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Василь IВАШКIВ

ПРИЧИНКИ ДО ТЕМИ:
“ПАНТЕЛЕЙМОН КУЛIШ
ТА ОСТАП ВЕРЕСАЙ”

Vasyl IVASHKIV. Additions to Themes “Pantelei-
mon Kulish and Ostap Veresay”.

У “Записках о Южной Руси” Пантелеймон
Кулiш значне мiсце вiдвiв характеристицi носiїв
фольклору, котрi зберегли у своїй пам’ятi неоцi-
неннi народнопоетичнi скарби. Пишучи про них,
П.Кулiш вiдштовхується вiд образу старого слiп-
ця, котрого фольклорист-початкiвець побачив iз
хлопцем-поводирем бiля своєї квартири у Киє-
вi. Саме вiд цього слiпця вiн, за його словами,
записав вiдому легенду про лицаря Михайлика
та Золотi ворота. Роздумуючи про таких людей,
фольклорист зазначив, що серед них були люди
з прекрасною пам’яттю, а частина з них займає
“первое место по развитию поэтических и фило-
софских способностей”1.
У цьому планi показовими є стосунки

П.Кулiша з найбiльш знаменитим iз українських
кобзарiв Остапом Вересаєм, у якого фольклорист
нерiдко просив мудрої поради та молитви: “Оце,
брате Остапе, збираємось ми у далеку дорогу до
чужих земель, учиться всякого розуму. Попроси-
мо тебе, помолись за нас Богу. Може, Бог твою
мужичу молитву почує скорiйше, нiж нашу пан-
ську. Не за грошi нашi помолись Богу, а за те,
що ми щирою душею бажаєм усякому доброму
чоловiкови святого добра”2. Або приклад з iншо-
го Кулiшевого листа Вересаєвi уже вiд 22 бере-
зня 1859 р.: “Збираюся i я на Вкраїну, i, може,
побачу тебе i поражусь з тобою, як у свiтi жи-

1Записки о Южной Руси. Издал П.Кулиш.– СПб.,
1856.– Т. 1.– С. 43.

2Лист П.Кулiша О.Вересаєвi вiд 10 грудня 1856 р.
// Киевская Старина.– 1904.– Т. LXXXIV.– Февраль.–
С. 221.

ти”3. Про глибоке розумiння нацiональної ролi
українських кобзарiв, дбайливе ставлення до них
свiдчать i рядки Кулiшевого листа Вересаєвi уже
вiд 16 листопада 1865 р.: “Темний ти чоловiк, а
як заграєш у бандуру та заспiваєш, то i в тако-
го серце стрепенется, що ввесь свiт iз’їздив. Тим
твоє дiло, друже Остапе, спасенне, i ти на свою
долю не нарiкай, хоч вона тобi i гiрка здаєтся.
Одарив тебе Бог розумом i словом таким, що ви-
дющi в тебе учатся i письменнi люде тебе поважа-
ють”4. Такi висловлювання суттєво доповнюють
Кулiшевi судження про кобзарiв i кобзарство, ви-
словленi в “Записках о Южной Руси”, а також
свiдчать про те, що тема “Пантелеймон Кулiш i
кобзарство” (в т.ч. й тема “Пантелеймон Кулiш
та Остап Вересай”) заслуговує спецiального ви-
вчення, тим паче, що українськi радянськi дослi-
дники кобзарства (зокрема, Ф.Лавров, Б.Кирдан
та А.Омельченко) її переважно обминали або iн-
терпретували тенденцiйно.
Дослiдники неодноразово ставили питання про

те, чи П.Кулiш знав О.Вересая у часи пiдготов-
ки матерiалiв другого тому “Записок о Южной
Руси”, тобто друга пол. 1856 – поч. 1857 рр.
На думку Олени Пчiлки, їхнє знайомство тре-
ба датувати 1856 р.5 (здається, перший вiдо-
мий лист П.Кулiша до О.Вересая писаний 10
грудня 1856 р., хоча познайомилися вони, зро-
зумiло, принаймнi трохи ранiше6), а тому коли

3Там само.
4Там само.– С. 225.
5Дослiдники Б.Кирдан та А.Омельченко це знайомство

датують серпнем 1856 р. (Див.: Кирдан Б., Омельченко А.
Народнi спiвцi-музиканти на Українi.– К., 1980.– С. 93).
Прикметно, що, пишучи про збiднiлiсть репертуару слiпих
спiвакiв на початку “Записок о Южной Руси”, П.Кулiш
називає жартiвливi пiснi “Про Хому та Ярему” i “Дво-
рянку, яка вийшла замiж за хлiбороба”, якi часто викону-
вав саме Остап Вересай. Цiкаво, кого ж тут мав на увазi
П.Кулiш?

6Як доказ знайомства П.Кулiша з Остапом Вересаєм
улiтку 1856 р. (уже пiсля виходу у свiт першого тому
“Записок о Южной Руси”) Б.Кирдан подав уривок Ку-
лiшевого листа до дружини, що є продовженням листа вiд
21 серпня 1856 р. про вiдвiдини будинку Г.Галагана, де
жив Остап Вересай: “Забыл я рассказать тебе об Оста-
пе, сокиринском бандуристе, который играет роль в первой
части 2-го тома “Записок о Южной Руси”. Пошли мы к
нему в хату и долго с ним беседовали. Он очень умен и
благороден чувствами” (Кирдан Б.П. Собиратели народ-
ной поэзии...– С. 215–216). Закономiрно, що про Остапа
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Л.Жемчужнiков вiд бандуриста Остапа “запису-
вав” у корчмi пiд Києвом пiснi про Кирика i
про Правду i Кривду (це було, коли вiрити датi,
зазначенiй у “Записках о Южной Руси”, перед
25 грудня 1855 р.7), П.Кулiш ще не знав про
О.Вересая. Тим часом, окремi деталi iсторiї жит-
тя цього бандуриста Остапа iз другого тому “За-
писок о Южной Руси” (вiн був, як i Вересай, iз
Калюжинцiв8), зокрема його оповiдi про своє не-
легке життя та знущання з нього зятя вказують
на те, що тут йдеться власне про Вересая.
Ось що писала з приводу постатi кобзаря Ос-

тапа в Кулiшевих “Записках о Южной Руси”
Олена Пчiлка: “Кобзарь Остап промелькнул та-
ким образом в “Зап[исках] о Ю[жной] Р[уси]”
фантастическим силуэтом, как личность неизвес-
тная. Между тем можно думать, что редактор
“Зап[исок] о Ю[жной] Р[уси]” знал, кто был
кобзарь, певший такие замечательные песни, как
о “правде” и об истории легендарного священни-
ка с Кириком (поэма будто бы тогда же, вместе с
песнею о правде украинской записанная в степной
корчме, от того же “странствующего кобзаря”9).
Думаю, певною вiдповiддю на це фактично

риторичне запитання Олени Пчiлки про те, чо-
му П.Кулiш так детально описав свої зустрi-
чi з А.Никоненком, А.Шутом та iншими на-
родними лiрниками та оповiдачами, але обминув
О.Вересая, хоча на час виходу другого тому доб-
ре його знав, може бути стаття “Остап Вересай.
Сокиренський кобзар”, опублiкована в “Правдi”

Вересая нема згадки у Кулiшевому листуваннi до 5 квiт-
ня 1856 р. (Див.: Кулiш П. Повне зiбрання творiв.– К.,
2009.– Листи.– Т. 2.– 1850–1856.– 670 с.).

7Тут треба дещо поправити К.Грушевську, котра також
прагнула з’ясувати це питання. Вона писала: “Запис друго-
го тому “Записок”, зроблений вiд кобзаря Остапа, датова-
ний “25 декабря 1855 г.” – дата фантастична, бо на Рiздво
(се ж перший день Рiздва!) того року Жемчужников був у
Києвi” (Грушевська К. Збирання i видавання дум в ХIХ
i в поч. ХХ в. // Українськi народнi думи.– Том перший
корпусу.– [К.], 1927.– С. LXXII). На мою думку, дата
“1855, декабря 25. Киев” є вказiвкою на закiнчення пiдго-
товки всього матерiалу “Сказки и сказочники” та передачi
його Кулiшевi, а не на день перебування Л.Жемчужнiкова
у корчмi пiд Києвом.

8Записки о Южной Руси. Издал П.Кулиш.– СПб.,
1857.– Т. 2.– С. 101).

9Олена Пчилка. [Передмова] Письма к Остапу Ве-
ресаю П.А.Кулиша и Л.М.Жемчужникова // Киевская
Старина.– 1904.– Т. LXXXIV. – Февраль.– С. 213.

(чч. 15-18 за 1868 р.) за пiдписом Микола Во-
ловiд. У “Словнику українських псевдонiмiв та
криптонiмiв (ХVI-ХХ ст.)” О.Дея10, iз покли-
канням на “Дiло” (ч. 3 за 1 (13) квiтня 1899 р.),
написано, що Микола Воловiд це Василь Бiлозер-
ський. Не вдаючись у подробицi доведення цiєї
думки у виданнi О.Дея, зазначу, що iснує й iнше
мiркування, котре свого часу досить аргументо-
вано обстоювала К.Грушевська. Так, дослiдниця
зазначала, що оскiльки до статтi додано чотири
листи Остапа Вересая, писанi саме до П.Кулiша
(у публiкацiї – “до приятеля на чужину”), котрi,
до речi, не згадуються у словнику псевдонiмiв, “i
видно Кулiш був автором самої статтi”11.
Аналiзуючи цю статтю про О.Вересая,

К.Грушевська вiдзначала передусiм унiкальнiсть
факту “уведення звичайного кобзаря до iсторiї лi-
тератури та трактування його на рiвнi справжньо-
го артиста, не тiльки виконавця, але й представ-
ника творчости народної – поета. Ся манiфестацiя
пiдкреслювала зв’язок народної української поезiї
з книжною поезiєю, пiдкреслювала однiсть пое-
тичної еволюцiї нацiї в дусi “Записок о Южной
Руси”12. Вiдтак, можна припустити, що, певним
чином обминувши постать О.Вересая в “Запис-
ках о Южной Руси”, П.Кулiш усе ж написав про
нашого знаменитого спiвця окрему спецiальну ве-
лику розвiдку в “Правдi”, на що вказують стиль
статтi та акцентацiя на окремих деталях iз твор-
чого життя самого Кулiша.
У своїй слiпотi кобзарi часто бачили вiщий

знак або покару за якiсь свої учинки. У “Запис-
ках о Южной Руси” П.Кулiш навiв характерну
оповiдь слiпця iз Богуслава, що на Київщинi, Бо-
риса Запари, котрий вважав, що причиною його
слiпоти було материнське прокляття13. Цiкавою є
й оповiдь слiпого спiвця Остапа iз Калюжинцiв
(як уже зазначалося вище, можливо, Вересая),
яку начебто записав Л.Жемчужнiков у тому ж
шинку пiд Києвом: “Як ослiп? Е, Бог його знає...
не можна того знать. Бачте, як був я хлопцем, то,
кажуть, був проворний. Батько молотив, а хтось
увiйшов у хату запалить люльку да й питає: “Де

10Див.: Дей О.I. Словник українських псевдонiмiв та
криптонiмiв (ХVI-ХХ ст.).– К., 1969.– С. 442.

11Грушевська К. Збирання i видавання дум...– С. LХ-
ХIХ.

12Там само.– С. LХХIХ.
13Записки о Южной Руси...– Т. 1.– С. 80.
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ж батько з матiр’ю спить? На полу?” – “На по-
лу”, – кажу. А вiн регоче. “А, може, на печi?”.
Я кажу: “На печi”. А вiн регоче. Да як пiшов
вiн, так я й ослiп. Треба було мене рiзкою сiкти,
то, може б, я й не ослiп”14. К.Грушевська писала,
що цю саму iсторiю О.Вересай згодом повторив
О.Русову, розповiдаючи про своє життя15.
Однак найбiльш затемненою, а тому й цiкавою

є фольклорно-лiтературна iсторiя вiдомої “Пiснi
про Кирика”, названої в “Записках о Южной
Руси” “Балладой из времен унии” та опублiко-
ваної лише в невеликiй частинi тиражу другого
тому (с. 83–95)16. У переважнiй бiльшостi випу-
щених примiрникiв цих сторiнок просто нема –
пiсля 83 стор. одразу ж iде 96. Прикро, але саме
такий “урiзаний” примiрник другого тому викори-
стало видавництво “Днiпро” для репринтного пе-
ревидання “Записок о Южной Руси” у 1994 р.,
при цьому досить дивно пояснивши такий факт у
своїй редакцiйнiй примiтцi: “В оригинале нару-
шена нумерация колонцифр: по содержанию за
стр. 83 следует стр. 96”.
Як видно iз тексту “Записок”, цю “баладу”

Л.Жемчужнiков записав узимку 1855 р. у сiльсь-
кому шинку по дорозi до Києва вiд слiпого спiв-
ця Остапа, котрий повертався з ярмарку. Однак
iнформацiя П.Кулiша iз вказiвкою на цього та-
ємничого кобзаря Остапа та Л.Жемчужнiкова як
записувача “Пiснi про Кирика” у таких дуже не-
простих польових умовах протягом усього ХХ ст.
викликала численнi критичнi вiдгуки, в яких пiд-
давалися сумнiву як обставини запису, так i вка-
зiвка на особу цього росiйського та українського
художника i фольклориста як власне записувача
твору.
Однiєю iз перших такi сумнiви висловила ще

Олена Пчiлка, котра справедливо зазначала, що
Л.Жемчужнiкову було дуже непросто, ховаючись,

14Там само.– Т. 2.– С. 100–101.
15Грушевська К. Збирання i видавання дум...– С. LХIХ.
16Посилаючи Г.Ґалаґановi другий том “Записок о Юж-

ной Руси”, П.Кулiш зазначав: “Слiдом за “Радою” [йдеть-
ся про iсторичний роман П.Кулiша “Чорна рада. Хронiка
1663 року”.– В.I.] пiслав я Вам по книжцi i другого тому
“Записок”. Там єсть легенда про попа-унiта. Хоть її це-
нзор i пропустив, а для продажi я вирiзав iз екземплярiв,
щоб не вз’їлись на мене попи, бо на злодiю шапка горить”
(П.Кулiш – Г.Ґалаґану. Лист вiд 30 березня 1857 р. //
Вибранi листи Пантелеймона Кулiша, українською мовою
писанi.– Нью-Йорк–Торонто, 1984.– С. 105.

потайки записати поетичну легенду на 12 сторi-
нок у корчмi, причому прослухавши твiр лише
один раз. Вiдтак, резюмувала дослiдниця, скорi-
ше всього кобзар Остап у корчмi був не Вересай
(перша згадка про знайомство з О.Вересаєм у
мемуарах Л.Жемчужнiкова датована 1853 р.17, а
тому коли б справдi наприк. 1855 р. йшлося са-
ме про Остапа Вересая, то Л.Жемчужнiков би
це зазначив), а вiдтак пiсня про Кирика йому не
належить18. Унаслiдок цього “осталась в тумане
(как мне кажется, нарочитом) личность кобзаря,
будто бы исполнявшего её [себто баладу про Ки-
рика. – В.I.]: пел её где-то какой-то “странствую-
щий кобзарь””19. Цю ж думку згодом повторили
Б.Кирдан та А.Омельченко: “Кобзар Остап – де-
що романтизований образ народного спiвця, а не
реально змальований Остап Вересай”20.
Пiдсумовуючи свої думки, Олена Пчiлка заз-

начала, що вiдкритим залишається також питання
про те, “кто же кого ввел в заблуждение [пiснею
про Кирика. – В.I.] – Жемчужников ли Кули-
ша, или Кулиш читателей “Зап[исок] о Ю[жной]
Р[уси]”21.
Бiльшiсть сучасних дослiдникiв одностайна пе-

редусiм у тому, що в даному випадку мова нiяк
не повинна йти про Остапа Вересая, як це можна
зрозумiти iз тексту “Записок о Южной Руси”, у
репертуарi якого нi М.Лисенко, нi О.Русов такої
пiснi не виявили. Б.Кирдан та А.Омельченко так
i писали: “вiн [себто П.Кулiш. – В.I.] вклав в
уста кобзаря Остапа легенду, якої Остап Вересай
не знав”22. Твердження Ф.Лаврова про те, що
О.Вересай таку пiсню про Кирика усе ж знав,
мабуть, треба сприймати iз поправкою на тенден-
цiйнiсть його дослiдження про нашого славетно-
го кобзаря, в якого Ф.Лавров передусiм шукав
конкретних пiдтверджень для своїх висновкiв про
антиклерикальну соцiальну спрямованiсть репер-
туару О.Вересая: “Вороже ставилось до Вересая

17Див.: Жемчужников Л.М. Мои воспоминания из
прошлого.– Л., 1971.– 151–161.

18Див.: Киевская Cтарина.– 1904.– Т. LХХХIV.–
Февраль.– С. 215.

19Там само.
20Кирдан Б., Омельченко А. Народнi спiвцi-музиканти

на Українi...– С. 99.
21Киевская Cтарина.– 1904.– Т. LХХХIV.– Февраль.–

С. 215.
22Там само.– С. 99.
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i духовенство, яке вiн нерiдко висмiював у своїх
сатиричних i гумористичних пiснях [...]. Найдо-
шкульнiшою для попiв була “Пiсня про Кирика
та ненажерливого попа”23. Однак, наводячи пе-
релiк фольклорних творiв, котрi О.Вересай знав,
Ф.Лавров тексту “Пiснi про Кирика” не подав.
Прикметно, що у виданнi 1980 р. Ф.Лавров про
Остапа Вересая як виконавця “Пiснi про Кири-
ка” писав не так категорично, як 1955 р., зно-
ву ж таки не покликаючись на джерело такого
твердження.
Думаю, що це питання слiд залишити вiд-

критим до новiших спецiальних дослiджень.
Адже, як слiдом за Ф.Колессою зазначала
К.Грушевська, для репертуару усякого народного
спiвця, у тому числi й Остапа Вересая, харак-
терна змiнливiсть, що врештi засвiдчив К.Ухач-
Охорович, котрий виявив, що О.Вересай знав
ще три думи, яких О.Русов свого часу не
зафiксував24.
Новий етап поглибленого вивчення цього, зда-

валося б, простого фактичного питання припа-
дає уже на кiн. ХХ ст. i пов’язаний з праця-
ми вiдомого та авторитетного українського фольк-
лориста О.I.Дея, котрий до IХ Мiжнародного
з’їзду славiстiв (К., 1983) опублiкував статтю
“Методологiчна та джерелознавча база видання
зводiв фольклору слов’янських народiв”, у якiй
використав значною мiрою сенсацiйний матерi-
ал стосовно обставин запису цiєї балади – не-
вiдому науцi записку брата дружини П.Кулiша
М.М.Бiлозерського25, датовану 9 грудня 1885 р.
Тут нема потреби ще раз подавати цей уже

тепер вiдомий архiвний матерiал, а тому спи-
нюся лише на його основних положеннях. Так,
М.М.Бiлозерський наголошував, що цю баладу

23Лавров Ф.I. Кобзар Остап Вересай.– К., 1955.– С. 7.
24Див.: Грушевська К.М. Збирання i видавання дум...–

С. LXXXIV.
25Цiкаво, що П.Кулiш, здається, дуже шанував Миколу

Михайловича Бiлозерського як фольклориста. Так, у своє-
му листi до нього вiд 1 серпня 1855 р. брата своєї дружи-
ни вiн не лише втаємничував у плани видання “Записок о
Южной Руси”, просив надсилати фольклорнi матерiали, а й
зазначав, що хотiв би почути його думку про свою майбу-
тню книжку: “... я бы желал иметь Вас первым читателем
упомянутой этнографической книги. Вы могли бы принести
мне пользу своими замечаниями и воспоминаниями. Види-
те, какой Вы уже знаменитый человек!” (Кулiш П. Повне
зiбрання творiв.– Листи.– Т. 2.– С. 276).

вiд початку до кiнця записав саме вiн 13 сiч-
ня 1856 р. у Києвi на квартирi у Кулiшiв
вiд лiрника Василя Липника з Димера, що не-
подалiк вiд Києва, а Кулiш її текст опублi-
кував “со значительными пропусками”, вiдтак
вся вона “переделанная или, правильнее сказать,
“исправленная” им”26. Така ситуацiя, як зазна-
чав М.Бiлозерський, врештi призвела до того, що
“часть речи Остапа и все разговоры людей, при-
сутствующих в шинке в с. Яблуновка, относя-
щиеся до этой баллады, и сцена питья горилки
за здоровье Кирика (“Записки о Южной Руси”,
с. 95–96) – чистейшая выдумка, совершенно не-
приличная для научного сборника”27. Про досто-
вiрнiсть змiсту цiєї записки, за О.Деєм, свiдчить
i порiвняння рукописного запису, який здiйснив
М.Бiлозерський, i тексту, наведеного в “Записках
о Южной Руси” П.Кулiша28.
Однак навiть така, здавалося б, очевидна й ар-

гументована вказiвка на записувача твору та осо-
бу народного спiвця, сперта на архiвний матерiал,
аж нiяк не вичерпує проблеми. Рiч у тому, що
наука знає ще й свiдчення Л.Жемчужнiкова, кот-
рi той, як i М.Бiлозерський, виклав власноручно.
Йдеться про цитованi уже в данiй статтi мемуа-
ри “Мои воспоминания из прошлого”, вперше всi
шiсть частин яких за авторським машинописним
примiрником опублiкованi 1971 р. Прикметно, що
О.Дей чомусь про них зовсiм “забув”. Тим ча-
сом Л.Жемчужнiков зазначав, що одного разу вiн
“зустрiв у Києвi лiрника, вiд якого записав тодi
ж дуже цiкаву баладу про “Бiдного Кирика, попа
и алчущую попадью”. Кулиш был очень доволен
этим оригинальным народным произведением”29.
Як бачимо, тут непросто встановити iстину –

врештi, залишу цю тему для майбутньої спецiаль-
ної розвiдки.

26Цит. за: Дей О.I. Методологiчна та джерелознавча
база видання зводiв фольклору слов’янських народiв...–
С. 277.

27Там само.
28Таке зiставлення автор цiєї статтi зробив в академiч-

ному виданнi “Записок о Южной Руси”, що готується у
видавництвi “Критика”.

29Жемчужников Л.М. Мои воспоминания из
прошлого...– С. 210–211.




