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Пантелеймон Куліш (1819—1897) —
український письменник, фольклорист,
етнограф, мовознавець, перекладач,
критик, редактор, видавець, філософ
історії. Активно сприяв розвиткові
української літературної мови, науки,
філософії, історії.

Є автором першої
фонетичної абетки української
мови (кулішівки), яка лежить в
основі сучасного українського
правопису та мовлення.



http://heroes.profi-forex.org/ua/kulish-pantelejmon-oleksandrovich

http://heroes.profi-forex.org/ua/kulish-pantelejmon-oleksandrovich


«Граматка» П. О. Куліша — перший україномовний 
буквар, за яким українці в підросійській Україні

мали можливість навчатися рідною мовою
Виданий в 1857 році в Санкт-Петербурзі,

буквар П. Куліша відкрив серію
україномовних підручників для початкової
освіти, що з'явилися в Східній Україні
впродовж 1857—1862 років. Обсяг
«Граматки» — 149 сторінок, формат —
12х18 см, ціна становила 50 копійок.

Буквар завоював популярність серед
українства і до кінця 1860 року весь тираж
(5 тисяч примірників) розійшовся. У 1861
році надруковано новий текст «Граматки»,
проте через цензурні обмеження він
вийшов у скороченому вигляді (69
сторінок).

Граматка / П. Куліш. — С.-Петербург, 1857. — 149 с. — Режим доступу:
http://194.44.28.246/cgi-
bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&C21COM=2&I21DBN=RARE_FULLTEXT&P
21DBN=RARE&Z21ID=162607860928713319&Image_file_name=183619%2Edjvu&IMA
GE_FILE_DOWNLOAD=1

http://194.44.28.246/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&C21COM=2&I21DBN=RARE_FULLTEXT&P21DBN=RARE&Z21ID=162607860928713319&Image_file_name=183619.djvu&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1


Книжка призначалася для недільних (недержавних) шкіл, де

навчання вели українські студенти, вчителі гімназій, які викладали

рідною мовою три основні предмети: Закон Божий, граматику і

малюнок.

Проте автор «Граматки» зазначав, що вона стане в пригоді не

лише дітям, а й усім, хто не мав початкової шкільної освіти. Книжка

написана просто і докладно, з використанням народно-розмовної

лексики, містить різні методичні поради.

«Граматка» написана новим фонетичним правописом (названий

згодом кулішівкою), який впроваджував Пантелеймон Куліш. Деякі

релігійні тексти (молитви, витяги зі Святого Письма, науки

Християнської віри) написані церковнослов'янською мовою.



Буквар відкриває передмова, в якій автор
підкреслює важливість вивчення рідної мови:
«Скільки ні есть у нас на Вкраїні граматок і
букварів, то всі вони не годяться нам для первої
науки письменства, бо печатані не нашою
мовою…».

І далі: «Треба учить дітей письменства так,
щоб, дурно часу не гаявши, швидко зрозуміла
дитина науку читання, а до сього найперва
поміч — щоб граматка зложена була рідною
українською мовою».

Письменник на власному досвіді відчув
неефективність навчання чужою мовою, тому й
створив підручник рідною.



Навчання грамоти
Наступна частина книжки є традиційною для

букварів ХІХ ст. Спочатку подана абетка «гражданка» в
різній формі (велика, мала, прописна, рукописна
азбука).

Куліш уклав першу фонетичну
абетку для української мови, в якій не
було церковнослов'янських літер ѣ та
ы, з'явилася літера g (на позначення
ґ).

Загалом саме правопис Куліша
лежить в основі сучасної української
абетки, хоча для цього первинна
кулішівка пережила значну
трансформацію.

На наступних сторінках П. Куліш
для вчителів дав опис своєї
правописної системи.



Книжка надавала можливість навчитися читати завдяки абетці,
складам і коротким творам.

Для читання були поділені на склади уривки із шести
«Давидових псалмів» Тараса Шевченка та уривки з народної думи про
гетьмана Наливайка.



У наступному розділі «Читаннє по верхамъ» були
надруковані ті ж тексти, але не розбиті на склади. Їх
прокоментовано автором. Додано ще три псалми Шевченка.



Релігійні повчання
Навчання християнським чеснотам подано через скорочену 

Біблійну історію, важливі цитати і псалми із цієї Книги,
а також через молитви.

У розділі «Поглядъ на Божу правду, которою
держитця світъ» коротко викладено історію від
часів Ноя до народження Христа, короткий
переказ Біблії, у катехизисній формі (запитання та
відповіді) розкрито основні християнські догми й
поняття. Розділ завершують 33 народні прислів'я.



Навчання арифметиці

Розділ «Ариөметика» за формою є
початковим підручником з
арифметики. Тут подано назви чисел,
правила додавання, віднімання,
множення й ділення, а також задачі,
що допомагають засвоїти матеріал.



Далі надруковано церковнослов'янські афоризми з Біблії з
україномовними коментарями П. Куліша. 3 молитви написано
церковнослов'янською мовою і традиційною кирилицею.

У кожному розділі виділено
заголовні букви, у кінці подано
невеликий малюнок.



Підручник добре ілюстрований. Тут вміщено три ілюстрації на
релігійну тематику: зображення розіп'ятого на хресті Ісуса, Ісус Христос
на Таємній вечері, Діва Марія з маленьким Ісусом.



Підручник завершує післямова «Слово до
письменнихъ», у якій Пантелеймон Куліш дав
загальну характеристику українського народу,
закликав земляків шанувати і не забувати рідну мову.

"Шануй же всякь своє рідне
слово, котре не одъ кого іншого, як
одь самого Бога нам надане, и не
для того надане, щобъ ми даръ
Божий зневажили й забули. Хто его
зневажає й забуває, той самохіть
виганяє себе зъ рідноі семьі
Украінскоі, и до такого не
обернетця серце, якь до родича, на
чужині, такого не привітне наше
плем’я по-братерські підь
Карпатами, чужа тому наша пісня,
которій немае рівні по всему світу.

Німа для того буде щира душа наша, и нема ему частини вь тій славі
котороі добули собі наші предки полемъ и моремъ у всего світу. Воюючи
за віру Християнську и волю людськую".



Культурно-наукове значення «Граматки»

Буквар П. Куліша — одна з найважливіших пам’яток України, свідчення
незнищенності духу українського народу, який упродовж усієї тернистої історії
прагнув до збереження, розвитку й збагачення власної культури — української.

Буквар високо оцінили сучасники. Зокрема Тарас Шевченко 10 грудня 1857
року записав у своєму щоденнику: «Як чудово, розумно і шляхетно укладений
цей зовсім новий буквар. Дай Боже, аби він прищепився в нашому бідному
народі. Це перший вільний промінь світла, що може проникнути у задавлену
попами невольницьку голову». Кулішу він написав: «”Граматка” твоя так мені
на серце пала, що я не знаю, як тобі й розказать. Розкажу колись, як дасть Бог
побачимось, а тепер тілько дякую, і ще раз дякую, і більш нічого».

Буквар показав, що широкі верстви українського населення прагнуть до
знань і така література вкрай потрібна.

Почин Пантелеймона Куліша згодом підтримали інші автори букварів і
арифметик: М. Гатцук, К. Шейковський, Т. Шевченко, О. Кониський, О.
Стронін, І. Деркач, О. Потебня, Л. Ященко та інші.



Гортайте «Граматку» задля
кращого розуміння історії! /
Анна Луканська // Голос України.
2019, 20 грудня. — Режим
доступу:
http://www.golos.com.ua/article/
325557

Пантелеймон Куліш — фундатор
українського відродження :
анотовано-рекомендаційний покажчик
до 200-річчя від дня народження П.
Куліша для широкого кола читачів /
КЗК «Жовтоводська ЦБС». — Жовті
Води, 2019. — Режим доступу:
https://ru.calameo.com/books/0031949
28b5aec5860e04

“Граматка” П. Куліша в сучасному 
періоді державотворення

http://www.golos.com.ua/article/325557
https://ru.calameo.com/books/003194928b5aec5860e04


Навчитися по-своєму читати... : До
150-річчя букваря П. Куліша
/ Валентина Статєєва // День. –
2007, 22 груд. – Режим доступу:
https://day.kyiv.ua/uk/article/istoriy
a-i-ya/navchitisya-po-svoiemu-chitati

Неоцінені праці Пантелеймона Куліша:
«Граматка» / С. В. Харченко, Я. С.
Харченко // Пантелеймон Куліш –
громадянин, науковець, перекладач (до до
200-річчя від дня народження) : зб. наук.
праць міжнар. наук.-практ. конф. Київ, 26–
27 верес. 2019 р. / Нац. ун-т біоресурсів і
природокористування України. – Київ :
Мілленіум, 2019. – С. 102–104. – Режим
доступу:
https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u18
7/kulish_zbirnik_tez_16.09.pdf

https://day.kyiv.ua/uk/article/istoriya-i-ya/navchitisya-po-svoiemu-chitati
https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u187/kulish_zbirnik_tez_16.09.pdf


Зірка в українському письменстві: до 200-річчя з
дня народження Пантелеймона Куліша :
краєзнавчий дайджест / Сумська міська
центральна бібліотека імені Т. Г. Шевченка ; укл.
Л. Д. Клімачова, Т. А. Бордунова. – Суми, 2019. –
32 с. – Режим доступу: https://libsumy.com/wp-
content/uploads/2019/07/KULISH-dajdzhest.pdf

Морфологічні та словотворчі особливості мови
букваря Пантелеймона Куліша (1857) з погляду
сучасних норм / В. В. Шаркань // Наукові праці /
Миколаїв. держ. гуманіт. ун-т ім. Петра Могили. —
Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2009. — Т. 92.
Вип. 79. — С. 78—83. — Режим доступу:
https://lib.chmnu.edu.ua/pdf/naukpraci/philology/2008/
92-79-10.pdf

https://libsumy.com/wp-content/uploads/2019/07/KULISH-dajdzhest.pdf
https://lib.chmnu.edu.ua/pdf/naukpraci/philology/2008/92-79-10.pdf


Пантелеймон Куліш – письменник, педагог, мовознавець, реформатор
українського правопису (1819–1897) : віртуальна виставка / Щочкіна І. М. ;
Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського // Видатні педагоги
України та світу : інформ.-бібліогр. ресурс. – Режим доступу:
http://dnpb.gov.ua/ua/informatsiyno-bibliohrafichni-resursy/vydatni-
pedahohy/%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%96%d1%88-%d0%bf-%d0%be/

http://dnpb.gov.ua/ua/informatsiyno-bibliohrafichni-resursy/vydatni-pedahohy/%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%96%d1%88-%d0%bf-%d0%be/


Адреса:
вул. М. Берлинського, 9
Київ, 04060
Україна

E-mail:
dnpb@i.ua (для офіційних 
звернень)

dovidka_dnpb@i.ua (для довідок)

fond.dnpb@ukr.net (послуги для 
віддаленого користувача)

metodist08@i.ua (методичний 
супровід)

Виставку підготували Мелещенко Л. М. –
головний бібліотекар, Жигалюк А. В. –
провідний бібліотекар  відділу зберігання 
фонду та обслуговування користувачів 
(завідувач відділу – Бондарчук О. Б.)

Використано матеріали з фонду
ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського 
та інтернет-ресурси

https://dnpb.gov.ua/ua/

https://dnpb.gov.ua/ua/
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