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1ван Нечуй-Левицький та Пантелеймон Кул1ш: до кторн творчих взаемин
У стагп здшснено спробу з нових методолопчних шдход!в, у контексп бюграфютики та просопографи
висв1тлити 1Стор1Ю творчих взаемин 1вана Нечуя-Левицького й Пантелеймона Кул1ша; розкрити роль останнього в процес! становления 1вана Семеновича як митця, видшивши основш аспекта УхньоУ сшвпраць Окреслено
коло наукових I лггературних штереав обох митщв, а також проанашзовано розб1жшсть у поглядах на гсторичш теми, мовне питания. Важливе мюце посщае анашз ешстолярноУ спадщини письменшшв при уточненш
факпв Ухшх бюграфш.
Ключов1 слова: украУнське нацюнальне вщродження, просопограф|я, нащотворення, украУнська нацюнально
свщома 1нтел1генц1я, духовш ц1нност1, нацюнальний щеал.

Постановка науковоУ проблеми та и значения. У перюд зростання суспшьного штересу до
сощально-моральних й естетичних пошуюв щеал1в та духовних цшностей, як 1 б сприяли формуванню
нацюнальноУ свщомост1 молодого поколшня украУнц1в. В умовах сусшльних трансформацш, що
переживае ншпшне украУнське суспшьство, з утратою значень щеал1в радянського минулого та
необх1дност1 витворення нових сусшльних цшностей виникас необхщшсть 13 нових методолопчних
позищй 1 П1дход1в ощнити роль та значения нацюнально-культурноУ Д1яльност1 украУнськоУ национально
свщомоУ штелшенцп другоУ половини XIX - поч. XX ст. У цьому контексп актуальным е дослщження й висвгглення творчих взаемин двох провщних Д1ЯЧ1в украУнського нацюнального вщрод
ження другоУ половини XIX - поч. XX ст. 1вана Семеновича Нечуя-Левицького та Пантелеймона
Олександровича Кул1ша.
Мета нашого дослщження полягае в спроб 1 з нових методолопчних пщход1в, у контекст1
б 10граф1стики й просопографй’дослщити 1стор1Ютворчих взаемин I. Нечуя-Левицького та П. Кул1ша,
розкрити роль останнього в процес1 становления 1вана Семеновича як митця, вид1ливши основш
аспекта УхньоУ сшвпращ.
Аналвз дослщжень щеУ проблеми. Проблеми творчих взаемин I. Нечуя-Левицького та П. Кул1ша
висвгглено в дослщженнях М. Возняка [2], С. Нахлжа [5], М. Тарнавського [8], С. Хавруся [10].
Наукова новизна нашого дослщження полягае в спроб 1 висвилення юторй* творчих взаемин
I. Нечуя-Левицького та П. Кулина як представншав кола украУнськоУ национально свщомоУ 1нтел1генцй*
перюду нац1онально-культурного вщродження в контекст1 просопрограф1чного анал1зу.
Виклад основного матер1алу й обгрунтування отриманих результатов дослщження. Сучасн1
дослщники П1дкреслюють значний вплив на становления поглядев I. Нечуя-Левицького одного з
провщниюв нацюнального руху - Пантелеймона Олександровича Кул 1ша. Сучасний нечуевознавець
О. Федорук зазначае: «УкраУноцентричний, збудований на пщвалинах народознавства й етнограф1зму,
1СТОрИЧНОГО МИНуЛОГО НаШОГО Н а р о д у , ЙОГО КуЛЬТурНОУ СПаДЩИНИ В1ДКрИВаЮТЬСЯ НОВ1 МОЖЛИВОСТ1
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свггогляд I. Нечуя-Левицького - письменника, мовознавця, критика значною м1рою формувався саме
пщ впливом П. Кулш а [9, с. 283]».
П. Кулш був особисто знайомий 13 батьком I. Нечуя-Левицького - Семеном Степановичем, який
сщвпрацював 13 ним над вивченням фольклору. УкраТнсысий радянський дослщник О. Дей знайшов
ушкальний запис весшьного обряду 1845 р., зроблений Семеном Левицьким. Цей запис О. Бодянському,
як зазначае дослщник, передав П. Кулш . Опис весшьного обряду Пантелеймон Олександрович
особисто отримав вщ автора - С. Левицького, 13 яким познайомився пщ час сво'Гх мандрдвок
КиТвщиною. У редакцшнш примггщ до оповщання «Данила Медовника, що прозивають Погонцем»
(тобто В. Коховського) «Пан Комарчук», у № 3 журналу «Правда» за 1870 р. П. Кулш свщчив:
«Колись давно п. Кулш , Тздивши й ходивши пш ки по КиТвщиш, сшзнавсь 13 розумним одним попом
сшьським. Ошсля той пш збирав для п. К улш а М1Ж народом т е ш , приказки, перекази 1 т. ш. та й
давав переписувати малому синков1, щоб посилати через пошту. Оцей же то синок, набравшись у
' народу смаку словесного, об’явивсь тепер славним Нечусм» [3, с. 86].
Про обставини особистого знайомства I. Левицького з П. Кулшем у 1868 р. вщомо 31 статп
В. Шенрока «П. А. Кулиш: Биогр. Очерк» (журнал «Клевская старина» (№ 7-8, 1901 р.)). 1хне особисте
знайомство вщбулося наприкшщ 1867 р. «Узнав, что Кулиш и Белозерский состоят на службе в
Варшаве, я отправился в Варшаву и представил Кулишу одно из первых моих произведений для
просмотра и для передачи в Галицию, в редакцию малорусского журнала “Правда”. Кулиш в это
время потерял место директора духовных дел и состоялъ членом комиссии по переводу польских
законов. Он получал жалование в 1500 р. (...). Я нашел его в небольшой, но очень опрятной квартирке.
Ему в то время было не более 45 лет. С виду он бил молод, с блестящими острыми глазами, но
страдал кашлем и жаловался на болезнь груди (...). Две зимы с ряду он проживал в Венеции, а лето
проводил в Вене, занимаясь переводом Нового Завета с еврейского языка на украинский. На столе
лежала стопа исписанных листов перевода, которым он, по словам его жены, добрейшей Александры
Михайловны, занимался аккуратно каждый день. Зашла речь о пророчествах, о лице Иисуса Христа.
Я полюбопытствовал прочесть эти места, чтобы убедиться, не сделано-ли какого-нибудь искажения
в пророчествах Даниила о седмицах, в пророчествах Исаии, Знахари и проч., тем более что Кулиш
перевел эти места стихами, как они написаны стихами в еврейском оригинале. Я начал пере
листывать рукопись, отыскивая эти места. - «Навщо ви шукаете? Я вам 1 так Тх прочитаю», - сказал
Кулиш и прочитал мне на память все пророчества в стихах... Память Кулиша поразила меня. Действи
тельно, память у него была феноменальная, как у индусов браминов...» [11, с. 78].
Про цю зустр1ч 1ван Семенович пригадував також 1 в лисп до О. Огоновського вщ 24 липня
1890 р.: «Пробуваючи в Седльщ, я прочув, що в Варшав! живуть П. О. К улш з жшкою О. М. Бшозерською-Кулш (Ганна Барвшок) та В. М. Бшозерський. Я побував у Тх 1 познайомився з ними. Ця
знайомють додала меш морально'! сили на чужинн меш було з ким душу одвести. В той час на
вакащ! я вибирався на мандр1вку по РосЦТ], в Вшьну, Ригу, Петербург та Москву. Кулш казав меш
зайти в Петербурз1 до Н. I. Костомарова, взята в нього рукопис “Первый период казачества” 1
привезти йому. Я побував тод 1 у Костомарова 1 познайомився з ним. (Ця стаття п. Кулш а ш т м була
напечатана в “ПравдГ в украТнському переклад!). За границею я був на другий рж те л я першоТ
мандр1вки 1 хот1в прямувати з Вщня в 1тал1Ю. Я стр 1вся в Вщн 1 з Кулшем, котрий тод 1 працював з
п. Пулюем над перекладом €вангел1я на украТнський язик, 1 в1н не радив мен1 Тхати л1том в гарячий
час та спеку в 1тал1ю, а лучче побувати в Швейцара. Я поТхав в Швейцарйо» [4, с. 326-327].
Про чертову зустр^ч 13 П. Кул 1шем у Варшав1 д1знаемось 13 листа 1вана Семеновича до М. Грушевського вщ 28 лютого 1902 р.: «...Якось раз, бувши з одвщинами в Кул1ша в Варшав1, я розбалакавсь з ним про Шевченка 1 спитав в його: навш о то Шевченко писав сво'Т повкт 1 по-рос1йському?
Чи в1н думав, що так1 реч 1, як-от, прим1ром, пов1ст1, не треба писати украТнською мовою, а треба
доконче писати по-росШсыай. “Де там! - казав Кулш, - Шевченко думав, що треба писати украТнською
мовою не тшьки повисл, але й усе. А писав вш своТ пов1ст1 для журнал1в, ради заробггку, бо в його
зас 1б був малий. Писав вш, як непросв1чена людина, дуже поганою росШською мовою, а я йому виправляв,
бо без щсТ поправки жодшешький рос1йський журнал не заходився б друкувата Тх”» [4; с. 397],
Особисто познайомившись 13 Пантелеймоном Олександровичем та його дружиною. Ханною
Барвшок, заходившись щеями нацюнально-культурноТ даяльносп й просв1таицтва рщного народу,
молодий I. Нечуй виршив спробувати себе в царин1 укра'ТнськоТ лператури. Так розпочалися Тхн1
творч! взасмини, яю тривали впродовж наступних роюв.
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В особ! Пантелеймона Кул1ша молодий украшський прозапс-початювець знайшов л!тературного
наставника та редактора, який упровадив його у св1т украшськоУ лгсератури. УкраТнський радянський
досл1Дник М. Возняк у статп «Кул^ш як редактор “Причепи” Левицького» звертае увагу на те, що
«Першим твором Нечуя, надрукованим у «Правд!» (у чч. 8-13 за 1868 р.), були «Дв1 московки» 1 !’х,
очевидно, передав Левицький через Кул 1ша для «Правди»...Та Кулгшев1 завдячував Левицький щось
бшыне, шж упровадження себе в лггературний свгг. Доказ цього маемо в автограф! Левицького
першо'1 половини «Причепи», датованому «1868 року 13-го декабря» [2, с. 2]». М. Возняк, детально
анал!зуючи роботу П. Кулгша над пов1Стк> «Причепа», тод1 ще молодого автора I. Левицького, зазначае:
«А в Т1м Кул 1ш до деякоУ м1ри називав Левицького, нав1ть, своТм учнем... Радночи появою нового
талановитого письменника, К улш пщдав “Причепу” Левицького пильнш редакцшнш пращ... В
автограф! Левицького справляв Кул 1Ш не тшьки правопис 1 мову, але й перекресляв ц ш речения або
уступи, дописуючи замють них сво\* над перекресленими рядками або на крисах рукопис. Коли-ж при
першому зшигп рукопису обр1зано декуди його дописки, П. Кул 1ш написав ол!вцем на верхнш
сторшщ бщоТ обкладинки, невраховано! в число нумерованих листюв, 13 заголовком, переписаним
рукою П. Кул 1ша з вщворотного боку обкладинки, де виписаний ешграф 13 109 псалма, ось що:
“Одр 1заш странички поприкладуйте и поприписуйте, що одр1зано”. Дал 1 П. Кул 1ш подавав наголоси,
яких не було в автограф!, й нав1ть повизначував, яю частини друкувати в поодиноких числах
“Правди”» [2, с. 3]. Текст «Причепи» в «ПравдЬ> виказус низку вщхилень вщ рукописного. Ще
бшьше в!др!зняеться текст окремого льв 1вського видання «Повхстей» Левицького: тут не тшьки
зм 1нений у дечому правопис, але в кшькох М1сцях викинено дещо з тексту. Чи це робив автор, чи
П. Кул1ш, чи обидва в тюному порозум 1нн1, поки що нема даних сказати про це щось певне. Рука
П. Кул 1ша й тут не виключена. «Сгпвце вщ видавництва» до тому «Повютей» написав, певно,
П. Кул 1ш, такий висновок робить М. Возняк \ дал 1 вщзначае: «3 того часу, як зроблено в Галичит
особне видання Кв1тчино*1 ПОВ1СТ1 “Маруся”, жоден з УкраТнських пов1стяр 1в не видавав у нас
особною книжкою свое! пращ. Тож Галицька публика не могла нав1ть добре познакомитесь з прозою
Украши, а ще менче могла вона п полюбите 1 на Тй образуватись. 1ван Нечуй, 0Ц1М виданням своУх
трьох пов1стей, перший подае нам Галичанам методу зашзнатись краще з украГнською прозою \
через те дуже заслугуеться перед нами. Його повютей виходить перший том. Скоро спод1ватись би
нам 1 дальших том 1в, наколи Галичина щиро привггае оцей гарний гостинець Укра 1нського писателя,
нажившого соб 1 через 1НШ1 ще твори добро! слави у письменному кружку» [2, с. 53].
Анал1зуючи творч1СТь молодого митця, Пантелеймон Кул1Ш В1дзначае новаторство I. НечуяЛевицького, який виступив основоположником нового жанру в украТнськш Л1тератур1: «...В1н
перший доторкнувся житгя нашого тов^)иського та там поклав засновок до ромашв сощяльних» [2, с. 53].

Сучасний нечуевознавець М. Тарнавський звертае увагу на щкавий факт, що шшому твору
молодого прозаика в П. Кул 1ша куди менше пощастило. У лист! до М. Грушевського вщ 29 листопада
1900 р. I. Нечуй пояснюе, що подав рукопис 13 затримкою, бо мусив спершу зробити коп1Ю. Про те,
що копи потр1бш, його навчив досв 1д 13 ранн1м рукописом «Наймит Ярош Джеря», який украли в
П. Кул1ша на вокзал! в Краков! [4, с. 369]. Найповщше реконструював щ пода О. Федорук: на його
думку, I. Нечуй передав П. Кулшев! «Яроша Джерю» у Вщш не газнше серпня 1870 р., а втрачено рукопис
у грудш того самого року. Судячи з назви, щеться про ранню редакщю «Миколи Джер1» [8, с. 41].
Про цей випадок п13Н1ше згадував сам 1ван Семенович у лист! до О. Кониського вщ 1 травня 1876 р.
«В Полтав1 я написав “Дв 1 московки”, в Кал 1Ш1 “Рибалку”, в Седлещ “Причепу”, пот1м - згублену
десь за границею Кутш ем повесть “Наймит Яр1ш Джеря”.. .»[6, с. 270].
I. Нечую-Левицькому судилося завершите задум П. Кул 1ша - здшенити переклад украшською
мовою Б 16ЛИ. Июля смерТ1 П. Кул 1ша в 1897 р. I. Пулюй звернувся до I. Левицького з пропозищею
продовжити переклад Б1бли. I. Пулюй, як евщчить дослщник С. Нахл1к, звернувся до I. Нечуя-Левицького не випадково, оскшьки «ще у Варшав1 десь наприк^нщ 1867 у 1868 р. П. Кул^ш заохоч^вав
його пристати до сшльно! пращ над перекладом Святого Письма» [5, с. 284]. Про обставини свое!
робота над перекладом Б^блЙ 1ван Семенович згадуе в лисп до П. Стебницького вщ 15 березня 1899 р.:
«...сказати по правд!, чи маю я або хтось шший порушувати текст перекладу без згоди з пе
рекладчиком, само по соб1, окр 1м тих випадк^в, де переклад зроблено невщповщно орипналов 1? Отут
1 закарлючка: принайми!, щодо себе, то скажу, що я б не дозволив виправляти комусь мову сво*1х
переклад1в 616лЙ на якийсь 1нший лад та способ... Оце тшьки що сюнчив переклад “Книги премудрост!
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Соломоново!”. Ну й набрався лиха! Намудрив цей Соломон - александршський адвокат, ритор
еллшський, ще й др того софгст! Ця кружанина софютики та риторства схожа на промови пре
зидентов французьких або мудро-хитрих англшських полггаюв, що говорить часом не те, що думають, закручують думки в пусто гучш фрази, що й сам чорт !х не розкрутить» [4, с. 357-358].
Справу перекладу завершено й у 1903 р. виходить друком украшомовна Б1бл1я. Гонорар,
одержаний за переклад Б1бла, I. Нечуй-Левицький передав 13 благодшною метою на користь убогих
етуденпв-русишв Львшського ушверситету, кафедру украшсько! Л1тератури якого запропоновано
очолити знаменитому авторов! «Миколи ДжерЬ> 1 «Хмар» [10, с. 7].
Варто вказати й на той факт, що I. Левицький досить високо ощнював поетичну та драматурпчну спадщину П. Кулша. У лисп до М. Грушевського вщ 11 грудня 1900 р. I. Нечуй-Левицький
дуже позитивно вщгукуеться про таю твори ГГ. Кулша, як «Маруся Богуславка» та «драмована трилопя»
(«Байда Вишневецькйй», «Гетьман Петро Сагайдачний» 1 «Цар Наливай»), Ц! твори, на думку
Левицького, «...мають високу поетичну варпсть». Трохи згодом вш, щоправда, «Царя Наливая»
уважае рифмованою 1стор1ею, але ж «Гетьмана Петра Сагайдачного» I. Левицький ставить «на р 1вш з
утворами М. Лермонтова та Альфреда Мюссе» 1 додае: «Я розгортав Лермонтова 1 пор1внював деяк 1
М1сця з утворами Кулшевими, читаючи !х навперемшки - 1 поез1я там »там одше! вартости... 1 все те
виложено гарними В1ршами, не бшими, котрихя не зношу, а через стр1чку римованими...» [4, с. 371].
Украшський дослщник М. Антонович вщзначае, що I. Нечуй-Левицький уважав П. Кулш а
великим авторитетом у мовних питаниях. Але з часом його оц'шки кулшевих погляд\в у мовному
питанш зазнають певних змш, вирпняючись суперечливютю та неоднозначшстю. Десь вщ 1907 р.,
шсля десяти роюв по смерто П. Кулша, «I. Нечуй-Левицький набрався в крайньо! нетерпимосп, став
дргб’язковим та сварився на Л1ВО 1 на право за правопис! ТОД1 попадало вже й поюйному П. Кул!шев1,
якщо В1Н писав щось не так, як подобалося I. Нечуев1» [1, с. 41]. У листо до П. Стебницького вщ
7 лютого \905 р. в т пише: «Гщнченко знов проводе ту думку, щоб зв'язати нову укр[ашську]
письментсть з старою та з Кулшем, 1 через те треба писати - щасте, сей, мен1. А Кулш мен1 казав,
що В1н пише так не по-чершпвськш, а щоб був зв’язок теж з старою литературою... Але так можна
Д1йти до Максимовичево? правопис11... нав1ть до Нестора-лггописця. А я по своШ вдач 1 не люблю
усякого староття 1 маю потяг до живо! сьогочасно! мови» [4, с. 434]. У лисп до П. Стебницького вщ
21 вересня 1905 р. вш вщзначае: «Я йду за народною живою мовою й за Шевченком, а не за
чершпвцем Кулшем, та й годЬ> [4, с. 455]. А в лисп до М. Лободовського вщ 29 травня 1907 р. вш
писав: «А ще Кулш казав меш, як я почав писать: пиш 1ть так, як говорять в вас в Кашвському,
Черкаському, Чигрин[ському] поветах, бо там (та й в щй половин! Кшвщини до Таращ1 й Бшо!
Церкви, додам я) нема н 1чого великоруського й польського» [4, с. 471]. У статто «Украшська
Декадентщина» (1911 р.) I. Левицький, ощнюючи оповщання Г. Хоткевича «Як тотка майстриха глечика
скидала» пише, що воно «написане гарною чистою народною мовою, якраз такою, як Гродчук
(П. Кулш ) писав вщоме оповщання, “С1ра кобила”» [7, с. 201].
«Усе ж таки основний пщхщ обох митщв до мови протилежний: П. Кул1ш архшзуе нарочито
мову, а I. Нечуй виявляе часом просто революцШш тенденцп в пристосуванн! до найнов1ших, часто
випадкових мовних форм» [1, с. 41], -таки й висновок робить сучасний дослщник М. Антонович.
Не менш критичною була оцшка 1ваном Семеновичем 1Сторичних поглядев свого наставника в
литератур!. Зокрема, у лисп до Б. Гр1нченка вщ 24 лютого 1901 р., схвально вщгукуючись на задум
Б. Гр1нченка видати альманах на пам’ятку П. Кулша («такого славного письменника»), 1ван Семенович
зауважував: «Т1льки горенько, що це усе осв1чено неправдивим св1тлом, поглядами на украГнську
минувшину, чисто польськими, через котр 1 В1Н поставив нашу юторш догори ногами, як сказав у
св 1й час критик Карпов. Це багато попсувало його утвори та ще й з додатком орипнальничання та
супротивност! Костомаров! та Шевченков!... Ось, мов, вам! Дивггься! Он яко! я засп1вав вам зовам
не в ушсон з вами ! пошкодив сво!м утворам таки здорово...» [4, с. 372]. Проте цшком слушною е
ощнка М. Антоновича, що I. Нечуй «Кулш а як юторика не зум 1в належно зрозум!ти 1 оц 1нити. Як
завзятий борець на ясно визначеному громадському фронто Нечуй-Левицький В1рно йшов
-угорованим шляхом 1 прин1с своею працею багато користо Укра!н1. В 1Н не М1Г зрозум 1ти, що
орипнальн!, хоч часом пщказаш й особистими мотивами, концепцп Кул 1ша вщкривали нов1 обрП',
що деяю з них треба було перев1рита, а нав1ть якщо велику частину !х варто вщкинути, той це треба
зробити щойно пюля докладного !х вивчення. Дискус 1я з Кулшем сприяла поглибленню юторичного
знания, з’ясуванню правди й кристал!заци нових штерпретащй 1сторичного розвитку [1, с. 49].
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Висновки й перспектива подальших дослщжень. Отже, своему становлению як письменника
та входженню в украТнський Л1тературний процес другоУ половини XIX ст. 1ван Нечуй-Левицький
завдячуе саме П. Кул1шев1, який розглед1в новаторсью риси творчост1 письменника-початювця й
придшяв значну увагу редагуванню перших твор 1В I. Левицького. Проте згодом уже сформований
митець показуе в1дмшне вщ свого наставника власне бачення питания розвитку украУнськоУ мови,
розробки украУнського правопису. Високо оцшюючи лггературш таланта свого духовного батька в
украУнськш лггературц 1ван Семенович досить критично ощнюе юторичш погляди Пантелей\&на
Олександровича Кулша. Водночас варто зазначити, що нацюнально-культурна й просвНницька
Д1яльн 1сть обох митщв мае непереачне значения в украУнському нацюнальному вщродженш та,
попри на деяк1вщмшш нацюкультурш позици, сприяла процесу формування модерноУ украУнськоУ наци.
Перспектива досл 1Дження полягае в комплексному вивченш нацюкультурноУ д 1яльност1
I, Нечуя-Левицького, його мкця в процес1 украУнського нацюнального вщродження другоУ половини
X IX - поч. X X ст., а також у системному висвгаенш щейного кола та 1дейних вплив1в письменника.
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Очерчен круг научных и литературных интересов обоих писателей, а также проанализированы расхождения во
взглядах на исторические темы и вопрос языка. Важное место занимает анализ эпистолярного наследия
И. Нечуя-Левицкого и П. Кулиша при уточнении фактов их биографий.
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