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Над проектом працювали:
Режисер-постановник — Іваницька Ю.В.
Дизайнери-декоратори — Халіуліна К., Скакунова Є.

Художник—костюмер — Нестеренко Т.О.
Художник—гример — Любарцева Н.Г.
Веб-дизайн — Кучеренко І.В.
Запорізька загальноосвітня
школа І-ІІІ ст. № 91

вул. Лахтінська, 6-А
м.Запоріжжя
Тел: 286-26-75
Тел: 286-26-76
Електронна пошта:
scool91@i.ua

Дата:

: 12.30

Пантелеймон Олександрович Куліш
(26 липня (7 серпня) 1819, м. Вороніж, нині Шосткинського р-ну Сумської обл. —
2 (14) лютого 1897, хутір Мотронівка, нині
с. Оленівка, Борзнянського р-ну Чернігівської обл.) — український письменник, фольклорист, етнограф, мовознавець,
перекладач, критик, редактор, видавець.
Автор першої фонетичної абетки для української мови, яка
лежить в основі сучасного українського правопису.
Найбільшу та найціннішу частину спадщини письменника
становить художня проза, зокрема "Чорна рада" — перший український історичний роман. До "Чорної ради" Пантелеймон Куліш
додав підзаголовок "Хроніка 1663 року". В основу роману покладені історичні події складних і важких часів другої половини XVII
століття після смерті Богдана Хмельницького. Ця доба відома в
історії під назвою "Руїни". Україну тоді роздирали різні соціальні
пристрасті й політичні орієнтації, що й призвели до Чорної ради
1663 року. Пишучи роман, письменник спирався на численні документи, наукові джерела, літописи, зокрема, "Літопис Самовидця". У романі діють реальні історичні особи — Яким Сомко, Іван
Брюховецький. Головний конфлікт твору — це боротьба за гетьманську булаву між Сомком, якого підтримувала козацька старшина, та Брюховецьким, що зумів улестити й повести за собою
низове козацтво, селянську бідноту та міщанство. З історичною
сюжетною лінією тісно переплітається інша — особиста — кохання Лесі Череванівни та Петра Шраменка. Творча уява митця реально й живо змалювала нам багатьох персонажів, що не існували
в дійсності. Це Черевань, Кирило Тур, Леся, старий запорожець
Пугач та інші.
Намагаючись дотримуватись історичної достовірності, Пантелеймон Куліш все ж таки не уник суб'єктивних оцінок. Історичний роман не претендує на абсолютну правду, автор має право розкривати свої погляди на минуле. У "Чорній раді" авторські симпатії на боці наказного гетьмана Сомка та полковника Шрама. Саме козацьку старшину, яку представляють ці персонажі, письменник вважав тією політичною силою, що могла б забезпечити майбутнє процвітання України.

Діючі особи:
Гетьман Яким Сомко — Дашкін Нікіта
Михайло Черевань — Кобицький Дмитро

Полковник і панотець Шрам — Сердюк Андрій

Петро Шраменко — Барабаш Роман

Кирило Тур — Маляренко Кирило

Сотник Костомара— Чашечніков Ігор
Василь Невольник — Білик Микола
Кобзар — Ревенко Данило
Матвій Гвинтовка — Гончар Кирило
Меланія, дружина Череваня — Омелюсік Юлія

Леся, дочка Череваня — Любарцева Ксенія
Автор — Біжко Софія

