Цікаві факти
18 грудня 1892 року на Херсонщині народився
Микола Куліш, письменник, режисер, драматург,
життя якого обірвали сталінські репресії.
Навчався в Олешківському міському училищі,
чоловічій гімназії. Згодом – у Новоросійському
університеті, звідки його мобілізували до царської
армії. У 1915 році був тяжко поранений під
Смоленськом. 1918 року організував «Просвіту» в
Олешках. З 1918 року – голова міськвиконкому
Олешок, голова місцевої ради, організатор
«Першого Українського Дніпровського полку» в
Херсоні.
1922 – 1925 рр. – інспектор Наросвіти
(організовував українські школи, забезпечував їх
кадрами, склав український буквар «Первинка»).
Як драматург став відомим завдяки постановці
драми «97» Гнатом Юрою. 1925-го Миколу Куліша
перевели до Харкова працювати шкільним
інспектором Наркомосвіти УРСР. Там він і
поринув у літературну творчість. Спочатку був
членом «Гарту», а з 1926 року президентом
ВАПЛІТЕ. Редагував журнали «Червоний шлях» і
«Літературний ярмарок». Також був членом
«Політфронту» та очолював УТОДІК (Українське
товариство драматургів і композиторів). Його
найвідоміші драми – «Народний Малахій», «Мина
Мазайло», «Патетична соната», «Так загинув
Гуска», «Маклена Ґраса».
На початку 1930-х твори Миколи Куліша почали
піддаватися гострій критиці. У грудні 1934 року
драматурга було заарештовано, звинувачено у
приналежності до терористичної організації і
зв'язках з ОУН. Під час судового процесу по
«Справі боротьбистів» у березні 1935 року Куліш
був засуджений до 10 років таборів. На Соловках
утримувався у суворій ізоляції. Хворого на
туберкульоз, позбавленого права на прогулянки і
медичну допомогу, в листопаді 1937 року Миколу
Куліша було розстріляно в урочищі Сандармох,
Карелія.
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Микола Куліш «Патетична соната»

Микола Куліш і актор
Гнат Юра, 1926 р.

рекомендаційний список
літератури

Твори письменника
Народний Малахій.
Маклена Граса :
п'єси
/
Микола
Куліш. –
Київ :
Знання, [2019]. – 208
с. : портр.

М. Куліш в Олешківському училищі,
вересень 1905 р.

Твори : в 2 т. / Микола Куліш . – Київ :
Дніпро, 1990.
Т. 1. П`єси. – 1990. – 509 с.
Т. 2. П`єси, статті, листи, спогади про
письменника. – 1990. – 877 с.

Вибрані твори / Микола
Куліш ; упоряд. текстів,
передм. Я. Ю. Голобородька. – Харків : Ранок :
Веста,
2005. – 400с. –
(Програма з літератури)

П`єси / Микола Куліш. –
Київ : Наукова думка,
1988. – 304 с. – (Бібліотека
школяра).

Мина Мазайло /
Микола Куліш ;
[передм.,
прим.
А. Є. Кравченка]. –
Харків
:
Фоліо,
2013. – 141 с. –
(Шкільна бібліотека
української
та
світової літератури).

.

М. Куліш (сидить у центрі) – голова
Надзвичайної
повітової
комісії
по
боротьбі з неписьменністю. Олешки,1921.

Обкладинка
п’єси «97», 1926 р.

Куліш з дружиною Тосею Невелль, 1915 р.

