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Портрет  П. Куліша, написаний Т. Шевченком 

 



                                       «Дедалі все видніше стає, яку велику           
вагу в нашому письменстві має це славне ім’я [П. Куліш]. Могут-
ній майстер української мови й творець українського 
правопису, благородний поет «Досвіток», перекладач... має 
право на велику повагу і вдячність»  

                                                                       (М. Коцюбинський). 
 

 

7 cерпня 2019 року виповнюється 200 років з дня народження 

Пантелеймона Куліша  –  письменника, громадського діяча, однієї з 

визначних постатей національної культури.  

«Я не поет і не історик, ні!  

Я –  піонер з сокирою важкою:  

Терен колючий в рідній стороні  

Вирубую трудящою рукою», –  

 

так в одному з віршів характеризує себе П. Куліш. Український письменник, 

педагог-методист, літературний критик, історик, фольклорист, етнограф, 

перекладач, мовознавець, культурно-освітній діяч, учитель російської 

словесності й історії дворянських шкіл, училищ, гімназій Луцька, Києва, 

Рівного, викладач російської мови Петербурзького університету, засновник 

власної друкарні в Санкт-Петербурзі, видавець літературного альманаху 

„Хата” та журналу „Основа”, дешевих книжок для народного читання під 

загальною назвою „Сільська бібліотека”, реформатор українського 

правопису, автор „Граматки”, праць „Дещо про виховання дітей” та „Про 

українську словесність”, першого українського історичного роману-хроніки 

„Чорна рада”, фольклорно-етнографічних „Записок о Южной Руси” (у 2-х т.), 

збірок оповідань, поезій, лірико-епічних поем, літературно-критичних статей, 

рецензій та наукових і публіцистичних праць –  це лише частина здобутків 

Великого Українця. 

 

До вашої уваги пропонується огляд видань творів письменника із 

фонду відділу Рідкісної книги.  

 

 



Куліш-письменник 

Літературну діяльність Куліш розпочав у 40-х рр. XIX ст. Виявив себе 

як талановитий поет, прозаїк, драматург, майстерний перекладач та 

проникливий літературний критик. 

 

 

Куліш, Пантелеймон Олександрович 

      Твори : [в 6 т.] / П.О. Куліш. – Львів : Вид. т-ва 

"Просвіта", 1908–1910. 

 

 

 

 

Шеститомне зібрання творів українського письменника, етнографа, 

мовознавця і критика Пантелеймона Куліша, що побачило світ у 1908–1910 

роках, накладом 5 тис. примірників, заходами громадського й культурного 

діяча Юліана Романчука, було однією з перших спроб повного видання 

творів письменника. До першого тому ввійшли ліричні та епічні поезії зі 

збірок «Досвітки» (1862), «Хуторна поезія» (1882), «Дзвін» (1893), поеми 

«Україна» (1843), «Магомет і Хадиза» (1883). Вміщено біографію та портрет 

письменника. Другий том вміщує поезії зі збірки «Хуторні недогарки», 

поеми «Маруся Богуславка», «Грицько Сковорода», «Куліш у пеклі» та ін. 

Опубліковано репродукцію автопортрета письменника в молодому віці. До 

третього тому ввійшли віршовані переспіви й переклади Пантелеймона 

Куліша з Біблії, а також творів польських, російських, німецьких і 

англійських поетів. Опубліковано портрет письменника 1860 року. До 

четвертого тому ввійшли драматичні твори: «Колії» (1860), «Хуторянка» 

(1877), «Драмована трилогія» («Байда», «Петро Сагайдашний», «Цар 

Наливай»), «Іродова морока» (1868). Опубліковано фотографію письменника. 

До складу п’ятого тому ввійшли роман «Чорна Рада», а також повісті, 

оповідання й казки. Опубліковано фотографію хати письменника на хуторі 

Мотронівка. До змісту шостого тому ввійшли історичні (Історія України од 

найдавніших часів; Перший період козацтва; Руїна; Хмельниччина; 

Виговщина; Мальована Гайдамащина), мовознавчі літературознавчі, 

критичні та інші праці Пантелеймона Куліша. Опубліковано фотографію 

могили письменника. 

 

Кулиш, Пантелеймон Александрович 

     Сочинения и письма: в 5 т. / П. А. Кулиш ; ред. И. Каманин ; 

издание А. М. Кулиша. – Київ. : [б. в.], 1908–1910. 
 

http://lib.ndu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KRZ&P21DBN=KRZ&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%96%D1%88%20,%20%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%BE%D0%BD%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%281819-1897%29
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В 1908 р. вийшло посмертне 5-ти томне видання творів 

П. Куліша. Видано його дружиною Олександрою 

Михайлівною Куліш в пам’ять про чоловіка. Редактор 

видання Іван Михайлович Каманін, директор Центрального 

архіву давніх актів у Києві, що мав великий досвід у 

публікації історичних документів, був близьким другом 

письменника, і взяв під опіку величезний архів (листування, 

рукописи творів, записки тощо). Пізніше його передали до утвореної 

Української Академії наук. Саме цей спадок покладено в основу 

каманінського п'ятитомного зібрання художніх творів  П. Куліша, як 

ориґінальних, так і перекладних. На думку Миколи Жулинського, ці твори 

"… спонукають нас до вивчення нашої духовної спадщини, щоб виважити, а 

може, й переоцінити усталені інтерпретації їх творчості, а також 

культурницької й політичної діяльності з позиції сьогодення». 

 

 

 

Куліш Пантелеймон Олександрович 

          Вибрані твори : художня проза / П. О. Куліш ; ред. 

та вступ. ст. М. Могилянського. – Київ : Видавниче Т-

во «Час», 1929. – 158 с. 

 

 

 

 

         У видання ввійшли «Народні казки й оповідання». Тираж 5 тис. прим. 

Твори надруковані за останнім прижиттєвим виданням автора або за 

першодруком. Тексти подані із максимальним збереженням фонетичних, 

морфологічних та лексичних особливостей мови письменника. Обкладинка 

книги роботи українського художника П. Жалка-Титаренка. Декілька слів про 

художника: Порфирій Жалко-Титаренко (1881–1949) родом з Харьківської губернії. 

Навчався в Пензенському художньому училищі. 1906 закінчив Петербурзьку Академію 

мистецтв (вчився у І. Рєпіна). Викладав у Варшавській художній школі (1906–1914) і 

вищих навчальних закладах Києва (1924–1949). Чимало подорожував Німеччиною, 

Італією, Англією та ін. Автор пейзажів, портретів та символічних композицій на античну 

тематику. Виконував кіноплакати, оформлював книги. Окремі роботи зберігаються у 

Київському, Луганському, Харківському Художніх музеях, Національних музеях у 

Варшаві та Кракові, Музеї Академії Мистецтв у Санкт-Петербурзі. 

 



Куліш П.  О.  

    Драмована трилогія. Ч. І–ІІІ / П. О. Куліш . – Харків : Печатное Дело, 

1900.  – 317 с.  

     Видання є конвалютом. До змісту ввійшли історичні драми: 

Байда, князь Дм. Вишневецький . - С.5-150. 

Петро Сагайдачний. Староруська драма (1621 р.) . - С .3-152. 

Царь Наливай. Староруська драма (1596 р.). - С .3-316. 

 

 

Кулиш П. А.  

    Орися / П. А. Кулиш. – Санкт-Петербург : Друкарня 

П. А. Куліша, 1861. – 16 с.  

 

  

 

  

 Прижиттєве видання П. Куліша нашої колекції – оповідання-ідилія 

«Орися», надрукований в 1861 р.  в друкарні автора в Санкт-Петербурзі. 

«Орися» була написана ще в 1844 р. і, по відгукам критиків, є перлиною 

малої прози П. Куліша. Поштовхом до створення романтичної ідилії 

послужила шоста і частково сьома пісня гомерівської «Одіссеї». Зберігши 

сюжетну канву античного твору, письменник пересаджує, за висловом  І. 

Франка, «запахущу квітку старогрецької поезії на нашу рідну українську ниву 

в формі прекрасної ідилії». П. Куліш опоетизував старовинний 

патріархальний побут, гармонійні відносини людини з природою, любовну і 

сімейну гармонію. 

 

Дослідники творчості Пантелеймона Куліша провідною темою 

називають гносеологічну тему роздумів письменника. Ідея України посідає 

чільне місце в його концепції «хутірної філософії». У протиставленні «міста» 

і «села» письменник намагається висвітлити національний ідеал, основні 

положення української національної ідеології. 

 

 

Куліш П. А.  

    Листи с хутора. Лист V. Хто такий хуторянин                         

/ П. А. Куліш. – Санкт-Петербург : Типография 

Департамента Уделов, 1862. – 13 с. 

 

http://lib.ndu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KRZ&P21DBN=KRZ&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%96%D1%88%20,%20%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%BE%D0%BD%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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У «Листах з хутора» П. Куліш окреслює основні віхи розвитку 

суспільства. Зважено і вдумливо пояснює читачеві недоліки життя в 

мегаполісі, переваги – на селі та хуторі. «Листи з хутора» протягом 1861–

1862 рр. вийшли й окремими книжечками без прізвища автора на титулі. 

Перші чотири «Листи…» набрані у друкарні П. Куліша, п'ятий – у друкарні 

«Департамента Уделов». У п'ятому листі письменник оповідає про юність 

митця, який свідомо обрав хуторянський спосіб життя. Віддаючи перевагу 

життю на селі, персонаж не полишає своєї праці над поетичними творами. П. 

Куліш уже вкотре пише про просту одіж, підкреслюючи цим важливість 

єдності зовнішнього й внутрішнього, форми й змісту. З огляду на це, 

оповідач згадує про благість своїх дітей, які не цураються уподібнюватися 

образові простого люду: «… і сини, й дочки шуплять усякі мови чужоземні і 

одно'дного навчає, а проте – одежа на їх проста, недорога, і вони в мене 

зовсім таки люде, а не паненята».  «Хуторні листи» П. Куліша висвітлюють 

не лише засади світогляду митця, який у житті природному вбачав початки 

відродження генетичної пам'яті людства, шлях до спасення й віри. 

Куліш-фольклорист 

 Родзинкою добірки прижиттєвих видань Куліша є двотомний 

фольклорно-історичний збірник «Записки о Южной Руси», складений і 

виданий Пантелеймоном Олександровичем в 1856–1857 рр. у Петербурзі. 

Два томи цього видання стали значною подією в культурному житті того 

часу, адже представлені в альманахах зразки українського фольклору, 

дослідження з історії України, спогади свідків історичних подій, літературні 

шедеври українських письменників свідчили про високу духовність, 

історичну пам'ять та культурний рівень народу. Окрасою другого тому стала 

вперше надрукована поема Т. Шевченка „Наймичка" (без зазначення 

прізвища автора) з передмовою П. Куліша та оповідання самого Куліша 

„Орися". 

 

Кулиш, П. А.  

    Записки о Южной Руси. Т. І / издал П. А. Кулиш.  – СПб 

: Типография Александра Якобсона, 1856. – XVI, 322 с. 

 

Кулиш, П. А. 

    Записки о Южной Руси. Т. ІІ.  / издал П. А. Кулиш. – 

Спб : [б. в.], 1857. – 354 с. 
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Куліш-історик 

 

П. Куліш – автор низки історичних романів, повістей і поетичних 

творів («Чорна рада. Хроніка 1663 року», «Україна», «Маруся Богуславка», 

«Байда, князь Вишневецький», «Петро Сагайдачний», «Цар Наливай» та ін.). 

Його перу належить ряд історичних дискурсів, зокрема, популярні «Повести 

об украинском народе» (1846), двотомник «Записки о Южной Руси» (1856–

1857), в якому подав зібрані ним легенди і перекази про Золоті ворота в 

Києві, запорожців і гайдамаків, про Б. Хмельницького і С. Палія, а також 

декілька документальних матеріалів про Гетьманщину і гетьмана П. 

Полуботка. Найбільшу цінність має «Історія України від найдавніших часів», 

перший розділ якої був оприлюднений в журналі «Основа» (1861). Тут автор 

відстоював родовід українців від Київської держави. Популярний характер 

мали нариси «Хмельниччина» та «Виговщина», тритомна праця «Отпадение 

Малороссии от Польши» (1888–1890) та ін. Особлива заслуга історика в 

тому, що він виявив цінні документальні матеріали з української історії в 

архівах та бібліотеках Варшави і Петербурга, частину з яких оприлюднив. 

Зрештою, творча спадщина П. Куліша посіла гідне місце серед найцінніших 

здобутків української історичної думки. 

 

 

 

 

Кулиш, П. А.  

    Отпадение Малороссии от Польши (1340–1654) : в 3-х 

т. Т. 1 / П. А. Кулиш. – Москва : Университетская 

Типография, 1888. – 283 с. 

 

 

 

 

 

 

 

Кулиш, П. О.  

    Выговщына:  історичне оповідання / П. О. Кулиш ; 

Благотворительное общество издания общеполезных и 

дешевых книг. – Санкт-Петербург : Типография 

Училища Глухонемых, 1901. – 26 с. : портр. (гетьман              

І. Виговського) 
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У 40-х XIX ст. Пантелеймон Куліш узявся втілювати свій черговий 

задум – історію про козацьку раду в Ніжині під робочою назвою «Сотник 

Шрамко і його сини». Перший варіант роману (1846 р.) не був вчасно 

опублікований через арешт письменника. Нова редакція «Чорної ради» по-

бачила світ 1857 р. Використавши історичні свідчення з літописів Самовидця 

та Григорія Грабянки, осмисливши матеріал козацьких записок, письменник 

на основі українського історичного матеріалу створив роман вальтер-

скоттівського типу. За життя Куліша «Чорну раду» було ще раз повністю 

видано 1860 р. в Петербурзі в російському перекладі. Друге повне видання 

роману українською з’явилося 1890 р. у Львові, а третє, з ілюстраціями 

Амвросія Ждахи, в Одесі 1891 р.  

В фондах Рідкісної книги зберігається декілька видань твору «Чорна 

Рада». Представляємо перше окреме видання роману, що побачило світ 1857 

року в Петербурзі. Бібліографічна рідкість. Прижиттєве видання автора. 

 

 

 

 

 

Куліш, Пантелеймон Олександрович.  

    Чорна рада, хроніка 1663 року / П. О. Куліш. – 

Санктпетербург [Санкт–Петербург] : В типографии 

Александра Якобсона, 1857. – 428 с. 

 

 

Твір є першим історичним романом, написаним українською мовою. 

Головна сюжетна лінія – боротьба за гетьманську булаву та події Чорної ради 

1663 року в Ніжині. Друга сюжетна лінія – це історія пригод молодого козака 

Петра та його кохання до дівчини Лесі. 

 

Наступне видання із бібліотеки М. М. Бережкова (з автографом 

власника книги), професора історії Ніжинського історико-філологічного 

інституту кн. Безбородька:  
 

Куліш, П. А.  

    Чорна рада: Хроніка 1663 року  / П. А. Куліш. – Київ : Книгоспілка, 

1925. – 215 с. : портр.  

 

 Букіністичної цінністю є екземпляр роману «Чорна рада» 1944 року 

видання. У важкі воєнні роки книга була могутньою зброєю для підтримки 

бойового і патріотичного духу бійців. Роман «Чорна рада» П. Куліша був 

вельми актуальним для того часу, адже в ньому зображувалася Україна часів 

«Руїни» – трагічного періоду братовбивчих воєн, зрад, суспільного розбрату 

нашої країни. 
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Куліш П. А.  

    Чорна рада, хроніка 1663 року / П. А. Куліш. – Київ ; 

Харків:  Українське державне видавництво , 1944. – 164 с.  

 

 

 

 

Куліш, П. А.  

    Чорна рада: Хроніка 1663 року  / П. А. Куліш; стаття й редакція                 

О. Гермайзе. – 2-е вид. –Київ ; Харків : Книгоспілка, б/р. – 236 с. : портр. 

- (Літературна бібліотека). 
 

Куліш П. А.  

    Чорна рада, хроніка 1663 року / П. А. Куліш. - [Б. м. : б. в.]. - 436 с. 

Куліш-перекладач 

Одним, хто з перших збагнув значення перекладу кращих зразків 

світової літератури як могутнього джерела духовного збагачення 

українського народу, його культури, вужче – літератури, був саме П. Куліш, 

«піонер з сокирою важкою». Якщо поява перших спроб перекладу в новій 

українській літературі на початку XIX ст. була викликана почасти 

«…влечением любопытства, нельзя ли на малороссийском языке передать 

чувства нежные, благородные, возвышенные…» (П. Гулак-Артемовський), то 

перекладацька діяльність П. Куліша передбачала свідоме утвердження 

українського слова, з одного боку, та «європеєзацією» української 

літератури, з другого. Показовим у цьому контексті є підбір П. Кулішем 

творів для перекладу – Біблія, Шекспір, Байрон, Гейне, Гете, Шіллер, а також 

Пушкін, Некрасов, Кольцов, Фет. 

 

 

Байрон, Гордон.  
    Чайльд-Гарольдова мандрівка / Г. Байрон ; переклав 

Панько Куліш ; передмова І. Франка ; вступ. ст. «До 

новомовної нашої Русі» П. Куліша. – Львів : Накладом 

україн.-руської видавничої спілки, 1905. – XIV, 178 с. 
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Перший повний переклад Біблії українською мовою здійснив 

Пантелеймон Куліш. Свою працю він розпочав у 1860-х роках. 1869 року 

анонімно видав у Львові «Святе Письмо, перва частина Бібліи, пять книг 

Мусієвих». До нього 1869 р. приєднався Іван Пулюй (пізніше – відомий 

вчений-фізик), який, незважаючи на свій молодий вік, мав глибокі знання з 

богослів'я та знав деякі класичні мови. У 1881 Наукове товариство імені 

Шевченка опублікувало у Львові Новий Заповіт у їхньому перекладі. Праця 

над Старим Заповітом тривала. Загадкова листопадова пожежа 1885 р. на 

Кулішевому хуторі Мотронівка (Ганнина Пустинь) стала трагічною 

сторінкою в історії української Біблії, під час пожежі згорів рукопис 

перекладу Старого Заповіту. Перекладачі знову починають працювати над 

перекладом Старого Заповіту від самого початку. Завершив переклад уже 

після смерті П.Куліша І.Пулюй разом з Іваном Нечуй-Левицьким. Лише 1903 

року Британське та закордонне біблійне товариство видало першу повну 

українську Біблію («Святе письмо Старого і Нового Завіту») у перекладі 

П.Куліша, І.Пулюя та І.Нечуя-Левицького. На теренах України Кулішевий 

переклад вперше був виданий лише у 2000 (Київ). 

Святе Письмо Старого і Нового Завіту мовою русько-українською   

/ пер.: П. О. Куліш , І. С. Левицький, І. П. Пулюй. - London : Trinitarian 

Bible Societe, б/р. – 249 с.  

Куліш–видавець 

Заснувавши 1856 року в Петербурзі власну друкарню, Пантелеймон 

Куліш відіграв значну роль в організації українського книго- та 

пресовидання, у формуванні фаху редактора, видавця. Як зазначав Сергій 

Єфремов, саме він із кінця 50-х років ХІХ століття став «найбільш 

енергійним діячем», «душею видавничої справи» і розгорнув «кипучу, як для 

однієї людини, і – що найголовніше – систематичну вже до певної міри 

працю в сфері українського видавництва. 

 

     Памятники старинной русской литературы / издаваемые графом   

Г. А. Кушелевым-Безбородко. – Санкт-Петербург : Типография                

П. А. Кулиша, 1860–1862. – Вып. І–IV. – 482, 178, 219 с.  
Зміст: 
Вып. 1 : Сказания, легенды, повести, сказки и притчи / Под ред. Н. Костомарова. — 1860. — [3], V, 

304 с.  

Вып. 2 : Сказания, легенды, повести, сказки и притчи / Под ред. Н. Костомарова. — 1860. — [3], 

305-484 с.  

Вып. 3 : [Ложные и отреченные книги русской старины, собранные А.Н. Пыпиным]. — 1862. — [6], 

180 с  

Вып. 4 : [Повести религиозного содержания, древние поучения и послания, извлеченные из 

рукописей Николаем Костомаровым]. — 1862. — [3], 221 с 
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%87%D1%83%D0%B9-%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/1903
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%96%D1%88_%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%BE%D0%BD_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%BB%D1%8E%D0%B9_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%87%D1%83%D0%B9-%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%96%D1%88_%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%BE%D0%BD_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/2000
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2


Книга є конвалютом. В збірку вміщено 64 твори давньоруської 

літератури. Видання вийшло як додаток до журналу «Русское Слово». 

 

Наступне  видання із колекції бібліотеки професора  С. П. Шевирьова 

(з автографом власника книги): 

Майков, Аполлон Николаевич (1821–1897) 

    Стихотворения Аполлона Майкова : издание графа Г. А. Кушелева- 

Безбородко / А. Н. Майков. – Санктпетербург [Санкт-Петербург] : В 

типографии П. А. Кулиша, 1858. 

Книга І. - Санктпетербург [Санкт-Петербург] : В типографии П. А. 

Кулиша, 1858. – 247, V с. 

 Книга ІI. - Санктпетербург [Санкт-Петербург] : В типографии П. А. 

Кулиша, 1858. – 292, ІV с. 
 

Прижиттєве видання поета. Аполлон Миколайович Майков (1821–1897) – 

російський поет і перекладач XIX століття. 

 

 Цінним джерелом для вивчення життєвого і творчого шляху 

Пантелеймона Олександровича Куліша є праця українського 

літературознавця Євгена Кирилюка. 

 

 

 

 

Кирилюк Є. 

 Бібліографія праць П. О. Куліша та писань про 

нього / Є. Кирилюк ; Всеукраїнська Академія Наук, 

Бібліографічна комісія. – К. : [б. в.], 1929. – 119 с. – 

(Українська бібліографія ; вип. 2). 

 

 

 

Представлене видання містить бібліографію праць Пантелеймона 

Куліша. У вступній статті підкреслюється роль письменника в українській 

літературі та культурі. Подається опис творів Пантелеймона Олександровича, 

публікацій про нього. Міститься покажчик псевдонімів та криптонімів, 

якими користувався Куліш. 

Робота з фондом стародруків триває. І ми сподіваємось на виявлення 

нових видань творів П. Куліша. 

Бібліографічний огляд підготовлено провідним бібліотекарем В. І. Манжай за 

книжковим фондом Рідкісної книги та Інтернет-ресурсу. 

http://lib.ndu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KRZ&P21DBN=KRZ&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BD%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%281821-1897%29
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C

