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 Ознайомлення з етапами життєвого шляху 
М.Костомарова,В.Білозерського, П.Куліша; їх 

науково-громадська діяльність. Особливості 
поглядів та аналіз історичних та історико-
географічних праць цих українських 
письменників. 



 Народився 16 травня 1817 р. у слободі Юрасівка 
Острогозького повіту Воронезької губернії. Батько був 
нащадком козаків-переселенців, місцевим поміщиком. Мати 
-українська селянська дівчина, раніше кріпачка. Батько з 
матір'ю обвінчались після народження сина. Батько 
трагічно загинув, не встигши усиновити Миколу. Тому по 
1832 р. М.І. Костомаров перебував у кріпацькій залежності й 
отримав волю завдяки неймовірним зусиллям і 
матеріальним жертвам матері. Цей факт вплинув на 
подальшу долю і світогляд майбутнього вченого. 



 

 Роль Миколи Костомарова в розвитку української і 
російської історіографії величезна. Репутація 
Костомарова, як історика, і за життя, і після смерті 
його неодноразово піддавалася сильним нападкам. 
Його дорікали в поверхневому користуванні 
джерелами та виникаючими звідси помилками, в 
однобічності поглядів, в партійності. У цих закидах 
полягає частка істини, вельми, втім, невелика. 
Неминучі у всякого вченого дрібні промахи і 
помилки, бути може, дещо частіше зустрічаються у 
творах Костомарова, але це легко пояснюється 
незвичайною різноманітністю його занять і звичкою 
покладатися на свою багату пам'ять. 



 В історію української культури Микола Іванович Костомаров 
(1817-1885) увійшов як письменник (поет, прозаїк, драматург), 
публіцист, історик, фольклорист, професор Київського та 
Петербурзького університетів (літературний псевдонім Ієремія 
Галка). Захистив магістерську дисертацію на тему «Про історичне 
значення української народної поезії» (1844). Для нього минуле 
України — не екзотичний матеріал для балад, легенд, а «живі 
літописи», з яких він черпав дух епохи, історичні закономірності 
розвитку. 



«Щира любов історика до своєї Батьківщини може виявлятися 
тільки в строгій повазі до правди», — повторював Микола Іванович. 

Цим принципом він керувався все життя.         



 Український громадсько-політичний і 
культурний діяч, журналіст, народився на 
хуторі Мотронівці на Чернігівщині у небагатій 
дворянській родині колезького асесора. 
В 1846 р. закінчив історико -
філологічний факультет Київського 
університету. Викладав історію й географію 
у Петровському кадетському корпусі 
в м. Полтаві.  



 В. Білозерський — один з 
організаторів і активних діячів 
Кирило-Мефодіївського 
товариства (належав до 
ліберально- буржуазної, 
поміркованої його частини). 
Головними завданнями 
Товариство вважало повалення 
самодержавства, ліквідацію 
кріпосного права, скасування 
станів, національне визволення 
слов'янських народів. Брав 
активну участь у створенні його 
двох програмних документів — 
«Статуту слов'янського товари-
ства Св. Кирила і Мефодія» та 
«Книги буття українського на-
роду». 





 Народився Пантелеймон 
Олександрович Куліш    7 
серпня 1819 року в 
містечку Вороніж 
колишнього Глухівського 
повіту Чернігівської 
губернії (тепер — 
Шосткинський район 
Сумської області). 

  Був дитиною від другого 
шлюбу заможного 
селянина Олександра 
Андрійовича і дочки 
козацького сотника Івана 
Гладкого Катерини.  
 



    Дитинство хлопця пройшло на хуторі під 
Воронежем, де в атмосфері особливої пошани до 
народних традицій, слова, пісні, казок, легенд, 
переказів формувався характер майбутнього 
письменника.  

 Навчався Куліш у Новгород-Сіверській гімназії, 
 потім (1837—1839) на правах вільного слухача 

відвідував лекції в Київському університеті, хоча 
повного курсу навчання так і не пройшов.  

  
 Опісля вчителював у Луцьку (1842) та Києві 

(1843—1845), де згодом почав працювати як 
археограф під керівництвом М.Максимовича.  
 



    Тут він зазнав у 
релігійно-
філософському плані 
впливу П.Авсенєва, 
зійшовся з М.Гулаком, 
М.Костомаровим і 
В.Білозерським, які 
стали засновниками на 
межі 1845—1846 рр. 
Кирило-Мефодіївського 
братства. 

  
 У цей же час П.Куліш 

заявляє про себе як 
письменник.  

 
 Пізніше П.Куліш працює 

на різних посадах у 
Києві, Рівному.  
 



     У середині 60-х років 
Куліш активно друкує у 
львівських періодичних 
виданнях свої твори, 
зокрема «Руїну». 

 
 1868 р. йде у відставку й 

вирушає за кордон і 
безпосередньо 
знайомиться з 
культурою західних 
країн, але значну частину 
часу мешкає у Львові, де 
співпрацює з місцевими 
журналами й публікує 
свої переклади біблійних 
текстів українською 
мовою.  

 
Ювілейне видання Біблії Куліша, 

Нечуя-Левицького 
 та Пулюя. 



 Пантелеймон Куліш був однією з 
найколоритніших постатей свого 
часу в українській літературі. 
Культурницьке подвижництво, 
що виокремлювало його навіть 
серед плеяди видатних 
сучасників, захоплено вітала 
величезна частина суспільства, 
мимоволі утворюючи навколо 
його особистості атмосферу 
творчої таємничості. Той 
постійний інтерес підтримувався 
передовсім самою діяльністю 
П.Куліша. В основі її — бажання 
дійти своїм словом і думкою до 
найширших народних мас. Саме 
цим і зумовлена його діяльність 
над перекладом Біблії 
українською мовою.  
 



 П.Куліш, М.Костомаров, В.Білозерський – три 
постаті, які красномовно засвідчили рівень 
зрілості, якого досягла українська художня й 
суспільна думка в 40-50-ті роки XIX ст. 
Підтверджували це і нові таланти, що 
приходили до української літератури на рубежі 
50-60-х років. 



 Історія української культури. За загальною 
редакцією Івана Крип’якевича –К.:Либідь. 1994 
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