


Автор першої фонетичної абетки для української мови. Народився 7 серпня 1819 року в містечку Воронежі
Чернігівської губернії. Навчався в Новгород-Сіверській гімназії. а першим його літературним твором була оповідка
«Циган», яку він витворив із почутої від матері народної казки. З кінця 1830-х 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. 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. Працюючи у Варшаві в 1864 — 1868 роках, з 1871 року у Відні, а з 1873 — у Петербурзі на
посаді редактора «Журнала Министерства путей сообщения», він готує тритомне дослідження «История
воссоединения Руси». 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.



Куліш П. О. Твори : в 2 т.                                                                                  

Т.1. Поетичні твори.,                                                                                            
Т.2. Чорна рада: Хроніка 1663 року ; Оповідання; 
Драматичні твори ; Статті та рецензії. – К. : Дніпро, 

1989.

Перший том відкриває художню спадщину,
зокрема оригінальні поетичні твори українського
письменника (1819-1897), постаті складної,
суперечливої в своїх світоглядних позиціях, дозволяє
повніше уявити літературний процес 30-90-х років
19 ст. Викликають інтерес численні переспіви й
переклади з інших літератур. До другого тому
ввійшли перший український соціальний історичний
роман «Чорна рада», оповідання різної тематики,
драматичні твори, важливіші з літературно-
критичних виступів письменника.



Куліш П. Вибрані твори / упоряд. текстів,

передм. та прим. І. М. Андрусяка. – Х. : Вид-во

«Ранок», 2009. – 320 с. – (Українські класики).

Творчість «одного з корифеїв» української літератури
Пантелемона Куліша нарешті після довгих років заборон і
кривотлумачень повертається до читача. Микола Хвильовий якось
сказав про цього талановитого письменника: «Тільки його можна
вважати за справжнього європейця, за ту людину, яка наблизилась до
типу західного інтелігента». Свого часу Куліш обрав для себе кумира –
англійського письменника, майстра історичного роману Вальтера
Скотта. У своїй творчості Куліш намагався наслідувати літературні
прийоми В. Скотта. Можливо, тому з-під його пера вийшли такі
неперевершені твори, як, приміром, «Чорна рада», що ввійшла до цього
видання. Читач також знайде у книзі низку інших прозових творів
(«Орися», «Гордовита пара», «Дівоче серце» та ін.), поезію тощо.



Куліш П. О. Чорна рада: Хроніка 1663

року ; Оповідання [післям. Л. Г. Бикової ; худож. В. О.

Ріяка]. – Х. : Вид-во «Основа» при Харк. ун-ті, 1990. – 272 с.

До книги ввійшли перший український соціальний
історичний роман «Чорна рада», епілог до видання
цього твору російською мовою та оповідання різної
тематики.



Куліш П. О. Повість про Український

народ; Моє життя ; Хутірська філософія і
віддалена од світу поезія / упоряд., передм., пер.,

прим. О. Шокало. – К. : Ред. журн. « Український світ», 5005. –
384с.: портр., іл.

Книжка містить три унікальні твори Пантелемона
Куліша (1819-1897), які він створив у різні періоди свого життя і
в яких постачає визначним історіософом, автобіографом,
філософом, народознавцем, педагогом, культурологом,
релігієзнавцем, публіцистом, поетом, драматургом.
Першодруки цих творів побачили світу 40-х, 60-х, 70-х роках
XIX століття, й два з них (історіософський і філософсько-
публіцистично-поетичний) одразу було конфісковано й знищено
( збереглося лише по кілька примірників). Це видання повертає
раритети великого українського творця й мислителя в
національний культурний простір.



Куліш П. О. Чорна рада. –
Х.: Євроекспрес, 2000. – 384с.

У книжці подані найкращі з прозових творів та
автобіографія Панька Куліша – одного з
найславетніших українських культурницьких діячів ХlХ
сторіччя, якого Іван Франко називав « одним з корифеїв
нашої літератури», « першорядною зіркою в нашому
письменстві». Головне місце серед них займає « Чорна
рада» - перший історичний роман в новій українській
літературі, що надзвичайно опукло висвітлив конфлікт
між державобудівничим і руїнницьким початками в
українській історії.

Книжка містить багатющий довідковий матеріал з
історії України та української мови для школярів,
студентів і широкого загалу читачів



Куліш П. О. Чорна рада: Хроніка 1663

року: роман. – К. : Молодь, 1991. – 168 с.: іл.

В історичному романі визначного українського
письменника відображено один із складних моментів
минулого нашого народу – «чорну раду» 1663 року біля
Ніжина. Автор майстерно представив надзвичайно
багатоликий образ тогочасного суспільства. Через весь
роман проходить ідея єдності України, вболівання
письменника за її долю.



Куліш П. О. Твори : в 2 т.                                                                                

Т.1. Прозові твори. Поетичні твори. Переспіви 
та переклади.                      

Т.2. Поеми. Драматичні твори. – К. : Наукова

думка, 1994.

В першому томі друкується роман «Чорна рада.
Хроніка 1663 року», оповідання, поетичні твори,
переспіви та переклади.

До другого тому ввійшли поеми « Маруся
Богуславка», «Куліш у пеклі» та ін., драматичні
твори, зокрема « Байда, князь Вишневецький», «Цар
Наливай».




