред. Венгерова, т. 11, стор. 394.
’) Г р и г о р ь е в. Западничество в русской литературе, стор. 525. Сочинения. 

Спб. 1861.
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„Гайдамаках" Байського (Сомова) „подражание в образе изложения 
романам В.-Скотта“ *).  Той само вплив можна знайти в творах Наріж
ного1 2 *). Шевченко сам посилається в своїх повістях і в передмові до 
задуманого видання поезій — на В.-Скотта а). Нарешті, з осіб, що мали 
чималий вплив на вироблення літературних смаків у Куліша, захо
плювалися шотландським романістом особливо двоє: Максимович 
і польський письменник Михал Грабовський, автор повісти „Stannica Hu- 
lajpolska", написаної в звичайному дусі історичних романів4 *).

Усі ці дані, по суті кажучи, передрішають питання що-до літера
турних джерел Куліша, як творця „Михайла Чарнишенка", „Чорної 
Ради", „Алексея Однорога". Сам Куліш каже, що в „Чорній Раді" 
він став „писателем установившегося литературного вкуса"8). Ми 
вже знаємо цей „литературный вкус". Але наслідування йому поміт
не, звичайно, у всіх романах письменника.

11.

Важко сказати, коли саме Куліш уперше познайомився з Вальтер- 
Скоттом,—тільки р. 1840-41-го, підчас перших зустрічів з Максимо
вичем, він уже читав його. З слів Чалого нам відомо, що „полюбив
ши талановитого юнака (Куліша), Максимович почав закликати його 
до себе, і часто вони разом співали українських пісень та читали 
Вальтер-Скотта" 6 *). Читали-ж вони, очевидячки, коли не російські, то 
французькі переклади романів. Принаймні, навіть уже про Луцький 
період в житті Кулішевому Шенрок каже: „В п о с л е д с тв и и (курсив 
мій. Б. Н.) он хорошо узнал... английский" ’). Але в тому самому Луць
ку він студіював Вальтер-Скотта в французьких перекладах. Макси
мовичеві він жалівся, що йому не дозволяють користуватися з Луць
кої бібліотеки, де „много исторических книг разного рода, есть ро
маны Вальтер-Скотта и пр."8) Проте він, мабуть, добився таки свого, 
бо Шенрок каже: „Незабаром він прочитав французькою мовою 
Вальтер-Скота"и). Потім він сам набуває цього письменника, знов таки 
в французьких перекладах. Принаймні, року 1871-го він пише з хут- 

1) Замотин, стор. 326.
’) Ibid. стор. 418.
•) Вказівку дав мені П. П. Филипович. Див. .Художник", стор 296 і 308. Поэмы, по

вести и рассказы. Т. 1. Киев. 1888.
4) Порівн. про це згадку в Нов. Енциклоп Словнику, т. XIV. Автор замітки посилаєть

ся на розслід Grabowskego: ,.М. Grabowski*',  якого я не мог знайти. На захоплення 
Грабовського В.-Скоттом звернув мою увагу Рихлік.

*) Епілог до „Чорної Ради'*  рос. мовою, стор. 338. Вид. Суворіна. Спб. 1898.
°) „Киев. Стар.**  1897, т. V, стор. 296-7.
’) Шенрок. Кулиш. Биогр. очерк, стор. 21. Киев. 1901.
’) „К. Стар,**  1899, № 7, стор. 7.
’) Шенрок, стор. 21.
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Мотронівки Хильчевському, закликаючи в гостину його дочку Соню: 
„Тут она найдет и Вальтер-Скотта на французском языке"1 *). Чи він 
читав автора „Веверлея**  англійською мовою, сказати важко. У вся
кому разі, в останні роки діяльности, він так добре знав мову, що 
перекладав на українське Шекспіра та Байрона.

Наука Максимовичева не пішла марне. Протягом усенького жит
тя свого Куліш заховав захоплення творчістю Вальтер-Скотта. Року 
1841-го український романіст захоплений з люб’язности польського пись
менника Грабовського: „он говорит, что...со временем я напишу что- 
нибудь равное Веверлею, Пуританам и проч.* 12) 1 для Грабовського 
і для Куліша автор „Веверлея-— зразок історичного романіста, межа, 
до якої можна тільки йти. А й р. 1871-го він уважає сцени з „Роб- 
Роя“ поетичними і. умовляючи Соню Хильчевську приїхати до його 
на хутір, приваблює її романом Вальтер-Скоттовим.

Вальтер-Скотт, як на думку Куліша, належить до найгеніяльніших 
та оригінальніших письменників у світі. Кажучи, що Марко Вовчок 
тільки підійшла до межі самобутньої творчости — і зупинилась, він 
додає: „по сей бік межі стоять такиї люди, як Боккачіо у італьян, 
як Гофман у німців, Вашингтон-Ірвинг у ангелян,— доволі їх було на 
світі, по той бік виступають невеличкою громадою такиї мужі, як 
Шекспир, Вальтер-Скотт, Шиллер1*3).

Бачить Куліш і вплив Вальтер-Скотта па одного з тих, що він най
більше цінив, письменників — Гоголя і, бодай як натяк, зазначає це. 
„Он брался,“ — каже Куліш про свого земляка,—за исторический ро
ман в Вальтер-Скоттовском вкусе и кончил все это „Тарасом Буль- 
бою1*4).

Запальний поклонник „шотландського барда* 1, Куліш вимагає, щоб 
усі захоплювались його кумиром, і непогодження в думках викликає 
в йому збайдужіння до людини. Шенрок розповідає, що знайомість 
з молодим ученим Вернадським справила на Куліша як-найприємніше 
вражіння. Але письменник незабаром починає ставитись до нового 
приятеля холодніше через брак у нього естетичного смаку: „он ро
маны Евгения Сю,—з досадою зазначає Куліш в своєму щоденнику.— 
ставит во всех почти отношениях выше романов Вальтер-Скотта1*4).

На цьому побожному відношенні до романіста заснована й невинна 
хитрість Кулішева: здобути собі прихильність у людини, подарувавши 
їй книги про Вальтер-Скотта. Білозерському він признався про Пого- 

*) „К. Стар." 1898, № 1. стор. 107.
’) „К. Стар " 1898 № 1, стор 200
’) К у л і ш, Твори, т. VI. Погляд на укр. словесность Стор. 442. У Львові. 1910 р.
4) Гоголь, как автор повестей из укр. жизни. „Основа*.  1861, т. IV, стор. 71.
4) Шенрок, стор. 55.
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діна: „Я особенно расположил его к себе..., подарив ему памятник 
плутовства Панаева: „Детство и первые годы юности В.-Скотта“‘).

Цілком натурально, що творчість шотландського романіста увіхо
дить до життьового вжитку в його українського поклонника, він, як 
і його сучасники та попередники, користується В.-Скоттом за-для вся
ких порівнянь, посилок, то-що. Себе він ладен прирівняти до Скотів- 
ського антиквара, бо-ж обоє вони слабують на пристрасть до різних 
книжок: „Я спешу завладеть,—каже Куліш,—драгоценной книгой, как 
Ольдбек Вальтер-Скотта или как тот знаменитый книгошвейка, перед 
которым преклонялся сам Ольдбек, этот незабвенный антикварий"2). 
Поетичніше порівняння знаходить він за-для молоденької доньки Хиль- 
чевського. Кличучи її приїхати до Мотронівки, він вабить її весін
німи солов’ями, романами Вальтер-Скоттовими (про це було вже ска
зано) і додає, що вона, читаючи їх, може уявляти „себя на месте ка
кой-нибудь Дианы Вернон"3).

Але повстає таке питання: що подобалося Кулішеві у Вальтер-Скот- 
тові. за що він його любив?

Ол. Грушевський, у статті. „Історичні студії П. О. Куліша", каже: 
„Як Вальтер-Скотта і його читачів, так і Куліша чарувало і приваб
лювало те багатство життя, ріжноманітність його, яскраві риси, яких 
не має життя сучасне. Минуле як-раз багате тим, чого немає зараз"4) 
Отже, на думку дослідника, Вальтер-Скотт цікавив Куліша не сам со
бою, а тим, що він змальовував яскраву добу. Звичайно, це не зов
сім так. Правдивіше, це тільки частина істини. Захват од слів Гра- 
бовського, приєднання Вальтер-Скотта до небагатьох світових геніїв— 
усе це промовляє за те, що побожне почуття до романіста прийшло 
не тільки з того, що Куліш мав захват до матеріялу його творів. Для 
Куліша цінність Вальтер-Скотта, перш за все, в тому, що той, ска- 
зати-б так, вловив „душу" науки. Адже коли Грабовський і вихва
ляє Куліша, то тільки тому, що П. О. в „М. Чарнышенкові" зрозумів 
елементи душі запорозької,—і Куліш наводить ці слова свого відо
мого приятеля без будь-яких застережень. Про те-ж таки промовляє 
й думка Куліша, що переважити Вальтер-Скотта в змалюванні націо
нальних характерів це значить переважити його в найістотнішому. 
Вихваляючи свого влюбленого Квітку, Куліш кидає такі вельми ха
рактерні з цього боку слова: „Во-истину глаголю вам, що Вальтер- 
Скотт рідко, рідко піднімавсь до такого ясного і свободного малю-

') Шенрок, стор. 100.
’і „Отеч. Записки*  1852, № 10, отд. VI. стор. 83—4, ст. Куліша „Прогулка по Пе

тербургу*.
’) .Киев. Стар.*  1898. т. І, стор. 107.
*) „Літ.-Наук. Вістник*  річник XI, т. XXV, стор. 8.
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вання селян шотландських, як наш харківець позмалював своїх дів
чат, молодиць і чоловіків"1).

Але Вальтер-Скотт для Куліша, взагалі, один із найбільших знав
ців людського серця,—усякого, не тільки національного. Серед „ве
личайших живописцев нравов и страстей человеческих" В.-Скотт, ви
являється, заступає перше місце, і вже після нього стоїть „Диккенс 
и наш Гоголь"2).

Цінить Куліш Вальтер-Скотта і як поета кохання. От через що, 
колй він зваблює Соню Хильчевську, то „Роб-Рой" в уяві його асо
ціюється з весінніми солов’ями. Йому здається, що читати „Роб-Роя" 
треба „под очаровательный шум наших берез и дубов", та що цей 
роман дасть спроможність зазнати „на время сладкого обмана".

І, нарешті, це письменник так само великий, як і оригінальний. 
От чому він стоїть вище навіть од таких прославлених талантів, як 
Боккачіо, Гофман або Вашинґтон-Ірвінґ, і рівняти його що-до своєрід- 
ности творчости можна хіба з Шекспіром та [Ділером.

Проте, зостаючись протягом усенького свого життя поклонником 
Вальтер-Скотта, Куліш не у всі періоди своєї літературної діяльности 
однаково ставиться до нього. Наочно, в звязку з зміною, що позна
чається у всієї російської критики до Вальтер-Скотта, повільно змен
шувалась і сила захоплення, що ми її помічаємо у молодого пись
менника при початку його літературної діяльности. Звичайно, Куліш 
не перестає цінити романіста, для нього він ще першорядна величина 
та вже починають з’являтись ознаки певного збайдужіння, які, може, 
поволі й збільшувались, але встановити цього не можна через брак 
достотніх матеріалів. Та й ознаки цього, що почалося, збайдужіння 
можна встановити тільки з чималими труднощами. Бачиться, напр., 
що не дурно саме до кінця 50—60 рр. відноситься ряд його заува
жень, де вже не почувається інтенсивности недавнього безмежного 
шанування. Допіру наведено слова Кулішеві, що Вальтер-Скотт рідко 
підносивсь до мистецтва Квітки що-до змалювання селян. Ці заува
ження написано р. 1857-го. В епілозі до „Чорної Ради", що її Куліш 
написав того-ж таки року, він, правда, обережніше становить свого 
„Харківця" поруч із В.-Скоттом, але для скромного українського літе
ратора і це дуже не мало. Навряд чи випадкова річ і те, що р. 1861-го 
рідні історичні матеріяли здаються Кулішеві не гіршими од Вальтер- 
Скотівських: „Со временем наша старина польско-украинско-москов
ская представит материалы для исторического романа никак не бед
нее тех, какими пользовался Вальтер-Скотт"3). Нарешті, забігаючи 

*) „Киев. Стар." 189н, № XII, стор. 359.
’) Ibid, стор. 358.
3) „К. Стар.' 1ь98, Xs 1. стор. 323.
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наперед, зазначімо, що в останньому незакінченому романі Куліше- 
вому, що з його оголошено друком лиш уривки („Два брата" та инш.), 
менш од усього помітно Вальтер-Скотівського впливу. Усе це, зви
чайно, факти мало яскраві. Але те, що вони вибиваються саме за 
певної епохи, дуже визначне має значіння.

Усе це, звичайно, не міняє значіння за тим основним фактом, що 
Куліш глибоко шанував Вальтер-Скотта. Якщо потім, як видко, це по
божне відношення й почало зменшуватись, то це не мало значіння для 
нього, як для романіста, головніші бо його романи зформувалися до 
того часу, що його позначають зауваження, в яких говориться про 
еволюцію літературних смаків автора „Чорної Ради". Куліш тільки 
про свій найкращий роман сказав, що він був у ньому „писателем уста
новившегося вкуса",—вислів, що має певний зміст для тих, кому ві
домий цей „вкус" епохи. Але те саме можна сказати про Куліша вза
галі, як про автора історичних романів. Вони всі написані відповідно 
до смаку епохи, бо-ж у всіх цих романах автор виступає, як україн
ський учень „шотландського чарівника".

НІ.

Треба, проте, застерегтися, що перший роман Кулішів — „Михайло 
Чарнншенко", не зважаючи на правдиве зауваження О. Грушевського 
про вплив у нього Вальтер-Скотта1), все-ж таки своїм найголовнішим 
корінням увіходить не в скелястий грунт гірської Шотландії, а в 
якийсь инший,—може чи не Німецький.

Через увесь роман Кулішів переходить дуже гостро й часто під
креслювана Ідея: доля карає за зроблений переступ. Увесь злочин 
героя полягає в тому, що він хоче вступити до війська, яке збирає 
полковник Крижановський. За-для цього він приїздить до батька по 
благословення, але замість його одержує енергійні прокльони, — і чує 
їх навіть перше, ніж з’ясовуються їх причини. „Рука Господня по
стигнет тебя, сын неблагодарный! Отяготеет на тебе страшная дес
ница Его! Тысячи бед, тысячи несчастий падут на твою голову! Бу
дешь скитаться из края в край, и никогда нога твоя не коснется 
родного пепелища! Несчастный!.. И откуда вошел тебе в голову та
кой законопреступный замысел? Разве ты забыл мои наставления, мои 
отцовские приказания и советы! Разве забыл,что воля родительская 
есть воля Божия?"2) Проте Михайло їде без батьківського благосло
вення. З цього й походить усе лихо та нещастя. Не весело „злочин
ному" героєві, серце в його сповнене „печального предчувствия," кінь 
його „не рад багатому убору; он смутно бьет копытом землю и 

’) Згадана допіру стаття, стор. 7.
’) Кулиш, Сочинения и письма, т. V. стор 133. Под ред. Каманина. 1910.
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ржет"1). Передчуття справджуються: батьків дім горить через не
дбалість сина, що забув лихтаря в комірчині; бажаючи вратувати героя 
від нерозумного вчинку, за ним іде опікун суддя й потрапляє в по
лон; на самого Михайла нападають якісь „красные жупаны"; він па
дає в річку, і з приводу цього запорожець Щербина міркує: „Кто 
знает... может быть... бедный Михайло погиб через то, что его отец 
не благословил на дорогу"2). Проте героєві не судилося загинути 
відразу. Він ще врятовується, зраджує першу кохану за-для другої, 
потім хотів зрадити другу за-для першої, призвів їх до того, що одна 
з них убила другу, з жаху від того, що сталося, втік у степ, де його 
знаходять потім мертвим, але непохованим, бо, через батьківський 
прокльон, його й земля не приймає. Така „жахлива" історія „о 
несчастном юноше, так жестоко наказанном судьбою за его свое
вольство" 3).

Такий дидактизм, та ще з містичним забарвленням, зовсім чужий 
творчості Вальтер-Скотта. Дібеліус справедливо каже, що шотланд
ський письменник не навчає моральности долею своїх героїв. „Чи
тальник має почутити тільки природню радість од цікавого харак
тера, чи він моральний а чи ні"4), [’азом з тим Дібеліус зазначає, що 
й у Скотта єсть певний дидактизм у самому завданні: показати на
щадкам життя їхніх предків, подати їм знання про нього. Та це, зви
чайно, дидактизм зовсім иншої природи, в якому нема того, що ми ба
чили в Куліша.

Тимчасом, мотив кари в містичному чи фантастичному забарв
ленні бренить не в самому „Михайлові Чарнышенкові:" ми чуємо 
його в низці творів з тієї само доби. В „Огненном змее" (надруко
вано р. 1841-го) розповідано історію про юнака, що насмілився по
мислити про „женихання", коли повертався від печерської святині. 
„Теперь мы идем отснятого места",—навчає його Чайка, дід його ко- 

•ханої: „Грешно думать о жениханьи... не годится, не годится... За
меть ты себе, что недоброе начало худой имеет и конец5). 
Лукавый ищет таких случаев; его надо остерегаться" в).

Звичайно, усе виходить так, як пророкує старий: гріх юнаків 
призводить до низки нещасть. Сам дід без причини помирає, Іван 
довго слабує й видужує тільки тоді, коли Маруся робить другий 
страшний гріх: віддається йому невінчана. А далі йде ще гірше: до 
неї внадився літати огненний змій за-для потайного гріха, і кінець - 
кінцем вона з усім Івановим добром згоріла.

Той самий мотив кари наведено в „малороссийском рассказе" „о 
том, что случилось с казаком Бурдюгом на зеленой неделе" (надру- 
ков. 1839-го року). Ирогріх його теж, порівнюючи, не тяжкий: він у 

') Стор. 137. ’) Стор. 261. •) Стор. 328, ■*)  Стор. 201. *)  Курсив авторів. *)  Стор. 45-
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свято надумався поїхати в поле згребти накошене сіно. За це він 
зазнав низку дуже неймовірних трагічних пригод.

Та хоч-би звідкіля походив цей мотив в його фантастично-містич
ному оточенні, але він промовляє за те, що ціла смуга Кулішевої 
творчости живилася явно не Вальтер-Скотівськими підземними жив
цями. Дослідникам ще доведеться визначити їхнє походження, звер
нутися, може, до Гоголя, Гофмана, Тіка; але це не виключає безсум
нівного вальтер-скотизму в „Михайлові Чарнышенкові", тільки він 
виявився в иншому напрямку.

Усім відомо, що найхарактернішу рису у В.-Скотта, яка здобула йому 
світової слави, становить с< uleur locale його романів. Виявляється ця 
риса в найдокладніших описах місцевостей, замків і невеличких бу
дівель, убрання, засіданнів та церемоній, навіть страв, що їх подавано 
на бенькетах. „Убрання, зброя, замки, темниці й увесь взагалі анти- 
кварський матеріял,— каже Венґер,—утворює в романах Вальтер-Скотта 
життя, і його точне змалювання в описах скеровано до того, щоб 
дати знайомість читачеві з інтимним боком життя в найменших його 
подробицях" ’). Сучасному історикові літератури, тому самому Дібе- 
ліусу, може здаватися, що ці особливості затримують дію в романах, 
але саме вони, в свій час, були дуже привабливі для авторів, що на
слідували „шотландського барда",—отже їх ми знаходимо і в Куліша.

Вчитуючись у перший його роман „Михайло Чарнышенко", здобу
ваєш таке вражіння, ніби автор дав нам у йому менш описів, аніж 
сам бажав-би. Він явно боявся загальмувати цим елементом розвиток 
дії, боявся, що перестане бути цікавим оповідачем читальникові. Цим 
з’ясовуються численні його перепрохування за ті описи, що їх вмі
щено в романі. „Знаю,—каже він,—что многим покажутся скучными 
те подробности, какими я здесь занимаюсь, но знаю также и то. что 
найдутся люди, которые жадными взорами пробегут страницы, на 
коих я сохраняю от забвения несуществующие уже здания"2). В ин
шому місці він трохи наївно каже: „да будет мне позволено сказать 
о ней (про кріпость, Б. И.) несколько слов собственно для жителей 
местечка Воронежа"®). В иншому знов — „щадит терпение читателя" і 
залишає „до другого случая" зібрані в його подробиці що-до опису од
нієї старої церкви, то-що‘).

І проте, описи — один із найістотніших елементів у романі „Михайло 
Чарнышенко", і те, що вони такі численні, могло бути тільки за доби 
вальтер-скотизму. Особливо щедрий Куліш на описання будівель, 
мурів, подвір’їв, воріт: вони дають йому привід до всяких археоло
гічних екскурсій (див. розд. IV і далі). Часом він такий що-до цього

■) Wenger. Historische Romane deutscher Roinantiker. Стор. 21. Bern. 1905. 
’) Crop. 323. ’) Стор. 138. 4) Стор. 141.
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пильний, що перериває любовну сцену довгим описом малоросійської 
колегії, що на неї випадком упало око героя. Автор такий старанний, 
що навіть подає напис над щитом однієї з оздоб фронтону, хоч тут 
таки сам признається, що „Михайло не мог бы теперь сквозь густую 
тьму разобрать этой надписи"1). Аналогічну увагу знаходимо ми в 
иншому місці, при описанні Чарнишевого будинку: „Михайло не 
смотрел так внимательно, как мы, на дом своего отца"-'). Ці авторські 
признання що-до своїх помилок викликані бажанням заховати певну 
історичну правдивість. Куліш увесь час намагається прищепити чи
тальникові думку, що все, що розповідає він,—не вигадка. „К счастью, 
я не романист, а простой рассказчик дедовских преданий"3). „Это 
история не выдуманная"4). „Если бы, сверх чаяния, у кого-нибудь 
из моих читателей нашлась описанная мною знаменитая Дорошен- 
кова чарка, надеюсь, что он будет так добр, что пришлет автору 
этой книги верный с нее рисунок"5) Усі ці й подібні заяви викли
кані бажанням утворити ілюзію правдивости і тим покрепити eouler 
locale в його оповіданні. Подібні способи постерегаємо ми у Вальтер- 
Скотта. І він намагається писати так, щоб здавалось, що його опові
дання відповідає дійсности. Він завсіди виступає, як історик, що не 
змінює подій. „Описуючи, він з болісною докладністю намагається 
тільки те змальовувати, що дійсний герой справді бачив"0). Цим са
мим бажанням з’ясовується й те, що. наприклад, автор ладен запев
няти, ніби тримає в'руках шлюбну посвідку Люсі Ештон („Ламер- 
мурська наречена"),—звідси хоч-би, от, містифікація з „Дорошенко- 
вою чаркою" й т. ин.

Що-до самих описів, то поруч із окремими докладними й вираз
ними (напр., вбрання у запорожця, на стор. 179), зустрічаються і на
віть переважають, такі, в яких автор обмежується простим перерахо
вуванням схематичного характеру. Ми, напр., зустрічаємо тут такі 
місця: „стены не имели других украшений кроме развешанного сим
метрически оружия и железной збруй"7), або: „посредине комнаты 
за длинным широким столом помещалось около полусотни народа с 
черствыми лицами, с усами всевозможной величины, в разноцветных 
и разнокалиберных нарядах,—и они-то производили тот говор, кото
рый слышен был на дворе"8). Що-до його важких, на кілька сторі
нок, описів, то вони звичайно ставали довгими через великі історичні 
довідки, які торкаються минулого того, що описується. Такий, напр., 
опис Чарнишевого дому (стор. 112 і дал.).

Поруч із перераховуванням ознак постерегається замінювання кон
кретного опису певного предмету змалюванням вражіння від його.

’) Стор. 104. ’) Стор. 125. ’) Стор. 325. ') Стор. 321. ’) Стор. 330. ") Стор. 191. 
’) Стор. 246-7. ’) Стор. 247.
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Це найяскравіше помітно в спробі змалювати вбрання східпьої кра
суні: „азиатский наряд, богатый и нежный, как лепестки розы, 
и так же натурально и легко драпированный невымышленными 
складками, придавал еще больше блеску чудным формам этой 
женщины"1).

Останній приклад ще й через те цікавий, що в йому виявляється 
характер Кулішівських описів тієї доби: нахил до перебільшування, 
ознаки гіперболізму. Це перебільшування ще яскравіше виявляється 
в портретах дійових осіб з роману. Риси в зовнішності своїх героїв 
Куліш доводить до останнього краю. Кожна особливість удачі ви
ступає в своєму найбільшому розвиткові, що стоїть на межі неймо
вірного. От, напр., найвища міра суворости та запальности: „глубо
кие с крутіями поворотами морщины на его багровом, довольно плот
ном лице показывали следы неукротимых страстей, терзавших его во 
всю жизнь. Большие влажные глаза его глядели из-под густых, 
мшистых бровей как-то свирепо"2). Ще виразніша межа виродливости 
та низькости: „Его глаза были совершенно стеклянные, но в них вы
ражалось столько бесстыдства, наглости и низости души, что ника
кой человек с чистым сердцем не мог бы долго сносить его взоры." 
До цих рис у зовнішності Куліш додає ще сиві рідкі брови, вкриту 
„какими-то ненатуральными возвышенностями и впадинами лысину", 
сині губи та „гнилые пни зубов, покрытые вонючей желтизною"3). 
Так само прибільшене, доведене до останнього краю і описання 
краси: „Вообразите себе девушку в цвете юности, стройную, с рос
кошно развитыми членами, с лицом, полным игры и смеху, но вместе 
с челом белым какой-то греческой формы, — с высокими длинными 
бровями, перегнувшимися в обе стороны, как радуга над криницею"4). 
Не важко вгадати, що цей гіперболізм, подібно до низки инших особ
ливостей першого роману Кулішевого, глибоко своїм корінням увіхо
дить у ґрунт романтизму5).

В значній мірі різняться од „Михайла Чарнышенка" инші два ро
мана Кулішеві „Алексей Однорог" та „Чорна Рада". Автор тут уже 
не силкується виправдуватися перед читальником за свої описи. Він, 
видимо, уважає їх за потрібні й цінні і розсипає їх таки рясненько. 
Особливо багато їх у „Чорній Раді"—перед нами в романі проходить 
найрізноманітніша панорама. Тут — стіни фортеці навколо Череване- 
вого хутора6). загальний вид цього хутора7), садочок перед Черева-

') Стор. 277. 3) Стор. 248. •) Стор. 175—6. *)  Стор. 96.
9 Котляревський зазначає подібні риси романтизму в описанні героїнь у Гоголя в 

.Вечорах на хуторі*.  Порівн.: Котляревський. Гоголь. Спб. 1903. Стор. 110—1.
в) Куліш. Чорна рада. Стор. 4. Полтава. 1919.
;) Рус. из., стор. 5—7; в укр. тексті цього місця нема.
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левою хатою1), його світлиця-), загальний вид Київа3), малювання 
на мурах у Братській . церкві4) і т. ин. У всіх цих описах еле
мент конкретного змалювання, всупереч до „Михайла Чарнышенка", 
горує над історичними міркуваннями та спогадами. Це змагання до 
конкретности, точности, робить його описи часом дуже мало барви
стими. Його топографічні пояснення бувають потрібні, щоб розуміти 
дальшу дію роману, але вони далеко не завсіди дають цільну кар
тину. З цього боку характерні, напр., початкові сторінки з „Алексея 
Однорога", де ми знаходимо такі рядки: „такими провалами изрезана 
правая сторона Десны, возле Новгорода-Северского, на большом про
тяжении в разные стороны. Они поделили крутой речной берег на 
множество гор"5).

Проте, і що до цього Куліш іде за своїм зразком. Дібеліус не- 
збито довів, що описи у Вальтер-Скотта тісно звязані з його топо- 
графічно-антикварськими увагами. Це виявляється в опису замків, 
лісів, подвір’їв, зоряного неба і т. ин. Його пейзажі не дають загаль
ної картини; вони розпорошуються на дрібниці. Візьмімо хоч-би лі
сові сцени з „Веверлея", що його дуже добре знав український ро
маніст. Тут автор докладно, мов у провіднику, описує дорогу, до
кладно розповідає, який завтовшки був міст через річку, а проте 
картини не дає, яскравости немає. „Які небарвисті ці барви", заува
жує дослідник романіста н).

Змагання до докладности виявляється і в опису предметів. З цього 
боку дуже було-б цікаво порівняти те, як змальовано стіл на бень- 
кеті в „Михайлі Чарнышенкові" („длинный и широкий" та й годі; 
див. попереду) з тією картиною, що її ми знаходимо в „Алексее Од
нороге": „стол, за которым заседали теперь наши путешественники, 
был сделан из крепкого грушового дерева и навощен, как паркет. 
Кушанья в маленьких мисочках стояли по всему столу. На одних 
лежали жареные домашние и дикие гуси, в других были жидкие ва
рева"7).

Такі самі тенденції помітні і в описах убрання героїв. Автор не 
силується тут, як у першому романі, заступити конкретні вказівки 
вражіннями від предметів. Він дає читальникові те, що видно, а не 
те, що почувається. От, напр., убрання героя: він „в кафтане из про
стого зеленого сукна, с меховыми оторочками и в круглой меховой 
шапке с поднятыми кверху наушниками"8). Так само точнісінько ми 
бачимо й усіх инших дійових осіб з роману. У „Чорній Раді" вбран
ням він віддає не меншу увагу, а до того тут його найбільш цікавлять

*) Рус. изд., стор. 34; н укр. тексті цього місця нема.
’) Укр. текст., стор. 24—25. -1) Укр. текст, стор. 38—40. 4) Стор. 201 2.*)  Стор. 241. 
*) Стор. 222. ;) Стор. 110. ’) Стор. 83.
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жіночі костюми. Змальовує він, наприклад, пані Череваниху вбраною 
по-хатньому: „плахта, запаска, безрукавная кофта, на голове прико
шенный парчевый очипок‘“). Тане забуває й пишнішого її вбрання: 
„Вместо домашнего очипка одела пани Череваниха, для гостей, ко
раблик из дорогого бобра; вместо кофты—легкий парчевый кунтуш с 
золотыми крестами на перехвате"і) 2). Звичайно, не менш докладно 
описано й цілий, ряд змін в убранні дочки її — красуні Лесі.

Ті самі особливості й в описах дійових осіб, у способах портрет
ного малювання. От, напр., постать героя з романа „Алексей Одно
рог": „Он был привлекательный молодой человек, хотя ни его голу
бые, почти серые глаза, ни нос очертанный грубовато, ни лоб, до
вольно низкий и гладкий, без живописных выпуклостей, ничто не 
создано было, как у красавцев"3). Що-до „Чорної Ради", то портрета 
головних дійових осіб тут мало цікаві. Про героя ми дізнаємося тільки, 
що він „молодцеватый козак"4), а Лесю подав автор у прибільшених 
тонах, що нагадують перший його роман. Про неї говориться в та
кому стилі: „она была прекрасна, как весна3), або „красота ее сияла 
как-бы сверхестественным блеском"®): Зате значно простіші й вираз
ніші описи инших, другорядних дійових осіб. На сторінках роману 
перед нас проходять то батько красуні, Черевань, що в його ось 
які відзначні риси: „лысая шарообразная голова, огромное брюхо, или, 
по-малороссийски, черево, по которому и прозвали Череванем"7); то 
ми бачимо слугу й приятеля цього Череваня — Василя Невольника: 
„невеличкий, похилий, очі йому позападали і наче до чого придив
ляються, а губи якось покривились, що ти-б сказав — він і зроду не 
сміявся"8).

Ми не торкалися останнього Кулішевого роману, з якого видру
кувано лиш уривки. Оскільки можна бачити з них, у цьому ро
мані було-б значно менш описів, як у двох попередніх. З’ясовується 
це тим, що в задумі авторовому було менш завданнів, звязаних із 
малюванням, аніж вузько патріотичних: виявити низькість поляків і 
благородство росіян.

Та коли брати на увагу ті романи, де описи розвинутіші і 
займають найбільше місця, то й тут вони не досягають того вели
кого обсягу, що вражає нас у романах Вальтер-Скоттових, що часом 
перетворюються на якісь музеї старовини. В центрі Кулішевих ро
манів— історія людей та подій. Історичні, топографічні, етнографічні, 
художні аксесуари у нього завсіди підпорядковані основному зав
данню і не випирають на передній план.

і) Стор. 36; в укр. тексті нема. ’) Стор. 48-9; в укр. тексті нема. •) Стор. 10 і дал.
‘) Стор. 38; в укр. тексті нема. 6) Стор. 37 (рос. текст). ’) Стор. 52 (рос. текст).
’) Стор. 20 (рос. текст). ’) Стор. 4.

141



Б О г И С НЕЙМАН

IV.

Ми можемо звернутися до другої риси характерної для творчости 
В.-Скотта, — поетизації народнього духа. Вона виявляється в двох на
прямках. Перш за все, ця поетизація звязана у Скотта з його мо
нархічно-патріотичними тенденціями. Адже в його в „Айвенго" на
віть розбійники напоєні гарячими почуттями до престолу і п’ють за 
здоров’я короля Ричарда. Герой „Вудстока", офіцер*  з армії Кром
веля, з бажання автора, признається, що він „нерозважно вчинив, 
звівши зброю против утисків на волю віри“ '). Революційна воля 
являє собою, як він визнає, звичайно, „ніби-то волю", за-для якої не 
варт „підпадати знову жаху та небезпеці". Другий герой — повстанець 
проти королівської влади Мортон із роману „Торі та Віґи" заявляє 
своїм товаришам зброєю, крайнім революціонерам: „Я не можу цілком 
погодитись із вашими переконаннями та похвалювати ваші жорсто
кості, проте ніхто инший, певне, не бажає більш од мене законної 
волі" 2).

Другий прояв тієї самої поетизації національного духа виявля
ється в запальному захваті автора тими рисами в характері його ге
роїв, які він уважає за глибоко народні. „ Що В.-Скотт розуміє психо
логію близьких йому національностей, себ-то шотландців, — каже За- 
мотін,—і що він змальовував справдешні живі характери, — що до 
цього... погоджуються усі його критики" :|). Визнає за ним цю саму 
особливість і новітній дослідник Дібеліус. Він вбачає національні 
риси, що їх вперше знайдено у тих героїв В.-Скотта, які сполучили 
сильний ідеалізм і такий самий сильно виявлений практичний розум. 
На думку дослідників, характерна риса виведених у романіста націо
нальних типів полягає в тому, що автор „змалював їх, сказати-б 
так, en beaux з боку духовної їх краси, яка становить їх національну 
гордість... Це свого роду декоративний опис національної душі, як 
буває декоративний опис національного побуту; той самий „місце
вий колорит", тільки не до побуту приложений, а до духу на
родів" 4).

Коли ми звернемося тепер до першого роману Кулішевого „Ми
хайло Чарнышенко", то легко помітимо, що тут зовсім нема велико
державної, монархічної тенденції. Навпаки, командира Крижанов- 
ського, що вербує козаків до полку, щоб одправити їх до Петер
бургу, змальовано досить огидливими рисами: він хитрий, лукавий, 
розпусний, то-що. Позитивні-ж особи в романі стоять за українську 
старовину і вмовляють молодь не йти до царського війська: „Эх вы, 
молодежь, молодежь. Переведете вы и остаток Малороссии, когда 

‘) Стор. 272. ’) Стор. 272. Вид. Пантелеева, 1896. ’) Стор. 323. 4) Стор. 327.
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она достанется вам в руки после нашей смерти" ’). 1 лихо всім, хто, 
як герой, не послухався вмовляння старих.

Коли в романі безумовно немає монархічної тенденції, то націо
налістичний захват стародавніми часами на Україні виразно чути на 
сторінках твору. Ту загальну тенденцію вихваляти старовину за-для 
навчання нових поколінь, що її помічаємо ми у Вальтер-Скотта (про 
це див. попереду вказівку Дібеліуса), не важко виявити у Куліша. 
Він, подібно до свого поетичного керманича, кличе сучасників: „по- 
смотрим-же, как жил и чувствовал этот народ при конце самосто
ятельного бытия своего, взглянем на печальные следы старосветского 
его быта, запоем его песни, прислушаемся к родным его преданиям; 
не отзовется ли нам и в этих, уже бледных остатках роскошного 
минувшего голос древней, могучей и чудной его жизни, которая во 
веки останется предметом изучения для философа и высокого вос
торга для поэта" і) 2). При такій загальній націоналістичній екзальтації 
натурально й те, що Куліш може говорити про вираз в обличчі, 
який, мовляв, притаманний тільки українці ®). Пісні-ж українські, на 
його думку, „цвет всего, что есть в душе человеческой"4). Що-ж 
до його en beaux змальованих характерів, то можна зазначити весе
лого смілюка запорожця Щербину та гостинного, безтурботного пана 
Бардака, про яких, як і про всіх дійових осіб, зроблено буде далі спе- 
ціяльні уваги.

Коли тепер звернемося до романа, що з’єднаний з першим рома
ном місцем своєї дії, до „Чорної Ради", то побачимо, що питання, 
яке цікавить нас, треба поставити тут значно складніше. Звичайно, 
і тут ми знайдемо вихваляння „щирої душі козацької" 5), твердження, 
що так кохати, як Леся, можуть тільки козачки 6), знайдемо тут 
і національні характери запорожців, міщан, панів. Але питання що-до 
монархічного націоналізму Кулішевого в цьому романі доволі складне 
й невиразне. Не розглядаючи його всіма сторонами, бо це виходить 
за межі нашого завдання, зазначимо, що автор старанно оточує 
Сомка, — гетьмана, що його підтримує козацька старшина, — усіма 
атрибутами чесноти. То сам автор люб’язно заявляє: „Сомко был 
опять весел, как солнце" ’); то примушує думати про нього полков
ника Шрама: „О, голово ти моя золота! Коли-б то так усі, як ти, 
держались чести да правди" 8). Коли-ж Сомкові не пощастило доби
тися в гетьмани, то він сам скрикує: „Пропадай, шабля, пропадай 
і голова! Прощай, безщасна Україно"!9), підкреслюючи тим самим своє 
значіння для добра країни. Звичайно, він додержується московської 
орієнтації: „Виженем недоляшка з України, одтиснем ляхів до самої 

і) Стор. 92. ’) Стор. 91. 3) Стор. 97. 4) Стор. 145. 4) Стор. 71. в) Стор. 130; в укр.
тексті нема. ’) Стор. 250; в укр. тексті нема. ’) Стор. 196. ’) Стор. 224.
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Случи, да, держучись, за руки з Москвою, і громитимемо усякого, 
хто покуситься ступити на руську землю" '). Але самий текст ро
ману не дає підстав до того, щоб симпатії читальникові схилялись на бік 
саме Сомка. Його боротьба з Бруховецьким заснована у Куліша на 
бажанні захопити владу, і не втямиш, чому всім треба не „під 
руку свинопаса Іванця", а обов’язково „під лицарськую руку Пере
яславського Сомка"2), як каже, правда, сам Сомко. З другого боку, 
своєрідні революційні погляди прихильників Бруховецького, усіх цих 
міщан та запорожців, та й самого навіть претендента на булаву, пе
реказано так докладно і уґрунтовано такою перекональною аргу
ментацією, що вони можуть бути привабливими не для самого тільки 
сучасного читальника. Правда, при кінці роману автор розповідає, 
що Чорна Рада закінчилась тим, що запорожці й міщани учинили 
поголовний грабіж. Але це виходить цілком несподівано для читаль
ника: роман розгортається так, що цілком здаєшся на слова Пугача, 
запорожця правдивого, що душею не кривить, і що саме-йно мо
вив: „не буде в нас ні пана, ні мужика, ні багатого, ні вбогого; усе 
буде в нас обще"8).

Подібне бачимо і в романі „Алексей Однорог". І тут розсипано 
скрізь похвали національним чеснотам, уже московським. Звичайно, 
всякий руський чоловік обов’язково сміливий, — отже й герой каже 
своєму слузі: „Эх, Добриня, право ты словно не Русской... Чему 
быть, того не миновать... Божьего суда не избежишь. Впервой нам 
что ли встречаться в чистом поле с врагом" 4). Друга чеснота русь
кого — вірність цареві. Коли Олексій Однорог каже Басманову про 
свого батька, що перебуває у царя в неласці, а проте не перестає 
держати цареву руку під ці бурхливі часи, то Басманов скрикує: 
„Правда... Да, таков русской боярин, кто по правде, по совести но
сит это звание, таков царский прямой слуга" 5). А в иншому знов 
місці той самий Басманов каже, що руський „не по книгам учится 
верности; верность составляет его кровь и плоть от ^самого рожде
ния" ®). Знайдуться в романі й національні ублагороджені харак
тери— чи Добрині, чи самого Басманова то,-що. Але, разом із тим, 
увесь роман перейнятий якоюсь двоєдушністю, двоєдуманням, як на
слідком бажання авторового сказати більше, ніж він може. Недурно- 
ж бо письменник такими непривабливими рисами змалював бояр 
царських — тупого, жорстокого і, разом з тим, полохливого Плещеева 
або виказчика-кар’єриста та хитруна, що [знає, звідки вітер дме, 
кн. Звенигородського. 1 порівняння їх до образу енергійного, сміливого 
і, в істоті, добродушного Милюхи, попередучиосковського робітника, 

*) Стор. 69. ’) Стор. 194. •) Стор. 183. *)  Стор. 191. 5) Стор. 260. в) Стор. 298.
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а потім ватага повстанського загону, звичайно, виходить не на ко
ристь царському боярству. Правда, в царському таборі й прямодуш
ний сміляк Басманов. Та роман не закінчено, і політичну еволюцію 
воєводи не описано. Зате автор не поскупивсь, коли описує пози
тивні риси у Димитрія, що багато чим подібний до Басманова, 
через що, натурально, прихиляє до себе серце героя. „Он не мог,— 
каже автор про Олексія,—не ценить в этом человеке геройской сме
лости, инстинктивной веры в характер противника и великодушия 
к побежденному врагу" ’). Більше, дія розвивається так, що у чи
тальника може з’явитися підозра, що герой остаточно прилучивсь 
до Димитрія. Нарешті, дуже цікаві й яскраві картини настрою 
в народі. Куліш яскраво змалював економічні основи симпатій се
лянства. Усі багачі за царя Бориса, бо в них є землі, закріплені за 
ними урядом. Але більшість селянства — наймити, бурлаки—кріпко 
стоять за „природного государя" Димитрія, як за привід до соціяль
ної перебудови -’). Звичайно, така соціяльно-економічна аналіза не 
може надати читальникові надто патріотичного настрою.

Цілком натурально, що це думання надвоє зовсім зникло в тих 
нарисах, що мали бути за продовження до „Алексея" (не дурно-ж 
бо їх було надруковано у „Весіник’у Ю.-З. и 3. России"). Недавній 
герой та сміляк Димитрій став тут нікчемним страхополохом, — правда, 
в оповіданнях запорожців, — а самих козаків, недавніх борців проти 
царя, несподівано змальовано, як завзятих патріотів, сповнених вір
нопідданських почуттів. Отаманові цілком зрозуміло, що справа 
„Митрикова" програна: „Куда ему к чорту! Я сам видел на каком 
коне влепетывал он от Добрыни. Конь подбит, а за плечами нависли 
москали. Мы его обогнали, и никто не переменил ему коня. Погоня 
была жаркая. До сих пор уже Грицько в Москву в’езжает, коли остался 
жив. То-то розговины будут батюшке Борису! до сих пор он все 
постит та молебны правит" * 3). Переконавши нас в монархічности 
запорожців, автор уже має спроможність порівняти їхні чесноти до 
гидотних вад нечестивих прелатів та недоляшків. Устами запорозь
кого отамана він кидає католицькому духівництву тяжкий докір: 
„сколько крови разлилось по Украине через таких ядовитых обман
щиков... И долго, долго еще будет она литься..., пока вы все не 
утонете в кровавом море"4). А далі показано, які простодушні та 
благородні православні козаки та які мерзотно підступні ляхи й ті, 
хто за їх руку тягне.

Підбиваючи підсумки спостереженням над тим, як одбилася друга 
В.-Скотівська риса в романах Кулішевих, мусимо сказати, що на

') Стор. 320. ’і Стор. 235—6.
3) «Вестник Юго-Западной и Западной России^, 1862, июль, стор. 31. Киев. 1862
4) „Вестник Ю.-З. и 3. России'. Сентябрь, стор. 167—8.
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ціоналістичні тенденції у шотландського романіста ніколи не сягають 
до тих крайностів, що ми їх бачимо в його українського учня (втім, 
зазначімо мимохідь, і в инших його учнів—Гоголя, Загоскіната ин.). 
Вальтер-Скотт, звичайно, змальовує en beaux національні характери, 
приоздоблює їхні привабливі риси, але він ніколи не казав, що шот
ландські пісні — найкращі пісні в світі та що найміцніше кохання — у 
дівчат його країни. Коли що-до антикварних захоплень Куліш умір- 
кованіший за свого вчителя, то він над міру переважив його що-до 
своїх націоналістичних захоплень.

V.

Тепер ми маєм'її звернутися до третьего боку в Вальтер-Скотівській 
творчості, що виявйв; вплив на Куліїшї, —до впливу Способів що-до 
конструктування творів;

„Візьмімо перший-ліїйиий з романів Вальте^СкоТТових,—каже Замо- 
тін, — і розгляньмо його з боку його канви та головних епізодів, Що скла
дають його. В основній груп! романів ми знайдемо мало не ті самі епізо
ди"1). Ці основні епізоди почасти перелічено у самоґо’Замотіна, більше 
—в Дібеліуса. Розподіляючи їх у зручнішій для нас' послідовності й 
додаючи до них деякі власні постереження, ми матимемо таку схем'у:

1. Герой лагодиться в дорогу або вже Перебуває, 
в дорозі.

Це звичайний початок Вальтер-Скотівських романів. То4 ми чита
ємо докладний опис, як Веверлей збирається в дорогу, то ми зразу 
знайомимось із героєм, що вже кудись мчить або їде, — хай то буде 
„Айвенго", „Квентин Дорварт", „Гай- Меннерінг", то - що. Такий 
точнісінько початок знайдемо ми у всіх романах Кулішевих. „Михай
ло Чарнншенко" прилучається до традицій „Веверлея": український 
романіст теж докладно розповідає, як його1 герой збирається в доро
гу, щоб вступити, як Веверлей, до царського війська. Цей замір 
смутить дядька—суддю так само, як і дядька Скотівського героя, бо-’ 
обидва вони фрондують проти уряду, але обидва надто добродушні 
та м’які, щоб стати на перешкоді бажанню своїх небожів. Цікаво, 
що в обох романах герої й виховуються у своїх дядьків.

„Чорна Рада" і „Алексей Однорог" знайомлють нас із героями в 
той момент, коли вони були вже в дорозі. „ Чорна Рада" так і почи-

’) Стор. 329, вид. 1907 р. Ще Погодіи зауважив, що. існує „рецепт до складання 
історичних повістей”: ..узяти де-кілька історичних осіб, убрати їх у народне вбрання й 
розпочати між ними будьяку інтригу. Темами до названих повістей... брано упад і зруй
нування замків і городів.. вводилося при цьому двох коханців, з яких один належав до 
обложених, а другий до тих, що облогу провадять” і т. ин. Тут, звичайно, мова мовить
ся про історичні повісті, написані в стилі Вальтер-Скотта. Порівн. В о с и н—Очерк исто
рии русской журналистики Спб. 1881, стор. 211-212.
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мається: „По весні 1663 р. двоє подорожніх, верхи на добрих конях, 
ізближались до Київа з Білогородського шляху"1). В „Алексее Одно
роге" поперед того, як змалювати поїздку героя, розповідається 
про місцевість та політичні події,—така експозиція теж звичайне 
явище у Вальтер-Скотта, — порівн., напр., „Квентин Дорварт" та ин.

2. Герой прибуваєв замок на бенькет, де знайомиться 
з красунею.

Цей мотив звичайний для Вальтер-Скотта. Дія „Веверлея", що спо
чатку розвивається трохи мляво, стає жвавішою в той момент, коли 
герой прибуває в замок до барона Бредуардейна і потрапляє зразу 
на бенькет (цей розділ так і зветься—„Бенькет"); тут він знайомить
ся з Розою Бредуардейн, що потім стає його жінкою. На такий са
мо бенькет потрапляє подорожній герой з „Айвенго" і знаходить тут 
леді Ровену, що потім стає його дружиною. Такий самий спосіб у 
„Легенді про Монтрозу" й т. ин.

Але цей мотив ми бачимо в одному тільки романі в Куліша—в 
„Чорній Раді": Шрам із сином приїздять до Череваня, що тільки й 
робить, що бенькетує; починається звичайне випивання; герой бачить 
Лесю, Череваневу дочку, осяяну її сімнацятьлітньою красою; при 
кінці роману, звичайно, відбувається весілля героїв.

8. Кохання проходить на тлізаколоту вдержав!.
У Вальтер-Скотта кохання звичайно розвивається на тлі заколоту 

в державі, і при цьому коханці бувають у різних таборах. Часом ці 
заколоти викликані боротьбою між Гановерським домом і Стюартами 
як от у „Роб-Рої", „Веверлеї" й ин. романах. В таких випадках ге
роїня завсіди буває на боці Стюардів, а герой, через родинні зв’язки, 
ближчий до династії, що царює, хоча тимчасово й єднається з воро
гами її. Часом виводить Вальтер-Скотт національну боротьбу саксів і 
норманів, як от у „Айвенго". Тоді закоханих роз’єднує національний 
антагонізм, хоч вони й не визнають його справедливости. Нарешті, 
війни спалахують і на релігійному грунті („Торі та Віґи"), отже тоді 
приналежність центральних дійових осіб до різних церков стоїть на 
перешкоді їхньому коханню

Цей мотив доволі послідовно переведено в Кулішевих романах. 
В „Михайлові Чарнышенкові" герой вступає до царського війська, 
а тимчасом батько його коханої відданий старовині українській, що 
не визнавала посяухання Російському престолові' Любовні відносини 
розвиваються на тлі заколоту в країні. Коли-ж, проте, політичний мо
мент не має переважної ролі в любовних справах, то виразніше по
мічаємо ми Вальтер-Скотівський спосіб в „Алексее Однороге". Герой 
виступає при початку романа, за прикладом батька свого, як завзятий 

■) Стор. 3.
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прихильник царя Бориса. Батько-ж його коханої, боярин Берендей,— 
потай тягне руку за Димитрія. Спочатку саме це й стає причиною 
того, що батько її не згоджується на бажання юнака одружитися з 
його дочкою. Звичайно, і тут війна перешкоджає коханню, що роз
вивається на тлі найнесподіваніших та найнебезпечніших пригод. 
Нарешті, варіяції того самого мотива бачимо ми і в „Чорній Раді": 
тло любовної інтриги і в цьому романі те саме, але молода пара 
перебуває в одному таборі. На перешкоді до шлюбу стоїть те, що 
мати важить на иншого претендента. Такий зворот мотиву нам, 
проте, теж знайомий, бо ми зустрічаємо його в „Ламермурській 
нареченій".

4. Коханню перешкоджає инший претендент на р у- 
ку красуні.

Претенденти бувають люди неоднакового душевного складу. Де
які з їх підступні, як от Рамлет Осбальдістон, що ладен на брехню, 
крадіжку, вбивство, аби добитися тієї мети, що він її собі поставив 
(„Роб-Рой"). Він нагадує нечестивого полковника Крижановського, який 
підступом віддаляє від Катерини небезпечного суперника, героя ро
ману, кидає у в’язницю її батька, а до самої дівчини переходить од 
ласкавого слова до устрашливих погроз. Подібний до нього, що-до 
задуму, боярин-супротивник Одворотів, хоч його не досить яскра
во змальовано в романі.

Поруч із цим єсть у Вальтер-Скотта инші типи суперників: то 
благородний лорд Евандель, який вратовує героя роману, хоч і знає, 
що його кохає красуня Едита („Торі та Віґи“); то байдужий Атель
стан, якому більш до вподоби добрий обід, аніж краса леді Ровени, 
і який має, через політичні міркування, стати її чоловіком, хоч ця 
перспектива й мало його спокушає („Айвенґо"). Щось середнє між 
цими двома типами являє собою суперник Петра гетьман Сомко. 
Знаючи, що Петро допоминається руки його нареченої, Лесі, геть
ман, проте, дбає про Петра, і коли того було поранено, він ..кинувся... 
сюди... Що пан Петро? чи єсть надія?" питає в Шрама, „візьміть мою 
опанчу да припніть"1). Правда, його почування до Лесі не дуже 
великі, і якщо його мало вабить те, чому давав перевагу Ательстан 
перед леді Ровеною, то приязнь і державні справи для нього, у вся
кому разі, більше важать од любовних. „Молода, батьку, знайшлась 
би і друга, а Кирила Тура другого не буде."

5. Боротьба за кохану призводить суперників до 
поєдинку.

Звичайно, цей мотив більш відповідає лицарським звичаям, що їх 
змальовано у Вальтер-Скотта, аніж українській чи московській дій
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сності, яку змальовував Куліш. Поєдинки ми знайдемо в цілій низці 
романів шотландського письменника: в „Антикварії", „Ламермурській 
нареченій" „Роб-Рої“, то-що. Але з романів Кулішевих поєдинок ми 
зустрічаємо в самій „Чорній Раді", та й то він набуває тут трохи 
особливого відтінку: Петро Шраменко одбиває Лесю від запорожця 
Кирила Тура, і при цьому присутній єсть ще другий запорожець, що 
не перешкоджає цьому єдиноборству.

6. Красуня гоїть героя.
Цей мотив міг бути знайомий Кулішеві хоч-би з „Веверлея". Тут 

героя поранено підчас визволу від королівських салдатів, що ведуть 
його до в’язниці. Він попадає до якоїсь печери, де його гоїть струн
ка Аліса, молода донька гірського розбійника Дональда Бін-Ліна. 
Той самий мотив розроблено в „Айвенго", де христіянського лицаря 
гоїть красуня-єврейка. Звичайно, це лікування призводить до певних 
наслідків: жінки, що гоять героїв, в них й закохуються.

Цей мотив широко розроблено і в Куліша. Друга героїня з „Ми
хайла Чарнышенкя", красуня Роксанда, що вратувала героя від заги- 
бели, гоїть йому рани і почуває себе закоханою тієї хвилини, коли 
він, одужуючи вже, дрімає „в приятных полусонных грезах"1). Вона 
його цілує, він прокидається, одповідає на поцілунок, і кохання їхнє 
виявляється. У „Чорній Раді" певна варіяція: герой вратовує героїню 
від умкнення; його ранено; вона гоїть його: „Лесі кілько було й ро
боти. що копати коріння,варити зілля да сидіти над недужим"2). Єсть 
і ще одна одміна: Петро вже давно покохав Лесю, а Леся почула до 
нього ніжність лиш тоді, як він заступивсь за неї. Але це лікуван
ня збільшило їхню близькість та почуття кохання. Що до „Алексея 
Однорога", то там немає подібної сцени; зате в тих нарисах, що 
служать за продовження романа, цей мотив позначається, і коли-б 
Куліш закінчив свій твір, ми знову прочитали-б знайому нам сцену. 
З уривка „Два стана“ ми дізнаємося, що козаки привезли до госпо
ди Прокла Прокловича Олексія Однорога, забравши його з бойови
ща; поляки-ж, що зупинилися теж тут, узяли дорогою в полон двох 
жінок, і одна з них — наречена Олексієва. Козаки прохають поляків 
вилікувати „воєводича". Звичайно, можна заздалегідь сказати, що 
„лікарем11 буде красуня, та що ця зустріч призведе до відповідних 
результатів.

7. Герой опиняється в ворожому таборі.
Серед низки подій, що їх доводиться перебути героям, дуже часто 

постерегається випадкове їх перебування в таборі ворогів того коро
ля, що йому вони мають намір додержувати вірности. Напр., Вевер- 
лей, бажаючи допомогти баронові Бредуардейнові вернути вкрадені 

*) Стор. 299. ’) Стор. 113.
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в його корови, іде до гірського розбійника, а далі й до ватажка од
ного з гірських кланів. Тут він випадково знайомиться з планами ва
тажків, що здіймають повстання проти Ганноверського дому; але 
участи в цій справі він не бере. В такому самому становищі опинив
ся герой „Роб-Роя", що примушений був поїхати в гори, в табір во
рогів англійського короля, по цінні папери.

Таке саме траплялося з героями і в Куліша. Однорог, бажаючи 
дістати відомості про свого батька, їде слідом за воєводою повстан
ців, попадає до його в господу і знайомиться з його прибічниками. 
Так само несподівано дістається до ворожого табору і Петро Шра- 
менко. Коли він гостює у Гвинтовки, йому дають, як він виряджаєть
ся на чорну раду, жупан з блакитною стрічкою. Він, не знаючи, що 
означає той колір, вдягає жупана. Виявляється, що блакитна стрічка— 
то відзнака Бруховецького, а Петро зовсім не бажає підтримувати 
допоминання його до гетьманства. Та виявляється це вже надто пізно. 
Через своє вбрання він опинився в гурті своїх ворогів: „Петро хотів 
би пробратись до пана отця... Да вже не можна було тепер жадним 
побитом протиснутись*' 1).

8. Герой опиняється в тюрмі.
Таке перебування героя в ворожому таборі призводить його до 

сумних непорозумінь. Веверлея підозрюють в умисних зносинах з 
прихильниками дому Стюартів і завдають у в’язницю. Через усякі 
причини в тюрмі побували й инші герої Скотівських романів: „Ай
венго", „Гай Меннерінг**  та ин.

У Куліша мотив обвинувачення в зносинах з ворогами престолу 
та ув’язнення не доведено до кінця, недорозвинуто. Героєві докоряє 
за звязки з бунтівниками боярин Берендей, сам таємний прихильник 
Димитрія. Він навіть проганяє його за те з свого двору. Але робить
ся усе це на те, щоб удаваною суворістю замаскувати свою близькість 
до самозванця 2). Офіціяльна влада, в особі Басманова, має підозру 
в звязку з Димитрієм не на Олексія, а на його батька 8). Правда, його 
трохи не вкинули до тюрми й не завдали на тортури в катівні. Та . 
це не звязане з його знайомістю з ватажком повстанців. Зате ціла 
низка инших дійових осіб зазнали приємностей пробування в тюрмі: 
суддя з „Михайла Чарнышенка**,  Самко з „Чорної Ради".

9. Перебирання, як засіб, щоб уратуватися з тюрми.
Коли Вальтер-Скотт дуже щедрий на завдавання своїх героїв до 

тюрми, то він часто дає їм спроможність і вратуватися звідти. Проте, 
вони звичайно, з різних причин, цих способів на утечу зрікаються. 
Міння в „Піраті" пропонує Клевелендові, що сидить у в’язниці: 
„я вигадала план до вратування, і якщо сміливо виконати його, він

') Стор 217. ’) Crop. 200. ’) Стор. 260. 
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обов’язково вдасться. Вже смеркає. Вам без труднацій пощастить 
пройти повз сторожу, коли ви вкутаєтеся в мій плащ. Я підмогари- 
чила вартових, отже тепер вони про вас і думати забули. Йдіть до 
до озера Стенніс і чекайте там, поки настане день1* *).  Подібний 
план утечі пропонує й покоївка Едита Мортонові, що сидить за сто
рожею 2). Такий самий проект зостається нездійсненим і в „Едін- 
бурзькій в’язниці".

У Куліша ми знаходимо цей мотив тільки в „Чорній Раді". Кирило 
Тур добувається у льох до Сомка й каже: „Давай лишень мінька 
на одежу та виходь з сії пакосної ямки... Там тебе під Бугаєвим 
дубом жде такий же дурень, як і я: Паволоцький піп із попеням" 3). 
Але Сомко, подібно до героїв Вальтер-Скотових, зрікається: „Я вже 
сказав, що чужою смертю не куплю собі волі"4).

До сказаного додамо ще вказівки на запозичення у Вальтер-Скотта 
деяких часткових способів.

1. Епіграфи. Загальновідомо, що це характерна риса В.-Ско- 
тівських романів, і її вживає ціла низка наслідувачів. У Куліша ми 
бачимо її, правда, в одному тільки романі — у „Чорній Раді", та й то 
в російському тільки виданні.

2. Вставні епізоди. Дібеліус уважає, що велике число встав
них пісень, оповіданнів, епізодів — гальмує темп розвитку романів 
Вальтер-Скотта. У Куліша таких вставок взагалі не багато. До того-ж 
усі вони (одвідини пані Бардахи в „Михайлові Чарнышенкові", опо
відання про Ольгу Богачку в „Алексее Однороге", сцена карання 
Кирила Тура в „Чорній Раді") звичайно тісно звязані з основною 
інтригою роману. Зате в Куліша помічаємо надзвичайно багато встав
них пісень. Особливо багато їх в „Михайлі Чарнышенку", де, напр., 
у самому лиш XIII розділі зустрічаємо п’ять досить докладних цитат 
із різних народніх пісень, і цитати ці часом на 16 рядків. Значно 
менше вставних пісень у „Чорній Раді", може тому, що епіграфи 
взято мало не виключно з них. Мало їх і в „Алексее Однороге". 
Причина цього, певне, та, що московські пісні були менш близькі 
авторові.

3) Нарешті, зазначимо, що назва одного з романів Кулішевих 
„Михайло Чарнышенко или Малороссія восемьдесят лет назад" єсть 
варіяція назви Скотівського твору”: „Уоверлі або шісдесять літ на
зад". Про подібність цих романів і з инших боків говорено вже 
попереду.

VI.
Вже не раз зазначали дослідники, що Вальтер-Скотт у своїх ро

манах, в істоті, користується з тих самих характерів, тільки трохи 

*) Стор. 378. ’) Стор. 95. *)  Стор. 253. 4) Стор 257 — 8,
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одміняючи їх; що всі виведені в його типи можна розбити на де
кілька основних категорій, і в кожну таку рубрику можна було-б 
завести низку подібних до себе постатей. Цю працю блискуче до
вершив Дібеліус у своїй книзі, в розділі „ Rolen v’ertriituiig"— „про 
розподіл ролів". Перетасувавши його дані та деякі власні заува
ження додавши, ми маємо таку схему:

1. Г е р о й. Не зважаючи на те, що роман історичний, автор воліє по
ставити в центрі твору невідому в історії особу. Зате ця особа стикається 
з тими, чиї ймення нам досить відомі. Такий напр., Веверлей, що ним 
якийсь час опікується сам Яків Стюарт. Такий Айвенго, прибічник Ри- 
чарда-Левове Серце та ин. Слідом за Вальтер-Скоттом робить так і Ку
ліш, що і в нього у центрі романа стоять будь-який Михайло Чарни- 
шенко або Петро. Але цей Петро — прибічник і, разом з тим, суперник 
історичної особи — гетьмана Сомка. Те-ж саме і з безвісним Олексієм 
Однорогом, що близький до історичних Басманова й Димитрія.

Не можна, далі, сказати, що герої Вальтер-Скоттові історичні, як 
характери. Дібеліус правдиво каже, що шотландський романіст „при
водить якогось Чайльд-Гарольда за те.мплієра до двору короля Джона 

„прекрасну душу" (schone Seele) XVIII в. в гетто Йорку". Не важко 
виявити, що те самісіньке ми бачимо в Куліша. Його Михайло Чар- 
нишенко характерний романтичний герой. Розлучаючись із своєю 
коханою, коли їде на війну, він ладен вернутися, щоб ще раз об
няти її. Він завсіди смутний, бо в йому завсіди борються противні 
бажання. Батьківський прокльон так мучить йому, що він стає непри
томний і падає з коня, то-що. До пари йому й чулий Петро Шра- 
менко. Хоча сам автор каже, що „козаки не дуже вдавались у лю
бощі; знали сю неміч найбільш дівчата да молодиці; вони то поскла
дали і отті пісні...., що слухаєш, і не наслухаєшся"1). І проте автор 
примушує свого закоханого героя мучитись нічницями та блукати 
місячною ніччю понадвір’ю, сточити за милу поєдинок, терпіти тур
боти, муки та рани, і за все це, звичайно, нагороджує благополучним 
шлюбом. Подібне бачимо ми і в „Алексее Однороге". І тут автор 
переконує нас, що наречена, „конечно, играла далеко не первую 
роль в стремлениях русского доброго молодца семнадцатого века" -’). 
А проте роман починається з того, що герой, повернувшись із за
ходу, перш за все вибирається до нареченої, а вже потім збирається 
побачитись з батьком та дізнатись- про політичні заколоти в країні. 
Та, звичайно, ні Олексій Однорог ані Петро Шраменко не переважили 
чулого Михайла що-до витончености переживань.

Нарешті, що-до моральних прикмет, то в обох романістів геро 
аж надто сповнені численних чеснот. Кожен із них, в істоті, являє 

*) Стор. 94.' ’) Стор. 141.
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собою каталог позитивних прикмет: палу в почуваннях, вірности 
слову, відданости престолу чи партії, сміливости, сили, молодости, 
краси й т. ин. ’). Коли Чарнишенко й накоїв деяких гріхів, то це 
через те, що він, як автор пояснює, „слабодушный юноша с горячей 
головой и большим недостатком опытности". Але-ж цей брак досвід- 
чености, незнання світу — єдина вада, що її Вальтер-Скотт зазначає 
у своїх героїв у „Піраті" -’), „Веверлеї", то-що.

2. Героїня. У обох письменників героя поставлено поруч із ге
роїнею або навіть героїнями, що сповнені теж усяких чеснот, опріч 
однієї — відповідности до історичної епохи. Якщо героїня одна, то її 
характеризується, здебільша, рисами надзвичайної кротости та ніж- 
ности, як от Едита в „'Горі та віти" або Леся „с наклоненною не
много на бок головою и глазами опущенными в тихой задумчи
вости" 8). Певне, такий само душевний склад у Параші, Берендеївої 
доньки; але' ми її так само мало знаємо, як і сам Однорог, що тільки 
'раз почув її голос: вона скрикнула, злякавшись, що наречений її 
потоне в річці.

Та бува й так, що автор виводить двох героїнь, поставивши по
між ними героя. Тоді разом з лагідною дівчиною, що її простодуш
ність підкреслюється з особливим притиском (Розою Бредуардейн в 
„Уоверлі", леді Ровеною з „Айвенго", Брендою з „Пірата", то-що, 
нарешті—Катериною з „Михайла Чарнышенка)" виводиться палка ен
тузіастка (Флора, Мек-Івор. Ревека, Міна—послідовно в кожному з 
романів В.-Скотта, Роксанда—в „Михайлі Чарнышенкові” у Куліша і.

3. Супротивники. Як уже було сказано, героєві часто про
тиставиться другий претендент на красуніну руку. Типи цих пре
тендентів розібрано попереду.

4. Суворий батько. Це досить таки трафаретна маска, що її 
ми зустрічаємо хоча-б у „Піраті". 1 тут, як і в низці инших творів, 
„суворий батько" (батько героя) мовчазний, похмурий, любить тишу 
та відлюдність. Цей образ бачимо і в романах у Куліша. У першому 
його романі він носить імення сотника Чарниша, сидить повсякчас 
над біблією та Титом Лівієм, холодно витає сина й проклинає його 
за маленьку спробу своїм робом ходити. У другому романі він зветься 
боярином Однорогом, занурений в своїх похмурих думках, так само, 
як і його українська паралеля, мовчазний, але зустрічає сина ласкою, 
щоб краще держати його в покорі. Здається, відбиток тих само по- 
чуваннів можна бачити і в Шрамі. Характерне що-до цього таке 
місце в романі: „Это Василь Невольник,—сказал старик, не глядя на

*) Цей надмір позитивних прикмет у героїв Куліша зазначає також акад. С. О. Ефремов. 
Він каже, шо автор з них «поробив ходячі схеми, що задихаються під вагою всяких 
Чеснот" («Історія укр. письменства". Вид. 2-е. В-во «Український учитель". Стор. 290).

’) Стор. 127. 3) Стор. 27, в укр. тексті нема.
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своего спутника" ’). Ці слова, перші, що їх вимовляє Шрам, мимо
волі примушують, зважаючи на авторову ремарку, підозрювати по
хмурість та відлюдність в героєвому батькові. Проте в українському 
тексті нема тих слів21. В дальшому ця риса нічим не стверджується. 
Втім, і взагалі полковникові Шрамові не надано в романі виразних 
рис що-до характеру.

5. Добродушний черевань. Одну з найулюбленіших поста- 
тів у Вальтер-Скотта становлять собою, безперечно, його добродушні 
черевані. Звичайно автор надає їм доволі високого, але не дуже 
визначного становища, яке сами вони надмірно прибільшують. Це 
надає словам їхнім поважности, значливости, ваги, але й чимало ку- 
медности. У „Веверлеї" ця особа дійшла становища барона Бредуар- 
дейна, у „Роб Рої"—лиш тільки судді Джерві, у „Піраті" це — най
визначніший багатир на„маленькому острівці, у „Дні св. Валентина — 
заможний рукавичник. Сказати по правді, усі вони добре таки на
бридають. Один дошкуляє латинськими цитатами, другий порадами, 
а третій —суддя Джерві — безконечною балаканиною про шановного 
свого татуся, ольдермена, людину сумнівної мудрости, але його ре
ченнями він що-разу приоздоблює свою мову, і часто в найневідпо- 
відніші хвилини.

**

Вони досить смішать своєю зовнішністю, і автор не скупиться на 
фарби, щоб змалювати їх товстелезність, поважні складки товщу, 
солідну лисину й т. ин. І, разом з тим, це найлюбіші та найдобріші 
люди. Вони всі відзначаються як найщирішою гостинністю, і охоче 
приймуть усякого проїжджого. І цим дехто з них (напр., барон Бред- 
уардейн) радий буде скористатися, як нагодою, щоб віддати відпо
відну данину богові Бахусові. Не зважаючи на свою буркотливість, 
вони добрі батьки, вірні друзі, дбайливі опікуни молоди. Нарешті, 
коли це треба, вони, не зважаючи на своє домонтарство та опаси
стість, ладні сісти на бойового коня або яким иншим способом обо
роняти справедливе діло.

Звичайно, не важко помітити, що ролю „добродушного череваня" 
відограють і деякі з персонажів у Кулішевих романах. У „Михайлі 
Чарнышенкові" її поділено між двома особами — дядьком героєвим та 
паном Бардахом. Звичайно, суддя „дороден"3). завсіди бурчить —то, 
що свічку не подано, то, що молодь стала ні до чого 4); але він коло 
доньки всею душею упадає й за Михайла дбає. Ми мало знаємо про 
його гостинність, але, певне, мав рацію слуга старого Чарниша, коли 
казав Михайлові: „Видно, пан судья с своей Костею не скупія для 
тебя на вареники"5). Звичайно, коли треба, то він і сміливий. Це 
він довів, коли визволяв дочку з полону в Крижановського. Але

') Стор. 4. ’) Порівн. стор. 5. >1 Стор. 167. *)  Стор. 92. Ъ Стор. 115. 
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єсть одна риса в його вдачі, іцо єднає його з певним образом у 
Вальтер-Скотта — з Джерві, так само суддею. Коли Скотівський герой 
набридає своїми повсякчасними згадуваннями про мудрість свого 
батька, то Кулішів суддя завдає муки своїм слухачам, що-разу роз
казуючи про свого діда. Усяке слово, всяка подія примушує його 
обов’язково згадати про свого шановного предка: „не так было в 
Глухове, когда мой дед был генеральным судьей" *),  „дед мой, ге
неральный судья Животовский, не надевал на шею обрончика" -’), 
„я ставлю бог знает что, еслиб ты так же смело сказал моему 
деду" 3).

Коли гостинність шановного судді змальовано мало, то ця риса 
виразно виявлена у Бардаха, що являє собою доповнення до значної 
постати Кулішевого судді. „Слава тебе, господи"! скрикує пан Бар
дах, побачивши трьох кінних у подвір’ї: „вот еще гости!" 4) Його, 
сказати-б, несамовитість у гостинності доходить до останньої межі. 
Своїх нових гостей він, за погрозою серйозного бою, примушує ви
пити дивовижний ківш, мірою на дві кварті. Його добродушність 
та нахил до нерухливости не перешкоджають йому бути, коли треба, 
досить войовничим, і він дає серйозної допомоги судді в справі ви
зволення його дочки.

Якщо суддя й пан Бардах об’єдналися разом тільки для однієї 
справи, то в „Чорній Раді" ці два близкі між собою образи злучені 
в одно в тілистій постаті, що так і зветься — Череванем. Ми, зви
чайно, вже заздалегідь знаємо, що він гостинний, і нам то не новина, 
коли ми читаємо: „Все славили его добродушное хлебосольство" 5). 
Звичайно, він радий гостям, примушує їх, хоч і не такими грізними 
способами, як пан Бардах, до доброї пиятики, він то й сам не дурень 
випити, і не зважаючи на своє домонтарство, ладен „для отчизни 
кинутись із моста в воду" ®).

Поминаємо тут комічних слуг, що у обох письменників відзнача
ються балакучістю, настирливістю, але й зворушливою любов’ю до 
своїх панів іпорівн. характерні постаті, що зросли на грунті феодаль
них відносин,—Калеб та Моніплайс у Вальтер-Скотта, ключник, Доб- 
риня та Василь Невольник у Куліша). Зазначимо тільки, що обидва 
письменники, поруч із вигаданими особами, змальовують і істо
ричні, що в їх риси залежать ужене від самих письменників. А те
пер звернімось до дальшої групи.

6. Національні характери. У Вальтер-Скотта національні 
характери помітні в селянах, що їх змальовано надзвичайно живо, і в 
окремих образах — Дженні Діне та Вудгер в „Едінбурзькій в’язниці",

') Стор. 93. ’) Ibid. •) Стор. 94, дин. те стор. 95. 97, 143 та инш. 4) Стор. 198.
*) В укр. тексті нема. •) Стор. 50
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то-що. На думку Дібеліуса, характерна риса національного шотланд
ського характеру, як його змальовано у Вальтер-Скотта, полягає в спо
лученні національного ідеалізму з тверезим практицизмом.

Куліш теж виводить постаті селян. Це багачі з „Алексея Одно
рога", що жаліються на тягар повсякчасних заколотів. У „Чорній 
Раді" змальовано міщан, що виголошують революційні промови. Але 
автор зовсім не виявив національного характера цих громадських 
клас, обмежившись вказівкою на їхню ролю в подіях того часу.

Инше діло — запорожці. Не важко помітити, що дві центральних 
запорозьких постаті у Куліша — Щербина з „Михайла Чарнышенка" 
і Кирило Тур з „Чорної Ради"—-це, в істоті, два варіанти того самого 
портрета. Характерна зовнішність, невичерпана веселість, несподівані 
„штуки", своєрідна філософія — усе це об’єднує їх обох.

Національні характери помітні і в типах добродушних череванів. 
Заміна латинських цитат простодушною балакучістю, чемної та ввіч
ливої гостинности, трохи настирливим хлібосольством, увесь цей аро
мат поважного ледарства,—усього цього Куліш не бачив у шотланд
ського романіста, усе це він ухопив із життя оком закоханого в свою 
народність художника.

* * 
Я:

До яких-же результатів приводить наш дослід?
Куліш, як і всі історичні романісти 40 — 50-х років, підпав під 

вплив Вальтер-Скотта. Захоплення письменником тривало через усе 
життя, хоч може згодом і почало зменшуватися. Куліш, слідом за Валь- 
тер-Скоттом, завів у свої романи поетизацію національного побуту, 
хоча й ніколи не доходить у своєму змалюванні його до доклад- 
ности та нагромаджування деталів, як у його зразка. В ідеалізації 
народнього духа український письменник часом переважає свого вчи
теля що-до ліричної піднесености. Що-до патріотизма в узькому ро
зумінні, то виявляється певна двоїстість. Перейняв Куліш од Вальтер- 
Скотта і найголовніші елементи що-до збудування романів. Дійові 
особи в Куліша — являють собою значною мірою постаті, що до утво
рення їх привів той самий письменник. Не зважаючи на запозиче
ність схем, Куліш зумів утворити ряд національних, цілком живих і 
вельми привабливих постатів.

Борис Нейман.
7. X. 1925.

15іі


	ПАНТЕЛЕЙМОН КУЛІШ. ЗБІРНИК ПРАЦЬ КОМІСІЇ ДЛЯ ВИДАВАННЯ  ПАМ’ЯТОК НОВІТНЬОГО ПИСЬМЕНСТВА
	Провіяний Куліш. Характер і завдання дослідів про Куліша.
	Куліш на засланні
	Перебування Куліша на Україні влітку року 1856-го. (Матеріали до Кулішевої біографії).
	Куліш і Шевченко
	Куліш і Вальтер Скотт.
	Куліш — героєм роману
	ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН НАШЕГО ВРЕМЕНИ

	ГЛАВА ПЕРВАЯ

	ГЛАВА ВТОРАЯ

	СЛАВА ТРЕТЬЯ

	ГЛАВА ЧЕТВЕР ГАЯ

	ГЛАВА ПЯТАЯ.

	ГЛАВА ШЕСТАЯ


	ПРИМЕЧАНИЯ
	ДЕ ЩО Є


