Пантелеймон
Куліш
«Чорна Рада»

Хто ж Ви, пане Куліш ?
•

•

•
•
•
•

Пантелеймон Куліш був прозаїком, поетом, драматургом, перекладачем, з
багатьох європейських мов, ученим-літературознавцем та критиком,
фольклористом, істориком, етнографом, педагогом, дуже багато зробив як
видавець, громадський діяч.
Куліш належить до тих діячів, які, будучи багатогранно обдарованими,
зробили величезний внесок у розвиток української культури, літератури,
мистецтва, мови, науки.
Куліш був людиною ренесансного типу.
Він усе своє життя працював задля, за його словами, «рятівної для
майбутнього української ідеї».
Куліш був перший, хто в концепт «Україна» вкладав модерний зміст. В його
творах повсякчас наголошено на проблемі української єдності.
Важливою сторінкою в житті П. Куліша
є його довголітнє знайомство та дружба
з Т. Шевченком. Їх єднала любов до України
та її народу, її мови, славного минулого,
прагнення служити батьківщині.

Коротка Біографія
•
•
•
•
•
•

•

Народився 7 серпня 1819 року в містечку Воронежі Чернігівської
губернії.
Навчався в Новгород-Сіверській гімназії.
Першим його літературним твором була оповідка «Циган», яку він
створив із почутої від матері народної казки.
З кінця 1837- 1839 років Куліш — слухач лекцій у Київському
університеті.
Дістав посаду викладача в Луцькому дворянському училищі.
Згодом працює в Києві, у Рівному, а коли журнал «Современник»
починає друкувати в 1845 році перші розділи його славетного
роману «Чорна рада», запрошують його до столиці на посаду
старшого вчителя гімназії і лектора російської мови для іноземних
слухачів університету.
Через два роки Петербурзька Академія наук посилає Куліша у
відрядження в Західну Європу, куди він вирушає із своєю
вісімнадцятирічною дружиною Олександрою Михайлівною
Білозерською, з якою побрався 22 січня 1847 року.

Коротка Біографія
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У Варшаві Куліша як члена Кирило-Мефодіївського товариства
заарештовують і повертають до Петербурга.
Його ув’язнили на два місяці в арештантське відділення шпиталю, а
звідти відправили на заслання в Тулу.
Після довгих клопотань здобув посаду у канцелярії губернатора, а згодом
почав редагувати неофіційну частину «Тульских губернских ведомостей».
У 1850-х повертається до Петербурга, де продовжує творити, хоча
друкуватися деякий час він не мав права.
Кулішівка, або Система Куліша — український фонетичний правопис,
застосований Пантелеймоном Кулішем наприкінці 1850-х років.
Письменник у своїх роботах показував, що українська мова є мовою
природною, такою, якою говорять люди. І що вона існувала з давніх часів.
Цю мову він протиставляв штучній книжній мові, яка з’явилася в Україні
на базі старослов’янської. А потім ця мова трансформувалася в штучну
мову російську.

Коротка Біографія
•

•
•

•

1861–1862 - почав виходити український журнал "Основа", де П. Куліш
завідував відділом критики. "Основа" відіграла значну роль у розвитку
української літератури та культури, в утвердженні української літературної
мови”.
В останні роки життя оселяється на хуторі Мотронівка поблизу Борзни
Чернігівської губернії.
Куліш багато перекладає, особливо Шекспіра, Гете, Байрона, готує до видання
в Женеві третю збірку поезій «Дзвін».
У змаганні знесиленого тіла з творчим духом
і пішов Пантелеймон Куліш з життя 1897 року
на своєму хуторі Мотронівка.

Твори
• Перший україномовний історичний роман
«Чорна Рада»
• «Циган»
• «Пан Мурло»
• «Малоросійські анекдоти»
• «Мартин Гак»
• «Брати»
• «Січові гості»
• «Орися»
• «До кобзи»
• «Заспів»
• «Маруся Богуславка»
• «Рідне слово»
• «Святиня»

“ЧОРНА РАДА”
«Чорна рада» повна назва «Чорна
рада. Хроніка 1663 року» – перший
історичний роман українською
мовою, вперше виданий повністю
Пантелеймоном Кулішем у 1857
році

“ЧОРНА РАДА”
• Жанр: перший історичний роман в українській
літературі (роман-хроніка; історико-пригодницький
роман).
• Тема: зображення історичних подій у Ніжині 1663 р. —
доби Руїни.
• Головна ідея: утвердження думки про необхідність
національної злагоди українців, про те, що провідною
силою для розумної організації українського суспільства
є його національна еліта (культурна, освічена, здатна до
мудрого державотворення).

“ЧОРНА РАДА”
Сюжет твору: приїзд батька й сина Шрамів на хутір Хмарище до
Череваня, знайомство Петра Шрама з родиною Череванів,
спілкування з Божим Чоловіком — бажання Шрама заручити Петра й
Лесю — Шрами й Черевані в Києві, розмова з незадоволеними
міщанами — знайомство Лесі з Кирилом Туром — зустріч Череваня й
Шрама з Якимом Сомком у Києво-Печерській лаврі — вечеря Сомка,
Шрама, Череваня, Тура й Лесі в Києві, натяк Тура на викрадення Лесі
— нічне викрадення Лесі, двобій Кирила Тура з Петром Шраменком
— гостини Шрама на хуторі в Гвинтовки, недалеко від Ніжина —
зустріч Петра Шраменка з Кирилом Туром, сніданок у нього вдома —
покарання біля стовпа Кирила Тура в урочищі Романовський Кут,
повернення Кирила й Петра додому — перипетії в Ніжині — Чорна
рада в Ніжині — обурення обдуреної черні, розчарування її в
Брюховецькому — пропозиція Тура порятувати ціною свого життя
Сомка (у в’язниці) й відмова останнього — засудження Тетерею на
смерть старого Шрама («як бунтівника») — одруження Петра
Шраменка й Лесі.

Пантелеймон Куліш – 200 Років:
10 Фактів про Творчість
1.
2.
3.
4.
5.
6.

40 томів невиданої творчої спадщини Куліша.
Автор модерного сприйняття України.
Творець ренесансного типу.
Автор “Чорної ради” – першого історичного роману в українській літературі.
Творець українського правопису «кулішівка».
Автор першого україномовного букваря – “Граматка”. Книга була видана в
1857 році. Це була перша фонетична абетка для української мови.
7. Біблія Пантелеймона Куліша - 30-ти річна праця Куліша з перекладу Біблії з
древньогрецької на українську. Друком Біблія Куліша була видана лише на
початку ХХ ст. А потім друкувалась в Америці, Австрії, Великобританії. А в
Україні лише в 2000 році.
8. Перекладач класичних творів Шекспіра Байрона, Шилера.
9. «Я — піонер з сокирою важкою». Він усе своє життя працював задля, за його
словами, «рятівної для майбутнього української ідеї». Пантелеймон Куліш
служив українській національній ідеї.
10. Google присвятив свій дудл Пантелеймону Кулішу на честь 200-річчя.

