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Микола Куліш належить до того типу письменників, про яких можна 

сказати: художником слова він народився. Багатогранно обдарованою 

особистістю від природи був Микола Куліш – талановитим військовим, 

громадським діячем, керівником й адміністратором, газетярем і редактором, 

публіцистом, співтворцем системи національної освіти, педагогом-теоретиком 

й освітянином-практиком, нарисовцем і прозаїком, полемістом, естетиком-

інтелектуалом, концептуологом художньої культури й літератури, одним з 

лідерів українського художньо-мистецького процесу, речником національного 

руху в Україні. 

Але насамперед Микола Куліш – драматург, творчість якого відкрила 

нові напрямки в розвитку національного й світового драматичного мистецтва 

XX і XXI століть. 

Куліш писав майже тридцять років. За одинадцять років безперервної 

драматургічної практики (1923-1934) Микола Куліш створив майже півтора 

десятка п’єс. Це «97» (1924), «Комуна в степах» (1925), «Отак загинув Гуска» 

(1925), «Хулій Хурина» (1926), «Зона» (1926), «Народний Малахій» (1927), 

«Мина Мазайло» (1928), «Закут» (1929), «Патетична соната» (1929-1931), 

«Вічний бунт» (1932), «Прощай, село» (1933), «Маклена Граса» (1933).До цього 

вагомого доробку ще треба додати драматичний етюд «Легенда про Леніна» та 

сцени «Колонії» (обидва твори – 1927). Це драматургічні твори, тексти яких 

видрукувані й відомі нам. Проте є п’єси, що не дійшли до сьогодення і 

вважаються втраченими. До них належать «На рыбной ловле» (1913) й «Такі» 

(1934, вилучена під час арешту). 



 

Кожна з Кулішевих п’єс, що дійшла до нас – явище непересічне в 

українській драматургії та заслуговує на те, щоб стати об’єктом ґрунтовного 

культурологічного, компаративістського, лінгвостилістичного дослідження. 

Кожна з них вимагає того, щоб її не тільки уважно читали а й уважно 

перечитували. Зараз очевидно, що майже вся драматургічна спадщина  

М. Куліша входить до національної літературної класики, а п’єси «Народний 

Малахій», «Патетична соната», «Маклена Граса» складають європейську й 

світову художню скарбницю. 

Список складено на основі перегляду каталогів та картотек бібліотеки 

ЖДУ ім. І. Франка. Він містить 21 джерело інформації (книги, статті з 

періодичних видань і збірників). 

Список може стати у нагоді викладачам, студентам, аспірантам, а також 

усім, хто цікавиться постаттю Миколи Куліша. 
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