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Олесь Федорук 

ЦЕНТР ДОСЛІДЖЕННЯ ЖИТТЯ  
Й ТВОРЧОСТІ ПАНТЕЛЕЙМОНА КУЛІША:  

ВИКЛИКИ ЧАСУ ТА НАПРЯМИ РОБОТИ 

Центр дослідження життя й творчості П.  Куліша при Ін-
ституті літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України заснова-
но 13 лютого 2018 року на засіданні вченої ради. Створення 
Центру було зумовлено багатьма чинниками, передовсім нео-
бхідністю поліпшити координаційну роботу, яку здійснюва-
ли працівники Інституту, над підготовкою «Повного зібрання 
творів» Куліша. Ще один посутній чинник  – спроба згурту-
вати й мобілізувати науковців, музейників, бібліотекарів та 
архівістів, владні структури, органи місцевого самовряду-
вання, ширші кола культурної громадськості, щоб гідно від-
значити 200-ліття від дня народження Куліша, яке відбувати-
меться наступного року. Координацію Центру здійснює автор 
цих рядків, старший науковий співробітник відділу рукопис-
них фондів і текстології та відповідальний секретар редколегії 
«Повного зібрання творів» Куліша.

Метою діяльності Центру є:
● вивчення творчості Куліша  – його літературних (оригі-

нальних та перекладних), історичних, фольклористичних, 
літературно-критичних, публіцистичних, мовознавчих, фі-
лософських, педагогічних праць, епістолярної спадщини, ре-
дакційно-видавничої діяльності;

ПЕРСОНАЛІЇ
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● вивчення біографії Куліша та його зв’язків з оточенням;
● координація досліджень, які здійснюють фахівці різних 

гуманітарних дисциплін, та забезпечення обміну науковою ін-
формацією;

● наукове та організаційне забезпечення видання Куліше-
вої спадщини, підготовка академічного «Повного зібрання 
творів» Куліша та координація проекту;

● пропагування постаті Куліша у вищих навчальних за-
кладах з метою введення в навчальний процес спецкурсів та 
спецсемінарів, присвячених вивченню творчості Куліша, на-
писання курсових, дипломних та магістерських робіт, їх нау-
кова експертиза; 

● організація проведення наукових семінарів і конферен-
цій, присвячених Кулішеві;

● посвітницька діяльність: пропагування постаті Куліша 
через пресу, зокрема інтернет-ресурси та соціальні мережі, 
радіо й телебачення; участь у заходах, присвячених вшануван-
ню пам’яті Куліша; 

● співпраця з профільними музеями, зокрема з Музеєм 
П. Куліша при Шосткинській міській бібліотеці ім. Л. Толстого;

● співпраця з органами місцевого самоврядування міст і 
сіл, які пов’язані з постаттю Куліша, для забезпечення вивчен-
ня (зокрема за участі краєзнавців) та популяризації його жит-
тя й творчості.

Отже, Центр задумано як структуру широкого спектра дії, 
що й відображено в його програмі – це й наукове опрацюван-
ня спадщини Куліша, і популяризація його творчості, і вша-
нування пам’яті. Центр об’єднує фахівців з України та з-за 
кордону (котрі досліджують життя й творчість Куліша), дія-
чів культури та освіти, політиків (робота яких полягає в по-
пуляризації постаті Куліша в Україні та світі), представників 
органів місцевого самоврядування (які сприяють його поша-
нуванню та увічненню).
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Пріоритетною діяльністю Центру є підготовка «Повно-
го зібрання творів» Куліша, яке здійснюють Інститут літера-
тури, Інститут Критики, Наукове товариство імені Шевчен-
ка в Америці, Український науковий інститут Гарвардського 
університету, а випускає у світ видавництво «Критика». Голо-
ва редколегії видання – професор Гарвардського університе-
ту Григорій Грабович, цілком природно, що він є головою ре-
дакційно-видавничої ради Центру та головою його експертної 
комісії. Утім, наша видавнича продукція не повинна обмежу-
ватися тільки томами повного зібрання творів. Будь-яку до-
бротну працю, присвячену Кулішеві, чи то монографію, чи то 
збірку його творів, а  насамперед  – недруковані раніше дже-
рельні матеріали, базовані на архівних розшуках та дослі-
дженнях рукописів письменника, Центр прагнутиме видати й 
шукатиме для цього можливості, а водночас надаватиме ква-
ліфіковану консультативну допомогу та експертну оцінку з 
метою поліпшення видання. 

Найістотнішою проблемою у справі дослідження спадщини 
Куліша є майже повна відсутність критичних видань на його 
праці. Навіть публікації такого фундаментального твору пись-
менника, як «Чорна рада», при детальному розгляді всіх сучас-
них видань, як з’ясувалося, містять численні текстуальні похиб-
ки 1. Досі залишається неопублікованою значна частина праць 
Куліша, і до того ж настільки істотних, що без їх оприлюднення 
говорити ні про комплексне вивчення його життя й творчості, 
ні про поглиблене дослідження окремих аспектів не доводить-
ся. Показовою є історія з виданням листування Куліша. Май-
же третина, за моїми підрахунками, його кореспонденції ще не 
вийшла друком. Не опублікований навіть епістолярій з таки-
ми знаковими постатями, як Михайло Максимович і Михай-
ло Драгоманов (значна частина листів Куліша до Максимовича 
та всі листи Драгоманова до Куліша). Капітальна праця «Исто-
рия воссоединения Руси», яку автор значно переробив і допо-
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внив для перевидання, теж залишається архівним матеріалом 2. 
Невідомий для читача є навіть текст Біблії в автентичному пе-
рекладі Куліша  – пишу автентичному, позаяк тексти видан-
ня 1903 року, які доопрацювали Іван Пулюй та Іван Нечуй-Ле-
вицький, та автографів дуже різняться.

У «Проспекті» академічного зібрання творів Куліша розпи-
сано кожний том, і їх там налічується 35. Проте вже зараз мож-
на сказати, що насправді томів буде більше. По-перше, окре-
мі томи будуть видані у двох книгах, як, наприклад, «Записки 
о Южной Руси» (відповідно до структури першодруку) або 
«Чорна рада» (за логікою компонування – українська й росій-
ська версії роману з усіма редакціями й варіантами). По-друге, 
під час докладного вивчення спадщини Куліша, яке триває ра-
зом із підготовкою видання, коригується й заявлений проспект. 
Наприклад, у ньому немає тому фольклорних записів Куліша, 
який, безсумнівно, слід подати в цьому зібранні 3. Деякі томи, 
зокрема «Шекспирові твори» або третій том прози, під час їх 
опрацювання розрослися до таких обсягів, що їх доцільно було 
розбити на декілька. Так, два томи перекладів п’єс Шекспіра, за-
явлених у «Проспекті», насправді становитимуть чотири; заде-
кларований третій том прози (романи й повісті кінця 1840-х – 
першої половини 1850-х років) теж складатиме два томи.

У роботі над «Повним зібранням творів» Куліша – в упо-
рядкуванні, підготовці текстів, коментуванні, науковому ре-
дагуванні – задіяні науковці, які фахово й з опертям на пер-
шоджерела досліджують Кулішеву спадщину. Це  – Микола 
Бондар, Олександр Боронь, Ірина Брижіцька, Андрій Дани-
ленко, Василь Івашків, Лада Коломієць, Ольга Лучук, Михай-
ло Назаренко, Євген Нахлік, Лариса Похила, Станіслав Росо-
вецький, Галина Тимошик, Олесь Федорук. Відійшли в засвіти, 
без перебільшення, визначні вчені, які стояли біля витоків 
цього проекту й були членами редколегії – Володимир Яцюк і 
Віктор Дудко.
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На сьогодні з’явилися друком перший і другий томи серії 
«Листи» і третій том серії «Наукові праці. Публіцистика»  – 
«Записки о Южной Руси», на фінішній прямій знаходиться 
видання першого тому перекладу драм Шекспіра. На різних 
стадіях готовності перебувають перший (проза 1840-х  рр.), 
другий («Чорна рада»), третій (роман «Алексей Однорог» і 
цикл текстів, із ним пов’язаних), шостий (поезія) і восьмий 
(драматургія) томи – усі із серії «Художні твори»; по одному 
тому Біблії та драм Шекспіра – серія «Переклади та переспі-
ви»; том літературознавства й фольклористики – серія «Нау-
кові праці. Публіцистика»; третій том листів. Однак відчува-
ється гострий брак фахівців, зокрема істориків-археографів, 
які могли б упорядкувати том історичних творів та багатотом-
ну «Историю воссоединения Руси», мистецтвознавців  – для 
тому мистецької спадщини Куліша.

Серед важливих завдань Центру  – співпраця з бібліогра-
фами для укладання бібліографії праць Куліша та літератури 
про нього. З нашою участю до Кулішевого ювілею Національ-
на бібліотека України ім. Ярослава Мудрого готує покажчик 
літератури про Куліша за роки 2003–2018, а також доповнює 
покажчик за роки 1989–2002 4. Ведуться перемовини з фахів-
цями Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського  
щодо укладання ними бібліографії літератури про Куліша за 
роки від 1840 по 1988 (з урахуванням бібліографії, підготов-
леної Євгеном Кирилюком, яку необхідно перевірити й допо-
внити). У такий спосіб буде зібрано під одною обкладинкою 
бібліографію кулішезнавства за всі роки – від перших друко-
ваних згадок і донині. Наступний етап – відповідальніша пра-
ця: укладання повної бібліографії праць Куліша. Фахівців для 
цієї роботи, яка потребує не тільки вміння працювати із дру-
кованими джерелами, знаходити й реєструвати відповідну ін-
формацію, а  й універсальних знань стосовно розмаїтого до-
робку Куліша, наразі бракує…
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200-літній ювілей Куліша, без сумніву, приверне увагу ши-
роких кіл громадськості, зокрема наукової спільноти, до цієї 
унікальної постаті нашої культури, одного з творців модерної 
української нації. Ми цілком усвідомлюємо свою відповідаль-
ність за те, як пройде цей рік. Щоб він не минув так, скаже-
мо відверто, безлико, як недавній ювілей Миколи Костомаро-
ва, наш Центр звернувся до депутата Верховної Ради України 
з міста Шостки Ігоря Молотка з пропозицією, аби Верховна 
Рада України прийняла Постанову про відзначення Кулішево-
го 200 ліття на державному рівні. Проект Постанови, який ми 
підготували, підтримали керівники кількох фракцій і 19 черв-
ня 2018  року Верховна Рада України Постанову прийняла 
(№ 2465-VIII).

У зв’язку з відзначенням Кулішевого ювілею Центр співпра-
цює з державними органами – Міністерством освіти й науки 
України та Міністерством культури України, із громадськими 
організаціями (зокрема зі Світовим конгресом вільних укра-
їнців), із закордонними українськими науковими осередками 
(Науковим товариством імені Шевченка в Америці, Україн-
ською вільною академією наук у США, Українським науковим 
інститутом Гарвардського університету). На нашу пропози-
цію Укрпошта скоригувала тематичний план випуску пошто-
вих марок на 2019 рік: у грудні минулого року її художня рада 
ухвалила рішення про включення до цього плану марки, при-
свяченої Кулішеві. Центр консультує відповідні служби На-
ціонального банку України для випуску ювілейної монети до 
200-ліття Куліша.

Однією з найвідповідальніших і наймасштабніших акцій 
буде проведення 2019 року циклу міжнародних наукових кон-
ференцій «Пантелеймон Куліш – 200 років». Співорганізатора-
ми конференцій, окрім Інституту літератури та його Центру 
дослідження життя і творчості П. Куліша, є Київський націо-
нальний університет імені Тараса Шевченка, Львівський на-
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ціональний університет імені Івана Франка, Ніжинський дер-
жавний університет ім. Миколи Гоголя, Сумський державний 
університет, а  також Наукове товариство імені Шевченка в 
Америці, Українська вільна академія наук у США, Український 
науковий інститут Гарвардського університету. Конферен-
ції об’єднані спільним оргкомітетом, який розробить спільну 
для них програму, і вони пройдуть у Львові (16–18 травня), Су-
мах (19–21 вересня), Києві та Ніжині (2–5 жовтня) – тих містах, 
з якими пов’язані життя і творчість Куліша. Кожна з конферен-
ції має і свою назву: «Пантелеймон Куліш: Класик на терезах іс-
торії» (Львів), «Між хутором і світом: Культурницька місія Пан-
телеймона Куліша» (Суми), «Пантелеймон Куліш у культурному 
та інтелектуальному просторі України» (Київ і Ніжин).

Праця Центру дослідження життя й творчості П.  Куліша 
націлена на комплексне вивчення й видання Кулішевої спад-
щини, передовсім з огляду на наукові потреби, але не менш ва-
гомим завданням є пізнання крізь призму постаті Куліша себе 
самих, своєї минувшини, заглиблення в джерела духовності, 
а водночас – це вихід на неосяжні горизонти європейського ін-
телектуального й культурного простору, з яким пов’язувалося 
усе творче життя цього видатного діяча нашої культури.

ПРИМІТКИ

1 Усі сучасні видання «Чорної ради» є похідні від публікацій, які під-
готували Микола Гончарук (1969 і 1989), Василь Івашків (1991) і Євген 
Нахлік (1994). Ці науковці за джерело тексту взяли не першодрук Куліша 
1857 року, а передрук 1890 року, який зініціював за згодою автора, але без 
його участі Олександр Барвінський і який містить численні похибки. До-
кладніше див.: [3].

2 Докладніше див.: [4]. 
3 Докладніше див.: [1]. 
4 Покажчик за ці роки див.: [2].
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