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Тема ролі й місця народної словесности у твор-
чості Пантелеймона Куліша 1840–1850-тих років, на 
мою думку, має три основні етапи. 

Перший період можна назвати пізнавально-
творчим чи етапом інтуїтивного сприймання краси, 
поетичності, а згодом і глибинного змісту народної 
пісні – це дитячі роки та період навчання в Новго-
род-Сіверській гімназії. 

Формування творчої особистости Куліша 
починалося з народних пісень його матері (вона «вміла 
розмовляти тільки українською мовою і, що мала в 
голові, все те взяла не з книжок, а з живої народної 
річі»1) та спілкування із двоюрідною сестрою Лесею, 
котра навчила його грамоти. 

Куліш завжди з особливою теплотою писав про 
свою матір, незмінно наголошуючи, що саме від неї 
перейняв чимало народних пісень: «Не було кращого 
голосу ні в кого, як у Кулішевої матері; ніхто не співав 
таких давніх пісень, як вона; хмельнищина дійшла до 
неї, не перепинена чужоземними співами. [...] Пісня 

була для неї не забавкою: вона думала піснями. Сидя 
за роботою, ніколи вона не вмовкала; тільки, було, 
зітхне, задумається – і знов співає. А серед бéседи в 
неї було що слово, то й приказка; проміж двома чи 
трьома періодами речі вона, було, вставляє співний 
поетичний дріб’язок з народної антології. Розмова її 
інколи бувала дуже весела або посмішлива, – гостре 
мала слово; а другим разом поведе речі поважні про 
святощі, про людську долю, про давні давна – і дитині 
Пантелеймону любо було її слухати»2. 

У рецензії на фольклорну збірку Счастного 
Саламона «Коломийки і шумки» Куліш так писав 
про своє «мовне виховання»: «…мене святої пам’яти 
паніматка моя вчила говорити при гостях “політично”, 
дарма що на самоті гарнесенько розмавляла вона 
зо мною простою народньою мовою і співала 
старосвітські пісні навдивовижу. Не говорила вона: 
вимовляй по-московськи, абощо. Московської вимови 
вона не любила...»3. 

В Новгород-Сіверську Куліш уперше 
ознайомився із фольклорною збіркою Михайла 
Максимовича «Украинские народные песни» 
(Москва, 1834), яку «всю вивчив напам’ять. Тут то 
міні відкрилось, що не тільки світу в вікні – більш на 
дворі, і почав я з того часу шанувати рідну мову, що 
живе в устах народніх та в його піснях»4. За Кулішем, 
«розумні (!) люде з мене сміялись, указуючи на 
таких поетів, як Пушкин або Шиллер. Замовкав, 
похнюпившись, а проте, начитавшись Пушкина 
і Шиллера, все-таки любо міні було промовляти 
свої народні думи. Виразніще скажу: і Пушкина 
з Шиллером, і вкраїнські думи однаково я знав 
напам’ять, тільки обидва поети лежали в мене там 
десь далеко в голові, а з причілка сьяли міні прості, 
гомеричні речи про козаків і про смутну вкраїнську 
долю»5. 

З того часу вивчення та записування творів 
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народної словесности стало його улюбленою 
справою. За свідченням Михайла Чалого, Куліш 
ніколи не полишав справи збирання народних «песен 
и народных преданий, а входя таким способом в 
общение с народом, он имел полную возможность 
достигнуть глубокого знания народной жизни и 
языка, которым владел впоследствии в совершенстве, 
как никто из современных ему украинских писателей 
(кроме, разумеется, Шевченка)»6.

Другий етап охоплює кінець 1830–1840-мі роки 
до арешту навесні 1847 року. Тут можемо вести мову 
про дві фази: письменницьку (межа 1830–1840-х 
років) та фіксаційно-дослідницьку (1843–1847-мі 
роки). 

Нетривале навчання в Київському університеті 
упродовж 1839–1840-х років мало дуже 
важливе значення для Куліша − тут він близько 
познайомився із професором Максимовичем, який 
справив благотворний вплив на літературну й 
фольклористичну освіту молодого романтика. Куліш 
писав, що сподобався визначному українському 
фольклористові своїм збірником народних пісень, 
записаних від матері, а вечорами вони «читали вкупі 
народні пісні українські і розкладували по розрядам. 
Потім стали читати Вальтер Скотта − і оце була 
найбільша користь Кулішеві з того спознання; про-
фесор звертав його увагу на закони іскуства, а той 
ловив жадібно усяке його слово»7. Отже, літера-
турні смаки Куліша та його погляди на фольклорні 
жанри формувалися під пильним оком знаменитого 
українського вченого, який здобув собі заслужену 
славу прекрасно укладеними народнопоетичними 
збірниками. 

Важливими для становлення Куліша-
фольклориста були й академічні лекції професора, 
про які майбутній видавець «Записок о Южной 
Руси» згадував наприкінці 1860-х років: «Аж ось 
наука виявила десяток дум козацьких, дивуючись, що 
кобзарі українські, не знавши письменства, співали 
про давні часи по-гомерівськи. Потім напечатано 
збірничок сільских пісень. Здуміли учені люде ще 
більш, постерігши в них пишну красу слова, якої 
рідко досягають і лавреати. Далі пішли вже збірники з 
приписками, увагами, історичніми висліджуваннями, 
а київський професор Максимович почав з 
универзитетської кафедри глаголати про ліричню і 
етичню красу українських співів»8.

Отже, на початку 1840-х рр. під впливом і 
за сприяння Максимовича Куліш розпочав свою 

народознавчу діяльність, що тривала майже все його 
творче життя. 

Куліш був добре обізнаним із тогочасним станом 
української фольклористики, розумів важливість усної 
словесности для поступу національної літератури. Із 
фольклором безпосередньо пов’язана його тодішня 
письменницька діяльність − це передусім творче 
використання народнопоетичних сюжетів та мотивів. 
Як приклад − прозові твори «воронізького циклу», 
історичний роман «Михайло Чарнышенко, или 
Малороссия восемьдесят лет назад». Аналіз усіх 
відомих ранніх редакцій «Чорної ради» свідчить, 
що і в середині 1840-х років Куліш практикував 
безпосередні запозичення окремих елементів сюжету 
та навіть цілих уривків з фольклорних джерел, зокрема 
легенд, переказів, дум та пісень (наприклад, народних 
оповідей про прадавні українські могили, Змієвий 
вал навколо Києва, таємничий народ «плясовиц», 
людоїдів, живий вогонь, врешті лицаря Михайлика та 
Золоті ворота тощо).

Дещо інша функція фольклору в епопеї «Україна. 
Од початку Вкраїни до батька Хмельницького» 
(1843) − тут базовими є народні думи, через які Куліш 
задумав представити історію України упродовж 
значного історичного періоду, а про ті події, які 
народнопоетичні твори не висвітлили, написати 
самому. 

Сторінка альбому з малюнками й нотатками 
Пантелеймона Куліша – перелік питань, які він ставив 

своїм респондентам під час народознавчих поїздок 
Київщиною у 1843–1844 роках.
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Літературна творчість Куліша початку 1840-х 
рр. розвивалася під знаком визнання унікальности 
української усної словесности, а це не лише 
використання зовнішніх атрибутів (одяг, особливості 
поведінки тощо), а й увага до особливостей етнопси-
хології героїв. За Віктором Петровим, використання 
локального етнографічного матеріалу пов’язано з тим, 
що письменник-початківець часто не бачить «різниці 
між етнографічним записом та белетристичним 
твором»9. 

Слушною видається думка Юрія Луцького, 
котрий зазначав, що народна творчість у 
концепційному сприйманні українських романтиків 
була національно-світоглядною чи навіть політичною 
проблемою: «Поєднання фольклору й історії було як 
п’янке вино для українських інтелектуалів (1820 – 
1830-их років. – В. І.). Воно давало готові відповіді 
не тільки на їхні естетичні та філософські запити. На-
родні пісні здобули таку високу оцінку, що вплив їх 
на формування особистості сприймався як щось са-
моочевидне»10.

Для фольклористичної діяльности Куліша важ-
ливе значення мало те, що наприкінці 1843 р. за під-
тримки відомого колекціонера барона Станіслава де 
Шодуара було утворено Київську археографічну ко-
місію11, у структурі якої Куліш власне розпочав свою 
подвижницьку збиральницьку фольклористичну ді-
яльність, а згодом долучився й Тарас Шевченко.

Експедиція 1843 р. тодішньою Київщиною 
суттєво відкоригувала погляди Куліша на роль і 
місце фольклору в історії української словесности: 
молодого романтика вразили народні співці й 
оповідачі, він зримо відчув неймовірну силу та 
красу народного поетичного слова, велику правду 
здавалося б простих народних оповідей про минуле, а 
тому почав зовсім по-іншому ставитися до художньої 
літератури. Важливо, що Куліш як фольклорист 
прагнув фіксувати роздуми та оповіді кобзарів та 
оповідачів у той момент, коли ті висловлювалися 
вільно, без впливу на них записувача. 

На Кулішеве бачення національного фольклору 
значний вплив мав Микола Гоголь, зокрема його 
стаття «О малороссийских песнях» − своє розуміння 
змісту українських народних пісень Куліш виклав у 
розвідках «О малороссийских песнях» та «Uwagi над 
малороссийскими песнями»12 (як бачимо, від Гоголя 
Куліш узяв і назву для однієї із своїх статей). На 
відміну від Гоголя, Куліш акцентував на складності 
належного сприймання та оцінювання народної пісні, 

адже її ігнорували тоді, коли скрізь можна було почути 
хвалебні відгуки про «кабінетну», «книжну» поезію, 
якої простий народ не розумів і не сприймав. Куліш 
вважав, що в народній пісні «несравненно более и 
жизни, и силы чувства, и фантазии, и даже достоинств 
живописных»13, ніж у піснях поетів. 

З усього масиву народної пісенності Куліш 
виокремлював історичну поезію, вважав її 
важливішою, ніж літописи та наукові праці, бо 
«никакая летопись, никакое учёное и гениальное 
сочинение не может дать о духе малороссийского 
народа лучшего понятия, чем песни»14, наголошу-
вав на силі її впливу на свідомість кожного українця 
– саме завдяки народній пісні звичайний сільський 
парубок, «вовсе чуждый понятий исторических, 
вслушавшись в торжественно-протяжные напевы про 
козаков, вполне постигает древнее состояние своей 
родины, и се[р]дце его в минуты пения бъется именно 
тем чувством, которое жило в народе лет 100 или 200 
назад»15. 

До етнографії й фольклористики Куліш, за 
словами Андрія Лободи, «ставився не стільки як 
учений, представник етнографії, скільки як поет»16, 
а тому підбирав переважно довершені поетичні тек-
сти, звертаючи увагу передусім на їхню художню 
виразність. Відтак і його судження були скоріше 
оцінками письменника, ніж ученого-фольклориста. 
Ось що Куліш писав про уривок прекрасної народної 
пісні «Ой не літай, стара утко, до озера води 
пити»: «Превосходная вещь! Чудо! Чудо! Что за 
совершенство! Что за прелесть поэзии!»17. Цей ури-
вок вартий того, щоб його подати повністю: 

«– Ой не літай, стара утко, до озера води пити: 
Засідають два стрільчики, хочуть тебе вбити. 
– Ой як міні не літати до озера води пити? 
Єсть у мене на озері маленькії діти. 
В мене діти малоліти, не здужають в степ 

летіти. 
– Ой не ходи, удівонько, на цвинтар тужити, 
Засідають два діверки, хочуть тебе вбити. 
– Ой як же міні не ходити на цвинтар тужити, 
Положила миленького, зостались малі діти, 
Малі діти, малолітні, із ким міні в світі жити»!18

Куліш дбав про те, аби поширювати українську 
пісню серед європейських народів, а тому перед своїм 
очікуваним виїздом за кордон дуже переймався тим, 
щоб українське поетичне слово достойно звучало в 
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Європі. Відомо, що він пристрасно хотів опублікувати 
«Кобзар» німецькою мовою («я бы желал во время 
моего пребывания за границею напечатать их 
[«Кобзар» і «Гайдамаки». – В. І.] для славянского 
мира с немецким переводом, со введением и коммен-
тариями на немецком языке: да славится украинское 
имя во всех языках!»19), підтримував ідею польського 
поета Тадеуша Лади-Заблоцького видати у Франції з 
великою передмовою українські народні пісні: «Его 
издание выйдет в Париже и сделает нашу поэзию и 
историю (введение будет обширным) известною в 
целой Европе, что непременно нужно»20. 

Третій етап охоплює початок – середину 1850-
х років. Його можна назвати науково-едиційним: це 
переважно праця над виданням «Записок о Южной 
Руси» (1856–1857), а відтак і осмисленням фольклор-
но-етнографічного матеріялу, більшу частину яко-
го Куліш нагромадив у 1840-і роки. Відзначу й його 
участь у збірнику Метлинського «Народные южно-
русские песни» (Київ, 1854). Невдоволенням якістю 
публікації народної думи про єврейські відкупи та 
війну через них від кобзаря Андрія Шута, яке здійснив 
отець Георгій Базилевич (Этнографический сборник. 
СПб., 1853. Вып. 1. С. 329–333), можна пояснити поя-
ву бажання в Куліша перезаписати цей народний твір, 
а заодно зафіксувати й інші фольклорні тексти цьо-
го унікального народного барда. Стаття Базилевича, 
мабуть, окрім уміщеної у ній думи, не мала великої 
наукової вартости, але свою роль вона виконала – 
привернула увагу записувачів усного українського 
слова до колоритної постаті Андрія Шута, дума яко-
го (Кулішева назва «Дума про жидівські відкупи та 
про війну через них») дала фольклористові «высокое 
понятие о достоинстве его (Шута. – В. І.) песен в 
историческом отношении»21.

Процес підготовки й записування творів народ-
ної словесности Куліш сприймав як загальнонаці-
ональну справу, «піднімає до високої місії й самого 
збирача та записувача»22, вважаючи, що публікаціями 
текстів усної словесности збирач не лише розширює 
коло історичних відомостей про націю, а й сам стає 
частиною історії. Пишучи про народні легенди та 
перекази як джерело справжньої поезії, Куліш зазна-
чав, що «провести источник родного слова и духа к 
будущим писателям – не значит ли быть двигателем 
их успехов?»23. За Фрідріхом Шольцем, це свідчення 
романтичних начал у наукових підходах Куліша до ви-
вчення і збирання творів фольклору24. 

Про особливість Кулішевої праці над пісенними 

текстами дає уявлення збірник «Малороссийские 
песни», остаточний варіянт котрого походить, мабуть, 
зі середини 1850-х років, хоча в своїй основі склався 
уже 1843 року – Міхал Ґрабовський тоді писав, що 
Куліш «вивчав народ як живу книжку; показав мені 
величезний том українських пісень, укладених 
систематичніше, ніж усі доти відомі збірники»25. 
Куліш планував не лише подавати тексти пісень, 
а й публікувати свої коментарі до окремих творів, 
які часто переростали в невеликі фольклористичні 
розвідки. 

Автор «Записок о Южной Руси» декларував, що 
в його виданні не варто шукати наукових концепцій, 
бо він «решился издать эти «Записки», не держась 
в них никакого плана, ни системы, которые были 
бы возможны только при несравненно бóльшем 
накоплении материалов»26. Певну хаотичність роз-
міщених тут фольклорних текстів Куліш пояснював 
специфікою своїх записів: «Я включаю сюда всë, 
что нахожу в своих записных книжках в том виде, 
в каком оно внесено туда, предоставляя каждому 
рыться в моëм несортированном скарбе и находить 
между множеством для него ненужного что- нибудь 

Пантелеймон Куліш. 
Борис Запара і фрагмент оповіді про причину його 

сліпоти. 13 вересня 1844 р., м. Богуслав.
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и пригодное, – подобно тому, как я рылся в памяти 
стариков, старух, пахарей, чабанов, старосветских, 
почти неграмотных панов и престарелых монахов»27. 
Народознавець зізнавався, що «странствуя из села в 
село по малороссийским губерниям в период моей 
юности, я редко имел в виду собственно науку. 
Меня увлекала поэтическая сторона жизни народа. 
Я гонялся за драмою, которую разыгрывает мелкими 
отрывками целое малороссийское племя. […] Если 
в этом желании заключались и побуждения чисто 
научные, то источником их была всë- таки чистая 
любовь к человеку в его простой сельской жизни»28. 
Ця праця однак є дуже важливою ланкою в історії 
поступу української фольклористичної думки, а самі 
«Записки о Южной Руси», за Кулішем, «должны 
вывести у нас науку народоописания на высокую 
степень совершенства»29. 

«Розкиданість» матеріялу «Записок о Южной 
Руси» свідчить і про те, що у своїх поглядах на 
жанрово-стильову специфіку творів українського 
фольклору Куліш не завжди був послідовним: 
укладаючи уснопоетичні твори у збірники, 
фольклорист додержувався різних засад. Спершу він 
був проти поділу творів героїчного епосу за жанрами, 
пропонуючи триматися хронологічного принципу 
розташування цих творів, а з кількох варіянтів не 
робити єдиного цільного тексту, як у поемі-епопеї 
«Україна»: «мне кажется, лучше поместить все 
варианты, нежели составлять из вариантов одну 
думу»30. 

Новаторство «Записок о Южной Руси» і в 
тому, що тут уперше в українській фольклористиці 
народнопоетичні тексти подано у контексті їхнього 
реального побутування, а також написано про 
народних співців та оповідачів. 

Заслуговують на увагу Кулішеві спостереження 
над питаннями співвіднесеності часу події та її 
поетичної трансформації: фольклорист вважав, що 
народні твори виникли під безпосереднім враженням 
від конкретного історичного факту: «в “Краткой 
истории о бунтах Хмельницкого”, написанной 
современником этих “бунтов”, говорится (на стр. 
44), что невеста Тимофея Хмельницкого накануне 
свидания с ним приказывала петь себе о нëм “думу 
козацкую”»31. 

Важливою для Куліша була тема складачів 
історичних дум та пісень. На його переконання, 
творцями героїчних дум були учасники подій, а 
сліпим бандуристам належать, «может быть, только 

думы собственно поучительные; но воинские думы 
уже одною обстоятельностью описаний битв, 
переправ и всех операций войны показывают, что они 
вышли из души, сильно волновавшейся при зрелище 
этих явлений»32. 

За Кулішем, варто вести мову про органічну 
пов’язаність українських народних дум і «Слова о 
полку Ігоревім», підтвердженням чого є висновок 
про те, що «песенность в старые времена Южной 
Руси была в сильном развитии, и что эпос был так 
употребителен между рыцарством, как лирическая 
поэзия – между женщинами»33. 

Логічною є Кулішева підтримка популярного 
тоді поділу народних пісень на чоловічі та жіночі, 
причому фольклорист акцентував на поетичній 
досконалості жіночих пісень. Чоловічі пісні, а 
також думи, фольклорист пропонував ділити на 
«козацкие, которые имеют своею сценою Украйну, 
и на невольницкие, которые описывают пребывание 
козаков на турецких галерах или в плену у турок и 
татар»34. За Кулішем, невільницькі думи є двох видів: 
«плачи, к которым принадлежит дума о Марусе 
Богуславке, и славословия, к которым относится дума 
о Кишке Самийле»35, зазначаючи, що думи-славлення 
складалися уже в Україні, коли невільники були на 
волі. 

В остаточному тексті роману «Чорна рада. 
Хроніка 1663 року» (СПб., 1857) Куліш переважно 
обмежився спорадичним цитуванням уривків 
народнопоетичних творів, що зробило художню дію 
роману більш динамічною, а сам твір композиційно 
та сюжетно довершеним. Це позначилося й на 
ідейно-суспільній тенденційності твору – переробка 
тексту була процесом перетворення національно-
патріотичного історичного роману у твір соціально-
історичний уже без очевидної національно-
патріотичної тенденції. 

Куліш не полишав фольклористики і в наступні 
роки. Варто вказати на його недруковану свого 
часу статтю «Дві мові, книжня і народня», широко 
задуману працю «Нарис історії словесности русько-
української», з якої він завершив лише розділ «По-
гляд на занедбаннє народньої мови», статтю «Погляд 
на усню словесність українську», культурологічний 
нарис «Остап Вересай. Сокиринський кобзар», 
«Простонародность в украинской словесности», 
цитовану тут статтю «До Счастного Саламона, про-
читавши його “Коломийки і шумки”» та інші, все-
бічне осмислення яких суттєво збагатило б наші по-
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гляди на роль і значення Куліша в історії української 
народознавчої науки. Це станеться передусім тоді, 
коли ці та інші фольклористичні розвідки будуть у 
«Повному зібранні творів» Куліша», а відтак стануть 
доступними для сучасних учених. 
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«Коломийки і шумки” // П. Куліш. Твори: У 6 т. – Львів: 
Просвіта, 1910. Т. 6. С. 517–518.

4 П. Куліш. До Счастного Саламона. С. 519.
5 Там само. С. 519.
6 М. Чалый. Юные годы П. А. Кулиша // Киевская ста-

рина. 1897. Май. С. 295.
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Родина Колессів − спадкоємність науково-мистецьких тра-
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