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Передмова 

Український письменник, фольклорист, етнограф, мовознавець, 

перекладач, критик, редактор, видавець, філософ історії Куліш Пантелеймон 

Олександрович народився 7 серпня (26 липня) 1819 року на хуторі поблизу 

містечка Вороніж (тепер Шосткинського району Сумської області) в сім’ї 

заможного козака-хлібороба. Батьки майбутнього письменника – Олександр 

Андрійович і Катерина Іванівна – походили з давніх козацько-старшинських 

родів1. 

Початкову освіту П. Куліш одержав дома від старшої сестри Лесі. Його 

мати була неписьменною, але від неї майбутній письменник перейняв багато 

народних пісень; приказок, прислів’їв. 

Продовжив він своє навчання у Новгород-Сіверській гімназії, у якій 

директором був І. Тимківський – український педагог і письменник, під 

впливом якого у Пантелеймона Куліша виник інтерес до народної творчості. 

Особливо велику роль відіграв у цьому збірник українських народних пісень, 

записаних М. Максимовичем. Тоді ж молодий гімназист почав збирати народні 

пісні та писати власні твори. Не закінчивши гімназії, Пантелеймон Куліш 

зайнявся приватним учителюванням2. 

Упродовж 1839 – 1840 років П. Куліш – слухач лекцій на філософському 

та правничому факультетах Київського університету. Вступити до цього 

престижного навчального закладу йому так і не вдалося, оскільки не мав 

документального підтвердження свого дворянського походження, хоча його 

                                                             
1 Крижанівська Т. Пантелеймон Куліш – першорядна зірка української 

культури: письменник, видавець, редактор / Т. Крижанівська // Вісник 

Книжкової палати. – 2009. – № 8. – С. 37-40. – Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2009_8_15. 
2 Творчість П. Куліша та його вклад в розвиток української культури» 

методичні матеріали Управління культури і туризму Харк. облдержадмін., 

Харк. обл. універс. наук. б-ка; ред.-уклад. Н.М. Грачова – Х.: ХОУНБ, 2019. – 

С. 3. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%A2$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9615184
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9615184
http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2009_8_15
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батько й був вихідцем з козацько-старшинського роду. Та кілька років слухання 

лекцій на філософському, а згодом на правничому факультетах виявилися 

визначальними для його подальшої долі. Роки навчання в університеті дали 

можливість П. Кулішу познайомитися з молодим професором 

М. Максимовичем, під впливом якого він зацікавився українською етнографією 

та історією. За допомогою Михайла Олександровича Пантелеймон 

Олександрович отримав посаду вчителя у дворянській школі в Луцьку. Тоді ж 

почав працювати над повістю з часів Гетьманщини «Михайло Чарнишенко»1. 

У 1840 – 1841 pоках M. Максимович друкує етнографічні нариси 

П. Куліша «Малорусские рассказы», а Є. Гребінка в альманасі «Ластівка» – 

його оповідання «Циган. Уривок казки». Згодом Пантелеймон Куліш якийсь 

час учителює спочатку в Луцьку (1842 p.), а потім у Києві (1843-1845 pp.), де 

згодом починає працювати як археограф під керівництвом М. Максимовича. Як 

співробітник Київської археографічної комісії, він багато подорожує 

Правобережною Україною, вивчає історичні документи й пам’ятки минулих 

епох, знайомиться з фольклором і народним життям. У цей період він пише 

балади, повість «Михайло Чарнышенко, или Малороссия восемьдесят лет 

назад» та епопею «Україна», які були видані 1843 р. в Києві. Юнак багато 

читає, захоплюється історичними романами В. Скотта, які вплинули на його 

подальшу літературну діяльність, зокрема на роман «Чорна рада»2. 

У 1843 – 1845 роках Пантелеймон Куліш жив у Києві, викладав у 

дворянській школі на Подолі, паралельно продовжуючи займатися 

                                                             
1 Крижанівська Т. Пантелеймон Куліш – першорядна зірка української 

культури: письменник, видавець, редактор / Т. Крижанівська // Вісник 

Книжкової палати. – 2009. – № 8. – С. 37-40. – Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2009_8_15. 
2 Творчість П. Куліша та його вклад в розвиток української культури» 

методичні матеріали Управління культури і туризму Харк. облдержадмін., 

Харк. обл. універс. наук. б-ка; ред.- уклад. Н.М. Грачова - Х.: ХОУНБ, 2019. – 

С. 3. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%A2$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9615184
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9615184
http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2009_8_15
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літературною діяльністю. Упродовж цих років він підтримував дружні 

стосунки з Т. Шевченком, М. Гулаком, О. Маркевичем, В. Білозерським. З 

кінця 1845 року Пантелеймон Олександрович став одним з фундаторів Кирило-

Мефодіївського братства.  

П. Куліш належав до ліберального крила і відстоював реформаторські 

культурно-просвітницькі методи досягнення мети. Пантелеймон 

Олександрович  отримав  запрошення  ректора  Петербурзького  університету 

П. Плетньова й переїхав до столиці імперії, де зайняв посаду старшого вчителя 

гімназії й лектора російської мови для іноземних слухачів університету, при 

цьому продовжуючи підтримувати контакти з кирило-мефодіївцями, 

листуючись з ними. Уже через два роки Петербурзька академія наук за 

рекомендацією П. Плетньова послала Пантелеймона Куліша у відрядження в 

західно-слов’янський край для вивчення слов’янських мов, історії, культури та 

мистецтва. Вирушив він за кордон із своєю 18-річною дружиною Олександрою 

Михайлівною Білозерською (згодом українська письменниця Ганна Барвінок), з 

якою узяв шлюб 22 січня 1847 року. Боярином на весіллі був співучий, 

дотепний, веселий друг Пантелеймона Куліша Тарас Шевченко. 

У березні 1847 року таємна поліція викрила Кирило Мефодіївське 

братство. Запідозреного у членстві в цій організації Пантелеймона 

Олександровича заарештували, і хоча слідство не змогло довести його участі в 

роботі братства, П. Куліша було заслано до Тули під нагляд поліції із 

забороною писати й займатися педагогічною діяльністю. Там письменник 

пробув три роки і три місяці. Певною відрадою було те, що зміг продовжувати 

самоосвіту – багато читав (В. Скотта, Ж-Ж. Руссо, Ч. Діккенса, Дж. Байрона, Р. 

Шатобріана, Ж. Мольєра, античних письменників), вивчав різноманітні 

історичні матеріали та іноземні мови. На засланні він опанував шістьма 

іноземними мовами, причому більшістю з них – самотужки, написав популярну 

історію для дітей «История Бориса Годунова и Дмитрия Самозванца», а також 

дві історичні повісті «Алексей Однорог» та «Искатели счастья». 
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Після повернення із заслання Куліш цілком поринув у громадську 

діяльність. Але друкуватися йому дозволили тільки після смерті Миколи І. 

Наприкінці 50-х років у Петербурзі було багато колишніх членів Кирило-

Мефодіївського братства, зокрема М. Костомаров, В. Білозерський і 

Т. Шевченко. Залишаючись прихильниками антикріпосницьких ідей й 

соціального звільнення, вони розпочали активну роботу.  

У квітні 1856 року після коронації Олександра ІІ настала певна 

лібералізація  суспільного життя, П. Кулішеві нарешті повернули право на 

друкування. З величезною енергією розгорнув він різнобічну діяльність 

передусім на терені української культури: протягом у 1856 – 1857 років вийшли 

його двотомне видання «Записки о Южной Руси» і збірка фольклорно-

історичних та етнографічних нарисів. 

Особливо плідним для письменника був 1857 рік: з’явилися друком роман 

«Чорна рада», український буквар і читанка – «Граматка». В Петербурзі він 

відкриває власну друкарню і називає її «Друкарня Пантелеймона Куліша». У 

друкарні публікувалося майже все тодішнє письменство; упродовж 1860 – 1862 

років у серії «Сільська бібліотека» було надруковано більше 20 дешевих 

книжечок з творами Т. Шевченка, П. Куліша, Г. Квітки-Основ’яненка, Марка 

Вовчка, Ганни Барвінок, Д. Мордовця та ін. 

Пантелеймон Олександрович також видавав періодичні видання, зокрема 

альманах «Хата» (1860) та перший загальноукраїнський журнал «Основа» 

(1861 – 1862), на сторінках якого опублікував багато власних творів різних 

жанрів – художніх, історіографічних, літературно критичних, публіцистичних. 

На прохання матері М. Гоголя П. Куліш видав шеститомне зібрання творів і 

листів великого письменника (1857)1. 

                                                             
1 Крижанівська Т. Пантелеймон Куліш – першорядна зірка української 

культури: письменник, видавець, редактор / Т. Крижанівська // Вісник 

Книжкової палати. – 2009. – № 8. – С. 37-40. – Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2009_8_15. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%A2$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9615184
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9615184
http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2009_8_15
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Великий набуток письменника – роман «Чорна рада», який Іван Франко 

назвав «найліпшою історичною повістю в нашій літературі». Намір про 

історичний роман з’явився у П. Куліша під впливом повісті М. Гоголя «Тарас 

Бульба», але письменник хотів написати твір на правдивих фактах, 

зафіксованих літописцями. А прямим поштовхом до написання роману були 

український фольклор і опис ніжинської Чорної ради 1663 року в «Літопису 

Самовидця». Роман «Чорна рада» написано українською й російською мовами. 

Обидва варіанти видані в 1857 році, тобто на чотирнадцятому році невтомної 

праці над романом. 

У 1860 році Пантелеймон Олександрович розпочав титанічну працю над 

перекладом Біблії, яка тривала упродовж двадцяти років у надто несприятливих 

і навіть небезпечних умовах суцільної заборони друкованого, писаного й навіть 

мовленого українського слова. Працю так і не було видано через Валуєвський 

циркуляр від 20 червня 1863 року. На жаль, частина українського перекладу 

Біблії згоріла під час пожежі на хуторі неподалік Оржиці у 1885 році. Збережені 

три чверті Кулішевого перекладу доповнили І. Пулюй та І. Нечуй-Левицький і 

вперше українське видання Святого Письма побачило світ у Відні 1903 року. 

1864 року Пантелеймон Олександрович влаштувався у Варшаві на посаду 

директора духовних справ і члена комісії для перекладу польських законів, яку 

очолював до 1868 року. 

У 1874 році він повернувся до Петербурга, де редагував «Журнал 

Министерства путей сообщения». 

Обурений Емським указом 1876 p., який забороняв у Російській імперії 

друкувати твори українською мовою, він у 1881 р. переїжджає до Львова, де 

видає другу збірку віршів «Хуторна поезія». Проте непостійність його поглядів, 

загравання з російським самодержавством та обурливі висловлювання про 

«Енеїду» І. Котляревського, байки С. Гулака-Артемовського та поезію 

Т. Шевченка, які він називав «напівп’яною музою», викликали бурю 

невдоволення з боку прогресивної української інтелігенції. Пантелеймон 
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Олександрович Куліш розчарувався у громадській діяльності і повернувся на 

свій хутір Мотронівка на Чернігівщині. Але під час свого «хуторного» життя 

він не полишає літературної діяльності і пише збірку поезій «Дзвін», поему 

«Маруся Богуславка» та багато інших творів, робить численні переклади 

українською мовою з Біблії, В. Шекспіра, Дж. Байрона, Й. В. Ґете, Ф. Шіллера, 

Г. Гейне. Помер Пантелеймон Куліш 14 лютого 1897р. в Мотронівці, де й був 

похований1. 

Представлені у даному описі документи до ЦДАМЛМ України були 

передані у два етапи. 

У 1968 р. Щурат Степан Васильович, син літературознавця Щурата В.Г. 

(фонд № 907 в архіві), передав лист Куліша П.О. редактору «Світа» з віршем до 

«До дрібної Дрібноти». Документи були включені до складу колекції № 526 – 

«Документи українських письменників, літературознавців і літературних 

критиків». За рішенням методичної комісії ЦДАМЛМ УРСР від 18.11.1981 

документи виділені в окремий фонд № 884. 

Друге надходження відбулось у 1989 році, коли літературознавець 

Купріянов Ігор Терентійович передав 13 документів. 

У 2020 р. документи фонду взято на перероблення і вдосконалення,  

внаслідок чого укладено опис № 1 справ постійного зберігання, до якого 

внесено 5 одиниць зберігання за [1860-ті] – 1881 рр. 

Справи опису розміщено у розділах: «Творчі документи Куліша П.О.», 

«Листи Куліша П.О.» 

Серед документів першого розділу «Творчі документи Куліша П.О.»: 

виступ «Слово до Шевченка про червону китайку, выпровожаючи его на 

                                                             
1 Творчість П. Куліша та його вклад в розвиток української культури» 

методичні матеріали Управління культури і туризму Харк. облдержадмін., 

Харк. обл. універс. наук. б-ка; ред.-уклад. Н.М. Грачова - Х.: ХОУНБ, 2019. – 

С. 7. 
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Вкраіну, 1861 року» та стаття «Роковини по Шевченкові, місяця лютого, 26 дня 

1862 року». 

До розділу «Листи Куліша П.О.» увійшли: листи видавцю Гатцуку О.О., 

редактору «Світа» з віршем до «До дрібної Дрібноти». 

Документи у розділах опису систематизовано за структурно-

хронологічною ознакою. 

Фізичний стан документів, внесених до опису, в цілому задовільний. 

Опис укладено згідно з методичним посібником «Робота з документами 

особового походження» (К., 2009). 

 

 

Передмову склав: 

головний спеціаліст  

відділу довідкового апарату 

та обліку документів       А. Ю. Чумаковська 

___   ___________________ 2020 р. 
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Іменний покажчик 

 

         №№ од. зб. 

Гатцук О.О.       3 

Шевченко Т.Г.       1, 2 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішенням ЕПК ЦДАМЛМ України 

___________ 2020 р. Протокол № ___ 

 

ФОНД № 884 

 

Куліш (псевдоніми: Хуторянин, Панько Казюка, Данило Юс та ін.) 

Пантелеймон Олександрович 

(1819 – 1897) 

український письменник, історик, фольклорист, 

етнограф, перекладач 

 

ОПИС № 1 

справ постійного зберігання 

за [1860-ті] – 1881 

 

Надходження згідно з актами № 182 від 14. 05. 1968, № 119 від 19. 07. 1989. 

1 2 3 4 5 6 

 

І. ТВОРЧІ ДОКУМЕНТИ КУЛІША П.О. 

 

1. «Слово до Шевченка про 

червону китайку, выпровожаючи 

его на Вкраіну, 1861 року». 

Виступ. 

Рук. 

[1 травня] 

1861 

1 1  

      

2. «Роковини по Шевченкові, 

місяця лютого, 26 дня 1862 

року». 

Стаття. 

Рук. 

26 лютого 

1862 

1 2  

№№ з/п Заголовок справи Крайні дати 

документів у 

справі 

Кількість 

документі

в у справі 

Кількість 

аркушів у 

справі 

Примітка 
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1 2 3 4 5 6 

 

ЛИСТИ КУЛІША П.О. 

 

3. Видавцю Гатцуку О.О. 

Рук. 

[1860-ті - 

1870] 

11 14  

      

4. Лист редактору «Світа»  

з віршем Куліша П.О.  

«До дрібної Дрібноти». 

Рук. 

1881 1 2  

*** 

5. Здавальний опис № 1 02 березня 

1972  

1 1  

 

В опис № 1 внесено 5 (п’ять) одиниць зберігання з № 1 по № 5 – 15 

(п’ятнадцять) документів на 20 (двадцяти) аркушах. 

Опис склав: 

головний спеціаліст  

відділу довідкового апарату 

та обліку документів       А. Ю. Чумаковська 

___   ___________________ 2020 р. 

Прийнято на постійне зберігання до ЦДАМЛМ України 5 (п’ять) одиниць 

зберігання з № 1 по № 5 – 15 (п’ятнадцять) документів на 20 (двадцяти) 

аркушах. 

Документи передав: 

головний спеціаліст  

відділу довідкового апарату 

та обліку документів       А. Ю. Чумаковська 

Документи прийняв: 

начальник відділу забезпечення 

збереженості документів      Т. М. Снєжкова 

___   ___________________ 2020 р. 


