«Микола Гурович
Куліш: життя та
творчість
у боротьбі за
свободу»

Кулі́ш Мико́ла Гу́рович
(6 [18]грудня 1892, Чаплинка, Дніпровський
повіт, Таврійська губернія, Російська імперія —
3 листопада 1937, урочище Сандармох, Карельська
АРСР, РРФСР) — український письменник,

режисер, драматург, громадський
діяч, газетяр і редактор, діяч
української освіти, педагог.

Він став жертвою сталінського терору
разом з багатьма іншими талановитими
українськими митцями, яких тепер
згадують, як “розстріляне Відродження”
української культури.
Микола Куліш був унікальним
драматургом – його твори торкалася
вічних питань української самобутності,
розвитку суспільства і долі народу,
відкривала нові напрямки у розвитку
світового драматичного мистецтва XX-го
і XXI століть.

Дитинство
Микола Куліш народився в селищі міського типу
Чаплинка (тепер – у Херсонській області) у бідній родині
корінного селянина Гурія Куліша та його дружини станової козачки Уляни з Полтавщини, яка у пошуках
кращої долі прибула до Таврії на заробітки, вийшла тут
заміж і залишилася з чоловіком.
Згадки про дитинство у Миколи Куліша були
суперечливими і гіркими. Його дружина, Антоніна Куліш,
у мемуарах “Спогади про Миколу Куліша», які вона
завершила у 1953 році вже у еміграції (у Філадельфії,
США), детально виклала кілька драматичних спогадів
чоловіка про дитинство, записаних з його слів.
Він розповідав їй, що родина жила у надзвичайній
бідності, навіть у злиднях. Батько був, як тоді казали,
“безкінним селянином” – він змушений був постійно
найматися на сезонні роботи до інших більш успішних
селян, але наймитам платили небагато.
Тож батько постійно важко працював, заливав горе
алкоголем, зривався на дружину.

Мати Уляна, молода неписьменна
жінка, була від природи дуже талановита,
мала художній смак і значний хист до
малювання – часом вона за гроші
розписувала хати заможних селян.
Уляна опинилася далеко від рідних у
Таврії з п’яницею – чоловіком і стійко
терпіла побої та злидні, але іноді теж
била його за брехню та дитячі пустощі.
Син назавжди запам’ятав маму зовсім
молодою і не дуже щасливою – її не
стало, коли Миколі було лише 8 років.
Себе Куліш згадував, як не надто
слухняного хлопчика-непосиду, схильного
до блукання по лісам і дуже самотнього.
Батьки весь час працювали, а він все
дитинство пас сільську худобу.

Покровська церква в Чаплинці, зведена у 1844 році.
При церкві діяла церковно-приходська школа.
В даний час - діючий православний храм.

Згодом Микола Куліш описав свої юні роки у автобіографії 1921 року.
З 9 років Микола почав навчатися у церковно - парафіяльній школі і раптом
виявився на диво здібним. Освіта його змінила духовно, виправила поведінку,
він захопився читанням і скоро перечитав всі книги сільської бібліотеки.
Чаплинська інтелігенція, переважно вчителі, вирішили допомогти хлопчику –
вони зібрали близько 100 карбованців (тоді дуже значну суму), щоб Микола
продовжив навчання після початкової школи. Особливо його долею переймався
енергійний шкільний вчитель Володимир Пилипович Губенко –
він довго переконував батька Миколи, що його син має
отримати гарну освіту, щоб вийти з низького стану.

Микола Куліш (у світлому кашкеті) серед друзів.
Олешки, 1911 рік.

На зібрані кошти з 1905 року
Микола почав навчатися в
Олешківському (Херсонської області)
міському чотирикласному училищі.
Він постійно відвідував місцеві
бібліотеки, і у віці 14 років залюбки
розмовляв з дорослими про світову
літературу, виказуючи знання класики,
які мав тоді не кожен вчитель.

Життя і навчання в Олешках.
Приятель Куліша по училищу Антон Алейніков згадував:
«Куліша привела до хати наша мати. Вона казала, що цього хлопчика
помітила на Базарному майдані в передвечір'я і, довідавшись із
розпитувань, що йому ніде зупинитися, привела до себе додому… Ми
всією родиною, 9 душ, жили в одній великій кімнаті, спали на полу, а
Кулішеві виділили житлову площу на печі й запнули фіранкою».

Хатинка Алейнікових по вулиці Міщанській (нині вулиця Самарця), де
Куліш так і залишився жити протягом навчання, збереглася до наших днів.
Та згодом, Микола перебрався до сирітського благодійного будинку.

Проте, навчатися Миколі у омріяному училищі було не
легко. Зібрані його колишніми вчителями гроші швидко
скінчилися, скоро їх вже не вистачало на прожиття, і тим
більше - на новий одяг, книги, шкільне приладдя.
Микола жив то в сирітському притулку, то у друзів.

Він мав різку та чесну вдачу, загострене почуття
справедливості і здатність гуртувати навколо себе критично
налаштованих і мислячих учнів.
Тодішня шкільна система базувалася на суворій дисципліні,
жорстких і принизливих методах покарань, вчителі часто
потурали доносам одних учнів на інших, процвітало нерівне
ставлення до дітей.
Це викликало обурення в середовищі гімназистів.
Гімназист у формі кінця
XIX - початку XX століття.

У суспільстві вже назрівали революційні настрої, тож освічену молодь,
навіть школярів середнього віку, влада вважала потенційними заколотниками:
за учнями наглядала поліція, а шкільна дирекція боролася із зародками
“інакомислення”. Микола мав погані стосунки з керівництвом училища,
яке не схвалювало жодних студентських таємних гуртів.
Куліша навіть декілька разів відраховували з цього навчального закладу
«за организацию кружков молодежи и непочтение к начальству».

Але бажання вчитися було сильніше всіх
перешкод - у 1908 році Микола вступив до
п'ятикласної приватної чоловічої прогімназії за
допомогою небайдужих вчителів.
Він захопився музикою, літературою,
створив драматичний гурток з ровесників і сам
для нього писав репертуар, а ще складав
сатиричні вірші, редагував усі гімназичні видання,
малював для них карикатури.
В Олешках він познайомився зі своїм
однолітком Іваном Дніпровським (справжнє
прізвище його було - Шевченко) - майбутнім
відомим письменником і перекладачем.
Хлопці потоваришували і стали на все
життя близькими друзями, у дорослому віці дружили родинами. Іван Дніпровський залишив
багато спогадів про Миколу Куліша і їх
студентські роки. Цікаво, що з дитячих років
Куліш звав його жартома (на західний манер)
Жаном, а той Миколу – Клаусом.

Іван Дніпровський у молоді роки.

Микола Куліш та Іван Дніпровський –
вже відомі письменники.

Свого житла у Миколи не було, тож найчастіше його приймали
в родині його друзів - братів Невелль, у яких була ще й сестра
Антоніна (її всі звали Тося) – дівчина з розкішними косами й
великими зеленими очима. Між Антоніною і Миколою виникло
кохання, яке виявилася єдиним у їхньому житті.
Тим часом, навчальна епопея Миколи на цьому не завершилася.
Прогімназію було закрито незадовго до випуску з неї.

Тоді хлопці вирішили здавати гімназійний курс екстерном.
Для цього Микола разом з товаришами поїхав через Одесу на
Кавказ, до міста Поті. Однак він захворів на малярію, й тому
екзамени за гімназійний курс склав пізніше друзів.

Місто Поті, Грузія

Перші літературні спроби
Ще під час навчання в Олешках Микола Куліш почав писати –
його першими творами були сатиричні вірші, фейлетони, епіграми,
що з'являлися на сторінках учнівських рукописних журналів
«Наша жизнь», «Колючка», «Стрела», «Веселое язычество»,
ініціатором і редактором яких був сам Микола.

Інші, недруковані твори, поширювалися у
списках серед підлітків та молоді і згодом
мали на них значний вплив.
В Олешках також з'являються перші
драматичні спроби Куліша — колоритні
замальовки з життя.

У 1913 році він написав п'єсу
«На рыбной ловле» (російською мовою,
адже українська була під забороною), що
згодом стала основою для комедії
«Отак загинув Гуска».

У роки Першої Світової війни
Миколі Кулішеві було лише 22 роки, він мріяв
поступити до вищого навчального закладу.
Спочатку все складалося успішно - він надіслав
документи до Одеського університету і
був навіть зарахований на перший курс
історико-філологічного факультету.
Але цим навчальним планам завадила
Перша світова війна: у серпні 1914 року
його мобілізували до війська.

Микола Куліш у роки
Першої Світової війни.

Несподівано для себе, в армії Микола Куліш
зробив непогану військову кар'єру.

Але служити він почав рядовим у запасному батальйоні, де проходив
навчання. Тоді ніщо не вказувало на його майбутні військові звитяги:
Микола був невисоким на зріст, худорлявим юнаком, крім того він на
початку служби припустився доволі серйозного порушення дисципліни,
за що міг бути суворо покараний.

Він був призваний до лав армії тоді,
коли саме розквітало його кохання до
Антоніни Невелль.
Побоюючись, що загине й більше
не побачить кохану, Микола, ризикуючи
усім (за дезертирство розстрілювали),
на 5 діб покинув військову частину та
поїхав до Олешок, щоб попрощатися
і заручитися з дівчиною.
Антоніна Невелль та Микола Куліш.

Для того, щоб побачити кохану він з Херсона плив пароплавом
по Дніпрі, а тоді ще 72 версти добирався пішки. Причиною такої зухвалої
поведінки була палка обіцянка, яку він колись дав Антоніні –
обов'язково зустрітися з нею, якщо прийдеться піти на війну.
Коли полковник довідався, куди їздив новобранець, то виніс такий вирок:
"Миколу Куліша, що без дозволу покинув казарму на 5 днів,
покарати — місяць чистити клозети беззмінне".
Цей полковник, мудра людина, явно симпатизував новобранцям, адже за
втечу це було найлегше покарання, яке можна було взагалі уявити.

Проте, навіть це неприємне покарання
довго відбувати Миколі не довелося – днів
через 5 полковник відправив його на навчання
до Одеської школи прапорщиків.
Туди набирали молодих людей, що вже мали
непогану базову освіту.
Пізніше, перед відправкою на фронт,
поблажливий командир надав юнакові відпустку, і
той помчав до Тоні, щоб козирнути новеньким
військовим мундиром. Молодята остаточно
вирішили повінчатися.
Микола поїхав до Смоленська у розпорядження
штабу (служив у чині штабс-капітана), через місяць
викликав туди Антоніну, але дозволу на вінчання
не отримав, адже мав лише 23 роки, але не мав
5000 карбованців маєткового цензу.

Микола Гурович Куліш
в роки Першої Світової війни.

Попри заборону, 3 квітня 1915 року у церкві Івана Златоустого молодята
побралися. Така непокора каралася тоді відправленням офіцера на фронт.
Щойно обвінчаного посадили на гауптвахту - на цілий місяць.
Але знов допоміг полковник, який симпатизував Миколі – і наступні
5 місяців молоде подружжя щасливо прожило разом.

Піти на фронт Миколу Куліша змусило сумління.
Дружині він сказав: "От бачиш, мої товариші на фронті
кров проливають, а я тут сиджу
щасливий і не знаю, яке там лихо!..“
Воювати довелося на території Галичини і Литви.
1915—1917 роки він провів на передовій.
Навіть тут він писав невеличкі вірші та драматичні
сценки. Його твори почали друкуватися у армійській
газеті, одноактні п'єси розіргували солдати.
Микола Куліш в роки
Першої Світової війни.

Бойові дії Першої Світової війни
на території України.

Через три місяці на фронті Миколу тяжко поранило в голову.
Після шпиталю його відправили додому у відпустку.
Микола поспішив до дружини, яка в той час вчителювала в Олешках.
24 лютого 1917 року у щасливого подружжя народилася
дочка Ольга, а пізніше — син Володимир.

У кінці квітня Микола
ще раз навідався додому
з фронту.
Він був дуже перевтомлений і
налаштований песимістично.

Микола Куліш-прапорщик серед друзів під
час відпустки. Олешки, 1918 рік.

Дружину на прощання попросив: "Молись, Тосюню, за мене, щоб
повернувся ще раз до тебе й до доньки живим".
Восени 1917 року його бажання здійснилося.
Перша Світова війна сильно підірвала здоров‘я Миколи Куліша:
у нього були поранення, він важко відходив після тяжкої контузії.
Посилилися також і його критичні настрої, які все більше
охоплювали тодішню інтелігенцію.

У часи громадянської війни та
Української революції.

Тож логічним є те, що
в 1917 році, вже будучи
офіцером, Микола Куліш
став на бік Лютневої
революції, сподіваючись
на завершення війни і
побудову нового
гуманістичного та
справедливого
суспільства.
З початку 1918 року він –
голова Олешківської ради
робітничих і селянських
депутатів.

З автобіографії члена виконкому Миколаївської губернської та
Дніпровської повітової рад робітничих, селянських і солдатських
депутатів Миколи Гуровича Куліша, 21 квітня 1921 року.

У часи правління гетьмана
П. Скоропадського Миколу
Куліша було ув'язнено на
5 місяців, але при Директорії
Петлюри – він входив до
міської управи.

Телеграма Івана Челюка про звільнення
«Олешківського редактора Куліша з-під арешту».
1 листопада 1918 рік.

У Дніпровському повіті
Куліш організував
товариство "Просвіта" і
став його головою за
сумісництвом. Трохи
пізніше Миколу Гуровича
призначили завідуючим
народною освітою.

Прихід денікінців припинив
діяльність повітової ради.
Директорія дала наказ
відступати.

Службова записка військового комісара
м. Херсона до Херсонського житлового відділу
про надання квартири військовому керівникові
Миколі Кулішу з родиною, 22 серпня 1920 рік.

Але Куліш організував у Херсоні з 1500 олешківських утікачів
"Перший Український Дніпровський Полк" і став "батьком Полку".
В одному з нападів його вояки захопили 3 ворожі кулемети, гармату,
багато рушниць (три дні зносили цей арсенал у схованки).

Цікавий факт: згодом Ю. Яновський
у своєму романі "Вершники" ці події
описав у новелі "Батальйон Шведа",
а самого М.Куліша вивів у образі
Данила Чабана.

З метою конспірації Ю. Яновський у творі обережно
називає Данила "майбутнім письменником“.
Адже на момент написання роману сам Микола Куліш вже був
репресованим і перебував на Соловках з іншими політв’язнями.
Але це буде пізніше, вже у 1930-х роках.

Тим часом, події громадянської війни стрімко розгорталися –
почалися запеклі бої усіх з усіма, стрілянина, смерть і ненависть на
кожному кроці. Влада постійно змінювалася, переходила то до одної, то
до іншої сторони, селян та містян грабували то “білі”, то “червоні”, то
просто окремі банди дезертирів та самопроголошених атаманів.

Члени Директорії, 1919 рік.

Січові стрільці, УНР, 1918 рік.

Мирному населенню України було дуже важко зорієнтуватися в
політичних програмах і закликах різноманітних партій та рухів, які тоді
билися за владу політичними та збройними методами.
Не відомо точно, чи був Кулішів "батальйон" більшовицьким, чи належав
до військ Григорьєва-Тютюнника. Про цей період Микола Куліш сам
планував написати мемуари, але так і не встиг здійснити задумане.

Денікінці на марші в Києві.

Більшовики на марші в Україні.

Відомо, що влітку 1919 року, під час другого наступу генерала
Денікіна, Микола Куліш відступив на північ України у складі
Червоної Армії, але, не бажаючи опинитися в еміграції у Росії,
став розвідником, щоб повернутися додому.
На цьому шляху його було схоплено й мало не розстріляно
петлюрівцями, але Кулішеві пощастило – розстріл доручили
милосердному козакові, який відпустив полонених,
пальнувши кілька разів у повітря.
Усе пережите й побачене змусило Куліша дуже скептично
ставитися до будь-якої з існуючих партій, тож навіть
комуністом він став не через свої переконання, а лише у
двадцятих роках під тиском обставин (відмовитися від
партквитка тоді було небезпечно для життя).

Початок 1920-х років
Нарешті, на початку 1920-х років Микола Куліш покинув
військову сліжбу, йому хотілося займатися письменництвом і
всі події, які він пережив, викласти на папері.
Після демобілізації Микола Куліш керував органами
народної освіти в Олешківському повіті, редагував газету
«Червоний Шлях» у Єлизаветграді (нині Кропивницький).

В цей період він склав
першу українську
абетку для дорослих —
«Первинка», в якій
використав твори
класичної української
літератури, матеріали, що
були напрацьовані його
дружиною під час її
вчителювання, а також
деякі власні твори.
Гурток ліквідації неписьменності, 1926 р,
Полтавщина.

Анкета Миколи Куліша, 5 квітня 1921 рік.

Особове
посвідчення
завідувача
політпросвітою
Дніпровського
повітового відділу
народної освіти
Миколи Куліша.
25 квітня 1921 р.

Організовуючи школи,
дбаючи про добробут
учнів та вчителів,
Микола Куліш багато
подорожував південною
Україною й на власні очі
бачив страшний
голодомор 1921—1922
років. Він був шокований
ним і усіляко намагався
допомогти хоча б
школярам і студентам.

Події цього періоду життя він описав у документально-нарисовій
повісті російською мовою «По весям и селам». Твір складається із
двох частин: «Из записной книжки 1921 года» та «Из записной
книжки 1922 года» (опубліковані в одеському педагогічному журналі
«Наша школа» № 3, 4–5 за 1923 р.).
У ньому Микола Куліш використовуючи художні та публіцистичні
засоби, виклав документальні свідчення голоду у Таврії.
Побував Микола Куліш в той період і на своїй батьківщині.
Повернувшись звідти у пригніченому і сумному настрої,
дружині він тільки відповів, що там він побачив суцільний жах.
Голод був спричинений не стільки
воєнними діями тих років, скільки недолугою
радянською системою господарювання.
В Україні ж Голодомор був викликаний штучно,
і застосовувався, як каральний метод щоб
зламати будь-які прояви непокори населення.
Загони “продразверстки” вилучали силою все
зерно та інші продукти споживання на селі,
розстрілювали за їх приховування цілі родини.
Все вилучене збіжжя з особливим цинізмом
продавалося за копійки за кордон.
Коли канадські волонтери дізналися про
голод в Україні у 1920-х роках та надіслали
гуманітарну допомогу – радянська влада
наказала скинути у море всі завезені
кораблями гуманітарні вантажі.
Діти опухлі з голоду,
Бердянськ, Україна, 1922 – рік.

Наказ від 12 липня 1922 року та
обов’язкова постанова від 31 липня 1922
року Дніпровського повітвиконкому –
за підписом М.Куліша.

В Одесі та Кропивницькому
У 1922 році Микола Куліш працював у
губернському відділі народної освіти
в Одесі на посаді інспектора шкіл.
Під впливом побаченого, у 1924 році
він написав дуже сміливу п'єсу «97», в
якій розповів про голод 1921–1922 років
на Херсонщині. Вистави за цим твором
та написаною у 1925 році п'єсою
«Комуна в степах», принесли авторові
загальне визнання.
В Одесі Микола Куліш вступив до
письменницької спілки «Гарт», поринув у
культурно-мистецьке життя України.
У Зінов'євську з кінця квітня до
початку червня 1925 року він редагував газету
«Червоний шлях».

.

У цей час він переписувався з Іваном Дніпровським та
спілкувався з іншими відомими культурними діячами.

У Харкові
Іван Дніпровський радив другу переїхати
до Харкова, тодішньої столиці України і
головного творчого осередку.
У 1925 році Микола Куліш з родиною дійсно
перебрався до Харкова – письменник прагнув
бути у самому вирі творчого життя, від цього
залежала кар’єра. Спершу він поселився в
будинку, де за стінкою розміщувалася колонія
для малолітніх злочинців – бешкетники
постійно гупали в стіну, щоб дратувати
мешканців. В першу ж ніч родину Куліша
обікрали, але скоро він потоваришував з
підлітками, навіть створив за їх участю хор.

Микола Куліш, 1929 рік.

У Харкові Куліш познайомився із такими
визначними літераторами і митцями, як Микола
Хвильовий, Лесь Курбас, Остап Вишня,
Володимир Сосюра, Юрій Яновський, Павло
Тичина, Григорій Епік та інші.
У цей період він вступив до літературної
організації «ВАПЛІТЕ».

У 1926 році він був
обраний президентом
гурту «ВАПЛІТЕ» і до
1928 року обіймав цю
посаду.
Він також редагував журнал
«Червоний Шлях»,
друкувався в альманасі
«Літературний ярмарок».
Вийшла його стаття
«Критика чи прокурорський
допит», в якій він захищав
право митця на свободу
слова та незалежність.
Члени ВАПЛІТЕ, сидять (зліва направо) - Павло Тичина,
Микола Хвильовий, Микола Куліш, Олекса Слісаренко,
Майк Йогансен, Гордій Коцюба, Петро Панч, Аркадій
Любченко; стоять (зліва направо) - Михайло Майський,
Григорій Епік, Олександр Копиленко, Іван Сенченко,
Павло Іванов, Юрій Смолич, Олесь Досвітній, Іван
Дніпровський.
Харків, 1926 рік. Фото з фондів Харківського
літературного музею.

У 1929 році Микола
Куліш став членом
президії нового
літературного об’єднання
«Пролітфронт».

Микола Куліш став провідним драматургом і однією з
головних постатей літературного і громадського життя України.
Вистави за його творами мали успіх у Німеччині, Франції, США,
Польщі. Їх ставили у Москві, Пітері, Києві та інших містах.
Радянська влада високо цінувала його роботи – в творах
письменника бачили інструмент пропаганди комуністичних ідей.

Актори театру “Березіль”.

Курбас і Куліш
Микола Куліш вважав Леся Курбаса видатним режисером і мислителем.
Їх дружба тривала 8 років (аж до їх смерті) і мала значний вплив на
розвиток українського театру початку 20 століття.
Лесь Курбас шанував Куліша і ставив його п’єси у театрі «Березіль» найчастіше.
Особисто Лесь Курбас поставив п'єси «Народний Малахій», «Мина Мазайло»,
«Маклена Граса», за його підтримки ставили п'єси «Комуни в степах» і «97».
Аби не заборона влади, у “Березілі” було б поставлено і комедії «Отак загинув
Гуска», «Хулій Хурина», драми «Зона», «Закут», «Вічний бунт», «Патетична
соната», тощо. Але ці плани так і залишилися у намірах.

Микола Куліш (передостанній ряд, третій праворуч) серед
акторів “Березіля” (1927 рік).

Сцена зі спектаклю “97” у постановці Леся Курбаса за
п'єсою Миколи Куліша в театрі “Березіль” (1930 рік).

Афіша та анкета вистави
«Народний Малахій».
Гастролі державного драматичного
театру «Березіль», м. Херсон.
Червень 1930 р.

Сцена з вистави “Народний
Малахій” у постановці артистів
театру “Березіль” за однойменною
п'єсою Миколи Куліша.
Сцена з вистави “97” в Одеській
державній драмі (1925 рік).

Микола Куліш та актор Гнат Юра
в образі Мусія Копистки.

На початку 1930-х років радість перших днів перебування Миколи
Куліша у Харкові затьмарилася, як і його сподівання на розвиток
творчості, адже Микола Гурович глибше познайомився з «темною»
стороною столичного літературно-мистецького життя.
Він так описав його: "Дрібниці, політиканство, заздрість,
конкуренція, плітки, фальш і старість, старість, одягнена у мундир
чиновний, — ось літературне поле. Є окремі гарні працівники, та
вони мудро заховані у мушлі свого мислення і творчості".

В цей час у країні почалися різкі зміни в гіршу сторону - набирав
обертів культ особи Сталіна, почалася перша хвиля репресій, доносів
та справжнього цькування митців, літераторів, науковців і, навіть,
щиро відданих справі революції військових та комуністів, яких ще
донедавна вважали героями. Почалися арешти.
Серед перших жертв - письменники Шумський, Скрипник, Хвильовий.
Літературна дискусія раптово стає політичною: нищівний вогонь влада
спрямовує на всі літературні угруповання та їх членів.
Навіть президентство Куліша не врятувало “ВАПЛІТЕ” –
організацію розпустили, а сам Куліш із шанованого автора
раптово став майже забороненим письменником.
Його п’єси вже не наважувалися ставити в жодному театрі.

Адже після поїздки по регіонам України в роки Голодомору,
драматург ясно побачив, як радянська влада, замість обіцянок,
планомірно нищила український народ і його культуру.
У творах Куліша стала з’являтися відверта критика на адресу
влади – цього йому не пробачили. Чесне перо письменника може
стати справжньою інформаційною зброєю, а це є загрозою для
усіх тоталітарних режимів, яким був сталінізм.
З початком 1930-х років у житті Миколи Куліша настали трагічні
сторінки: більшість його творів, що доти були дуже популярними,
зазнавали нищівної політичної та естетичної критики з боку
провладних літературознавців та чиновників.
У цей час проти нього спрямовується ціла ідеологічна кампанія,
у ході якої затверджується, що п'єси «Народний Малахій»,
«Мина Мазайло», «Патетична соната» мають за основу ворожі
комуністичному режиму погляди.
Тим часом, в суспільстві всі відчували наближення чогось
жахливого і невідворотного – набирав сили сталінський терор.

На першому всесоюзному з'їзді радянських письменників, що
відбувся 17 серпня — 1 вересня 1934 року Миколу Куліша
оголосили буржуазно-націоналістичним драматургом.
19 серпня на ранковому засіданні І. Кулик у своїй доповіді про
напрямки розвитку української літератури назвав Миколу
Куліша представником «виявів націоналізму» в драматургії,
«більшість п'єс якого є відверто націоналістичними і ворожими
нам». Далі він, по ходу, зачепив і Леся Курбаса, зазначивши, що
саме на п’єсах Куліша базувалася робота театру «Березіль».
Замовлені статті в пресі тих же літературних критиків майже миттєво
перетворили ставлення до творчості Миколи Куліша, як до “одної з
негативних тенденцій” тогочасної української літератури.
Публіка та вищі ешелони влади категорично не сприйняли нову
драму «Маклена Граса». Після цього твори Миколи Куліша рідко
друкувалися і ставилися на сцені.

Це було для письменника справжнім вироком.

Раніше, у 1930 році, Микола Куліш поселився у знаменитому
будинку “Слово”, спроектованому у 1928 році для літературної
еліти Харкова архітектором Михайлом Дашкевичем.
Ця унікальна будівля, виконана у формі літери “С”, мала усі
зручності та ознаки “західного стилю життя” –
митці мало не билися за право жити тут.

Будинок мав високі стелі, великі вікна та балкони, два
солярії на даху, їдальню, пральню, дитячий садок, навіть
бомбосховище. Біля нього - був розташований пишний сквер із
кущами бузку та каштанами, спортивні майданчики, складські
приміщення, де письменники могли тримати свої речі.
Спершу щасливі мешканці “Слова” зажили тут таким життям,
яке собі не могли навіть уявити більшість громадян країни.
На свої доволі значні гонорари вони купували рідкісну зброю,
розводили мисливських собак, колекціонували прикраси, твори
мистецтва – ніхто не міг уявити, що скоро цей будинок стане
символом суцільного жахіття для його мешканців.
Пам’ятна дошка з іменами репресованих
митців - мешканців будинку “Слово”.

Але в 1933 році почалися перші арешти.

Першою жертвою став
письменник М.Хвильовий,
доведений до самогубства
планомірним та цинічним
цькуванням критиків.
Скоро після цієї сумної події
майже щоночі до будинку стали
приїжджати чорні “воронки” для
арешту когось з його мешканців,
звинувачених у злочинах,
вигаданих хворою уявою НКВС.

Будинок літераторів у народі нажив собі недоброї слави - потайки його стали називати
“Крематорієм” або ДПЗ (рос. “Дом предварительного заключения”).
Стало зрозумілим, що митців селили тут не заради їх комфорту, а для нагляду і
економії часу органам НКВС. За мешканцями будинку велося постійне спостереження –
його квартири прослуховувалися, а обслуга будинку таємно доповідала органам
НКВС про подробиці їх особистого життя, звички, витрати, тощо.
До 1938 року було репресовано мешканців сорока квартир із шестидесяти шести!
В деяких помешканнях арешти відбувалися багаторазово: «брали» все нових і нових їх
мешканців, «добирали» родичів, які приїхали підтримати родину морально, хапали не лише
членів кооперативу «Слово», але й письменників з периферії, які навідувалися у справах до
Харкова і зупинялися тут у друзів. Багато кого з жертв “Слова” було розстріляно.

У грудні 1934 року, не стало кращого друга
Миколи Куліша – відомого письменника
Івана Дніпровського, який довго хворів на
туберкульоз і лікувався в Ялті.
Куліш терміново відбув до Криму, щоб
допомогти родині друга організувати його
перевезення до Харкова і поховання та віддати
останню шану товаришеві. Він усе організував, але
чомусь на похороні його не було.
Всі присутні питали, що могло з ним статися,
хвилювалися, відчуваючи що відбулося
якесь невідворотне лихо.

Письменник Іван Дніпровський з
дружиною Марією Пилинською
та їх собакою.

Через кілька днів з’ясувалося, що коли Куліш
прямував на печальну церемонію прощання,
його було заарештовано органами НКВС прямо
на вулиці серед білого дня у справі вбивства
Кірова, як учасника вигаданої націоналістичної
терористичної організації –
так само, як і Валеріана Поліщука, Олеся
Досвітнього, Григорія Епіка, Валеріана
Підмогильного, Олексу Слісаренко, Остапа
Вишню, Марка Вороного, Володимира
Гжицького, Миколу Піддубного.
Миколу Куліша ще звинуватили і
у зв’язках з ОУН .

Де саме знаходиться чоловік, дружина Миколи Куліша Антоніна
змогла дізнатися лише через певний час. Стало також відомо, що
того ж дня були заарештовані десятки письменників, митців,
громадських діячів України – інтелектуальний цвіт нації.
В підвалах НКВС арештантів катували, знущалися над ними - ламали
морально та фізично, змушували під тортурами зізнаватися в
неймовірних злочинах. Дехто не витримував знущань та скоював
самогубство, хтось у запамороченні наосліп підписував якісь папери
із заготовленими зізнаннями, хтось божеволів. Під час катувань
Микола Куліш був доведений до такого стану, що сам написав лист з
проханням його розстріляти. Врешті всіх в’язнів НКВС об’єднав вирок
– спочатку заслання на Соловки, потім перегляд їх справ – і розстріл.
Під час судового процесу у «Справі боротьбистів»
в березні 1935 року виїзною Військовою колегією Верховного
суду - Микола Куліш разом з Г. Епіком, Є. Плужником,
В. Підмогильним, О. Ковінькою та іншими митцями був
засуджений до 10 років Соловецьких таборів.

На Соловках він утримувався з особливою жорстокістю окремо від інших засуджених в суворій ізоляції. Він був єдиним
в’язнем, якому заборонялося виходити з камери, працювати спільно
з іншими, спілкуватися. З десятків його листів до дружини доходили
одиниці. Остання звістка від нього була 15 червня 1937 року.

3 листопада 1937 року, за постановою особливої трійки
НКВС по Ленінградській області від 9 жовтня 1937 року, Микола
Куліш був розстріляний в урочищі Сандармох
Медвеж'єгорськог району, Карелія, у складі так званого
«Соловецького етапу» у кількості 1111 осіб, разом з митцями
Валер'яном Підмогильним, Юрієм Мазуренком та іншими.
До 1997 року дослідники робили припущення, що в’язні
Соловецького етапу були вивезені далеко від берега,
розстріляні та скинуті з баржі у Біле море. Проте ця версія
була спростована карельським «Меморіалом», який знайшов
справжнє місце убивства українських класиків.
4 листопада 1956 року Військова колегія Верховного суду
СРСР реабілітувала Миколу Куліша посмертно
"за відсутністю складу злочину".

Творчість
Микола Куліш майже все життя займався літературною діяльністю
— 30 років із 45.
Драматург писав навіть тоді, коли перебував на Соловках, в ув'язненні.
За 1923 — 1934 роки Микола Куліш написав близько 15 п'єс. На жаль, тексти
першого («На рыбной ловле») та останнього («Такі») твору були вилучені у
письменника під час арешту, і тому вважаються втраченими.
Перші п'єси «97» (1924), «Комуна в степах» (1925) переважно
реалістично-побутового характеру; комедія-фарс «Хулій Хурина» (1926) має
експресіоністичні риси; «Зона» (1926) — гостра сатира на партійних
кар'єристів, комедія «Отак загинув Гуска» (1925) має елементи символізму.
Творчою вершиною стали п'єси «Народний Малахій» (1927), «Мина
Мазайло» (1929). Тема цих п'єс — облудність ідеалів комуністичної
революції, національне пристосуванство і фальш міщанського
середовища. «Патетична соната» (1929) показує боротьбу трьох сил —
комуністичної, білогвардійської і національно-патріотичної у 1917-18 рр. У
п'єсі використано засоби тогочасної експериментальної драми у поєднанні з
традиційним українським театром (вертеп).
У 1930-х рр. Куліш написав п'єси «Маклена Граса» (1933), «Прощай,
село» (1933), «Поворот Марка» (1934), «Вічний бунт» та ін. Твори Куліша
гостро критикувала офіційна критика. Більшість його творів були поставлені
на сцені театру «Березіль» Л. Курбаса.

За творами письменника знято телефільми:
«Закут», «Мина Мазайло», «Народний Малахій».
Йому присвячено стрічки: «Микола Куліш» (1970),
«Микола Куліш» (1991), документальні
кінокартини «Пастка», «Тягар мовчання» (1991).

Кадр з телефільму “Мина Мазайло”, 1991 року.

Кадр з телефільму “Народний Малахій,
1991 року.

Вшанування пам'яті
• На честь Миколи Куліша в Дніпрі названо вулицю.
Також вулиці його імені існують в інших
населених пунктах.
• Херсонський обласний український музичнодраматичний театр із 1990 року носив ім'я
Миколи Куліша, а з 2005 року називається
Херсонським обласним академічним музичнодраматичнии театром ім. М. Куліша.

• У 1963 році іменем Миколи Куліша був названий
теплохід на підводних крилах типу «Ракета» —
один із перших на Дніпрі.
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