
ТЕТЯНА ДОЛЖИКОВА 
ПАНТЕЛЕЙМОН КУЛІШ І УКРАЇНСЬКА МОВА 

 
Пантелеймон Куліш... Ця зіткана з протиріч і хитань постать залишила помітний слід в 
історії українського культурно-національного життя, громадського руху української 
інтелігенції 60-х років XIX ст., в історії української літературної мови. 
П. Куліш виріс у родині, де живі були традиції народної культури, де духовним стрижнем 
була народна мова. Ідеалом для нього дуже рано стала освіта. Навчаючись у Новгород-
Сіверській гімназії, Пантелеймон виявив хист до мов та літературної творчості. Він багато 
читав творів російської та німецької літератур, знайомився з творами тодішньої української 
літератури, захоплювався усною народною творчістю, а збірник народних пісень Михайла 
Максимовича (з яким не розлучався, аж поки не вивчив напам’ять) пройняв душу і великою 
мірою визначив його життєву дорогу. 

Мовний Шевченків учитель... Влітку 1843 року Куліш уперше зустрівся із Тарасом 
Шевченком. Незважаючи на різницю у переконаннях, поглядах, їх об’єднувала любов до 
рідного краю і бажання бути корисними його культурному розвитку. Таж не дивно, що це 
київське знайомство стало початком їх приятелювання, спільних інтересів. 

Ніхто, крім П. Куліша, не доклав стільки зусиль і праці задля поширення Шевченкового 
слова і його слави — він хотів бачити кожен рядок поезій «Кобзаря» художньо довершеним. 
Саме про це йдеться в листі до поета від 5 червня 1844 року: «Перечитуючи декілька разів 
тут, у Петербурзі, «Кобзаря» і «Гайдамаків», я щиро захоплювався ними і багато чого вивчив 
напам’ять, але воднораз зриміше, ніж раніше, побачив їхні недоліки [...]. Ваші творіння 
належать усій Україні і будуть мовити за неї вічно. Це дає мені право втручатися в родинні 
діла вашої фантазії і творчості». Відомо, що Шевченко прислухався до критичної думки 
Куліша, до його порад, цінував його глибокі мовні знання. Іван Огієнко згадував, що 
П. Куліш багато працював над мовою Шевченкових творів «Наймичка», «Назар Стодоля», 
«Неофіти» й інших, шліфуючи словесно-художню форму. Так, у листі до Кобзаря від 22 
грудня 1857р. П. Куліш писав: «Коли ж у тебе є гарні вірші і без «Гуса», то пришли перше 
мені їх на погляд, щоб пішло воно з моєї руки, як «Наймичка», котрої — сам бачиш — я не 
зіпсував. Щиро кохаю твою музу і не пожалую часу переписати, що вона тобі внушила - 
нехай не виходить між люди розхристана й простоволоса, циганкою; нехай явиться мирові 
гарною дівчиною, отецькою дочкою, щоб знати було по дочці й батька». Шевченко завжди 
цінував Кулішеву думку про свої твори, а тим більше — його допомогу. Коли він повернувся 
із заслання до Москви, задумав переглянути свої поезії для нового видання. 18 березня 1858 
року в «Журналі» записав: «Кончил переписыванье или процеживанье своей поезіи за 1847 
год. Жаль, что не с кем толково прочитать. [...] Нужно будет подождать Кулиша. Он, хотя і 
жостко, но иногда скажет правду!..». 

Інтерес до народної поезії, до історії рідного краю, любов до народу й бажання 
допомогти в його тяжкій кріпацькій долі об’єднання П. Куліша й інших представників 
інтелігентної української молоді в таємне товариство, відоме як Кирило-Мефодіївське 
братство. Самі кирило-мефодіївці, за свідченнями Білозерського на допитах, дивились на 
Куліша як «на людину високих чеснот, великого знавця рідної мови й старовини і 
першорядного робітника на полі культури й письменства». 

Найкращий знавець української літературної мови, її правдивий свідомий творець... 
П.Куліш прагнув підняти українське письменство до рівня інших літератур, розширити його 
тематичні обрії, збагатити творами світової літератури. Він плідно працював як видавець, 
редактор, перекладач, мріяв про українськомовне періодичне видання, щоб «дати южно-
руському слову громадянство». З початку 1861 року в Петербурзі починає видаватися 
«Основа» - перший загальноукраїнський часопис, який виходив щомісяця українською і 
російською мовами. Це видання стало речником національної думки, українського слова. Тут 
друкувалися Т. Шевченко, Марко Вовчок, О. Стороженко, Л. Глібов, Номис, О. Кониський 
та багато інших, але душею його був Куліш. Він не лише подавав до «Основи» значну 



частину матеріалу літературного й наукового, але разом з редактором Василем Білозерським 
відбирав матеріали для друку і стежив, щоб не лише змістом але й формою вони були 
досконалі. Звертаючись у листі до етнографа й фольклориста С. Носа, Куліш зазначав: «Чую 
я через люде, що Ви, пане курінний, написали про чумаків, та й дуже гарно. То прошу ж Вас 
- присилайте скоріше в «Основу», та й наказуйте, щоб без мого прогляду нічого Вашого не 
друкували і який би не вийшов мій погляд, так уже тому й бути. Поки моєї снаги, буду Вас і 
ще декого од фальші словесної обороняти і полову од чистого зерна одвіювати. Бо як 
кинуться нашвидку писати та друкувати, то скаламутять зовсім невеличку нашу 
словесність». 

Видрукувані в «Основі» статті П. Куліша на історико-літературні теми стали початком 
наукової історії українського письменства й літературної критики. Своїми працями 
«Характер и задачи украинской критики», «Простонародность в украинской словесности», 
«Полякам об украинцах», «Чого стоїть Шевченко, яко поет народний» письменник 
переконливо доводив поліфункціональну спроможність української мови. Крім 
публіцистики й критики, писав він до «Основи» ще й історичні розвідки, оповідання, 
рецензії, поезії й друкував у кожній книзі словник української мови.  

Коли культурно-просвітницька діяльність альманаху була припинена, а видавати 
український журнал у Росії було неможливо, П. Куліш у пошуках простору для діяльності 
звернув погляд на Галичину. На початку 60-х років він зав’язав жваві стосунки з галицькими 
українцями й активно сприяв становленню національно-культурного руху в Галичині. Він 
співпрацює із західноукраїнськими часописами, друкуючи в них свої статті й рецензії, але 
наполягає, щоб редактори не вносили змін у правопис його матеріалів. Дбаючи про красоту 
і чистоту літературної мови, П. Куліш не сприймав язичія —«неорганічної мішанини, як 
писав М. Драгоманов, до якої не прибереш ні словаря, ні граматики». У листі до 
Я. Головацького Куліш закликав галичан до вироблення соборної української літературної 
мови на основі східноукраїнських говорів: «Чом се Ви, панове браття, не хапаєтесь нашої 
мови, а пишете на взір того, як у нас колись писали в академіях, та й покинули? У нас з Вами 
виходить не одна, а дві літератури. Ваша словесність така ж од нашої далека, як і 
московська. І правопись Ваша якась чудна [...]. Перечитайте, що ми пишемо в «Основі» про 
нашу словесність. Здається, що й Вам би так годилося розумувати; а то ми йдемо двома 
дорогами, і Бог знає, коли докупи зійдемося». У листі до О.Кониського П.Куліш повідомляв: 
«Сьогодні получив я із Львова «Запрошеніє к передплаті на руську політичну часопись 
«Слово». Просять і нас до гурту та такою мовою пишуть, що аж сумно! Розум у їх є, та немає 
мови. Що, якби там з рік пожити та в тому «Слові» пописати? Чи не поправились вони на 
кращий смак?». Такі заклики про перегляд правописних норм не залишились поза увагою 
галичан. Так, уже з грудня 1863 року у Львові почав виходити народовський журнал «Мета» 
, писаний «кулішівкою». У Галичині набули поширення твори Т. Шевченка, часопис 
«Основа» і видання самого Куліша. Крім журналів «Мета», «Вечорниці» Куліш активно 
співпрацює з народовським періодичним виданням «Правда», за що І.Франко назвав його 
«головним двигачем українофільського руху в Галичині в 60-х і майже до половини 70-х 
років». 

Ідеалом П. Куліша було гармонійне поєднання українського (народного) і 
європейського. Ці думки стали, по суті, своєрідним кредо письменника, особливо ж у 80 — 
90-х роках, коли він інтенсивно намагався європеїзувати українську літературу перш за все 
шляхом перекладів і переспівів світової класики. П. Куліш мав феноменальну пам’ять, 
самотужки опанував німецьку, французьку, англійську, італійську, іспанську, латинську, 
староєврейську, польську, чеську, сербську мови, а за кілька років до смерті, зацікавившись 
паперами Карла XII, студіював шведську. Знання іноземних мов дозволило йому в 
оригіналах ознайомитися із багатьма досягненнями світової літератури. Сам Куліш 
стверджував, що це допомогло йому краще орієнтуватися й у вітчизняному письменстві, що 
«пильне й постійне читання таких письменників, як Гомер, Данте, Шекспір», поставило його 
«міцно на ноги». Він переклав українською мовою цілу низку драматичних творів 



В. Шекспіра, творів Д.Байрона, Ф. Шіллера, ліричних поезій Г. Гете. Намагаючись донести 
до рідного народу духовне багатство світової класичної літератури, П. Куліш надавав 
великої ваги перекладам українською мовою, які мали не лише знайомити читачів України з 
видатними явищами світової літератури, а й ілюструвати придатність української мови до 
культурного вжитку. Про це свідчить і лист Куліша до Шенрока (знайомого і біографа 
письменника): «...Я бачу в перекладах найкращу пробу мови щодо її зграбності, 
живописності, гармонії». Кулішеві переклади п’єс Шекспіра та творів німецьких поетів-
класиків є одними з кращих вітчизняних зразків такої «проби мови». Почесне місце в 
перекладацькій діяльності Куліша посідає його переклад Святого Письма (Біблії) 
українською мовою. 

Своїми художніми і науковими творами та видавничою діяльністю П.О.Куліш 
відроджував, утверджував природність функціонування української мови в усіх сферах 
життя народу і її повноправність серед мов світу. 
 


