
 

ТЕМА: Микола Вороний. Загальний огляд творчості  

 

  1. Життєвий і творчий шлях М.Вороного 

        Про особисте життя поета відомо дуже мало. Майже єдиним  достовірним 

джерелом біографії М.Вороного є лист поета до О.І.Білецького від 9 квітня 1928 

року. Це була своєрідна розповідь про своє життя, що вилилася у 32 сторінки 

зошита. 

Народився Микола Кіндратович Вороний (літературні псевдоніми – Артист, 

Арлекін, Віщий Олег,  Sirius,  Кіндратович, Микольчик, Homo) 6 грудня (24 лютого 

за старим стилем) 1871 року у сім’ї ремісника на Катеринославщині. 

           Мати поета, О.Д.Калачинська, походила з колись відомого, але давно 

збіднілого дворянського роду, з роду освітнього діяча ХУІІ-ХУІІІ ст., ректора 

Києво-Могилянської академії. Батько М.Вороного, К.П.Вороний, хоч і займався 

торгівлею, але походив із кріпаків і любив перед знайомими та родичами  

похвалитися тим, що його предок був гайдамакою і навіть особисто спілкувався з  

легендарним канівським ватажком Максимом Залізняком. Саме мати передала сину 

свою любов до української культури, народних звичаїв, повір’їв, до української 

пісні, казки. 

Хоч і народився на Катеринославщині, але виростав хлопчина в Харкові на 

Гончарівці. 

     Навчався М.Вороний у Харківському реальному училищі, а пізніше – в 

Ростовському реальному училищі, звідки був виключений за зв’язки з народниками 

та читання забороненої літератури. Три роки молодий поет перебував під наглядом 

поліції із забороною вступати до вищих навчальних закладів Росії,  тому поїхав до 

Відня, деякий час навчався у Віденському університеті, згодом повернувся до 

Львова,  де продовжив університетську освіту на філософському факультеті. 

       А до цього М.Вороний мріяв з’явитися перед самим М.Драгомановим і 

попросити його зробити з нього людину, тобто справжнього патріота, а водночас 

вступити до Софіївського університету. Проте в той самий день, коли Вороний 

поїздом прибув до Львова, щоб зробити пересадку й через кілька днів побачити 

найбільш авторитетного для себе “володаря дум”, преса сповістила про смерть 

М.Драгоманова. Ця  звістка так вразила М.Вороного, що він якийсь час взагалі не 

знав що робити. 

      Час від часу Вороний приїжджав до Львова, підтримував стосунки з Іваном 

Яковичем Франком (допомагав у виданні газет “Громадський голос”,  “Радикал”), 

був членом редколегії журналу  “Життє і слово”. Деякий  час М.Вороний працював 

бібліотекарем Наукового товариства імені Т.Г.Шевченка. Ще в Ростові поет 

захопився театром М.Кропивницького  і активно листувався з митцем,  а з 1897 р. 

увійшов до складу  трупи. Чотири роки проводить на гастролях і в театральних 

клопотах. 

       А до цього збулася мрія стати режисером. М.Вороний займає цю посаду в 

українському театрі  в Тернополі, плідно працював режисером галицького театру 

“Руська бесіда”.  

      29 березня 1864 року театр дав першу виставу, яка пройшла успішно і тримала 

вигуки не лише у львівських,  але й у віденських газетах. З 1929 року театр почав 

називатися “Українська бесіда”. Він має однойменні філії в багатьох містах 



 

Галичини і Буковини, де румунським урядом у 1918 році всі філії “Руської бесіди” 

було закрито. З 1922 року на Буковині “Руська бесіда” діяла тільки у Чернівцях.  

       І сьогодні не втратили значення його статті та праці: “Марко Кропивницький”, 

“Театр і драма”, “Драматична примадонна”, “Михайло Щепкін”, “Режисер”. 

Загалом театрові М.Вороний віддав третину свого життя.  У цей же час М.Вороний 

видав перші збірки своїх віршів: “Ліричні поезії” (1911),  “В сяйві мрій” (1913). В 

цей час письменник  розлучається з дружиною, яку любив протягом усього життя. 

Перекладав М.Вороний пролог до “Ромео і Джульєтти” В.Шекспіра, твори 

О.Пушкіна “Камінний гість”, “Моцарт і Сальєрі”. Водночас написав декілька 

критичних праць про Т.Г.Шевченка, П. Куліша, І. Франка, П.Грабовського, 

підтримав талант Б.Лепкого, Христі Алчевської.    

      М.Вороний захопився ідеалами Лютневої революції, брав участь у створенні 

Директорії. Загибель УНР зумовила у 1920 р. виїзд поета за кордон: спочатку у 

Варшаву, а згодом – у Львів. У Варшаві видав збірку “За Україну!” (1921). Причина 

виїзду  —  категоричне несприйняття режиму. Проте туга за  Україною змусила 

1926 року поета повернутися до Харкова, потім до Києва. 

           На початку 30-х років над Миколою Вороним   завис дамоклів меч у вигляді 

страшного тавра “ворога народу”. Митця судили,  він отримав три роки таборів, але 

це покарання було замінено засланням у Казахстан.  Звісно, у такі хвилини 

М.Вороний послав вісточку синові Маркові (на час арешту Вороного – батька 

працював у московському журналі “Наши достижения”, друкувався під  

псевдонімом Антіох), проте настирливим сином зацікавилися відповідні органи, 

звинуватили в націоналізмі,  заарештували, один рік тримали в одиночній камері, 

відправили на Соловки і знищили. 

      Доля самого Миколи Вороного після арешту досі нез’ясована. Одні дослідники 

вважають, що він був розстріляний 1938 року, інші – що помер від інсульту. 

“Выписка из протокола № 125. 

Заседание Тройки при УНКВД по Одесской области.  29 апреля 1938 г. 

Слушали: дело №   Песчано-Бродского р/о НКВД. 

20. Вороный Николай Кондратьевич, 1871 г., уроженец города Ростов на Дону, 

житель с.Новоукраинка Одесской области, украинец, гражданин СССР, со средним 

образованием,  из мещан. До ареста без определенных занятий. В 1926 г. вернулся 

из Польщи как реэмигрант. В     1934 г. был судим коллегией ОГПУ за 

контрреволюционную деятельность… Является участником контрреволюционной 

украинской военно-националистической организации. 

Постановили: Вороного Н.К. расстрелять. 

Микола Вороний був розстріляний 7 травня 1938 року. 

 

2. Декларація творчих принципів поета у вірші «Іванові Франкові»                                                                                                         

Вивчаючи кращі зразки світової літератури, М. Вороний прагнув вивести 

українську літературу на європейський рівень. Декларуючи власні думки у 

зверненнях до визначних митців того часу, листуючись із ними, поет виступав 

проти шаблону в літературі, проти обмеженості в проблематиці, жанрах, художніх 

засобах, грубого натуралізму, обстоював посилення ліризації викладу, зображення 

внутрішньої сфери людини. Власне, тому М. Вороного часто називають 

«ідеологом» модернізації української літератури. 



 

     У зв’язку з цим надзвичайно важливою для розуміння творчої діяльності митця є 

поезія «Іванові Франкові», яка виразно демонструє думки й переконання поета з 

пригоду творення справжньої літератури. Вірш написаний у формі послання. 

Розпочинається послання зверненням до І. Франка як до учителя й друга. Саме 

йому М. Вороний адресує власне розуміння завдань творчості. І. Франко вважав, що 

митець стає борцем і агітатором у годину соціальних катастроф, тому предметом 

його творчості мають бути соціальні конфлікти. Але ж він не відмовляється й від 

інших естетик світобачення, тричі підкреслюючи положення про щирість митця. 

Франко впевнений, що обмеження творчості тільки якимось одним принципом є 

глухим кутом для митця.                              

 На початку поезії М. Вороний подає епіграф, узятий із творчості Ш. Бодлера: 

«Предметом поезії є вона сама, а не дійсність». Поет наголошує, що життя йому не 

байдуже, але він розуміє, що життя має дві рівні сили, одна з яких «велетень-

гнобитель» (уособлення сили інстинкту вирішувати суперечки кровопролиттям), а 

друга — «геній-визволитель» (духовна міць, яка повинна стати основою життя). 

Незаперечна заслуга М. Вороного в тому, що в цій поезії поет вперше ставить 

питання про необхідність позбавити літературу від «фарисеїв», тобто графоманів, 

які «стають, немовби теж до бою, А справді для пихи своєї 3 порожнім серцем 

фарисеї І паперовими мечами Вимахують над головами». Погоджуючись із І. 

Франком у необхідності битися, М. Вороний водночас наголошує, що якщо 

повсякчас битись, то «серце може озлобитись». У запалі полеміки поет питає 

адресата: «Чи все ж те розумом збагнути, Що дасться серцеві відчути? І чи можливо 

без утрати Свобідний творчий дух скувати? І хто Поезію-царицю Посміє кинуть у 

в’язницю?» М. Вороний наголошує, що як поет він вільний у своєму виборі, адже 

творчість не знає перепон. Виразником духовного є Поезія (тобто мистецтво в 

найширшому розумінні), тому вона повинна бути первинною. Поет покликаний 

доносити до загалу духовне. Митець переконаний, що людина і людство повинні 

постійно вдосконалюватися, що з часом духовні ідеали повинні стати 

пріоритетними.           У кінці поезії М. Вороний виголошує своє творче кредо: «Моя 

девіза: йти за віком І бути цілим чоловіком!». У цілому митець погоджується з 

опонентом у тому, що поет вільний обирати предмет творчості, аби тільки б його 

бачення було ширше. Тому М. Вороний «іде за віком» (тобто не відмовляється від 

важливості висвітлювати актуальні, злободенні проблеми суспільства), але 

найголовнішим для нього є при цьому зберегти свою «цілість», тобто внутрішню 

гармонію. 

Питання до змісту вірша  

• Поясніть вислів: «Одна з них — велетень-гнобитель, а друга — геній-

визволитель».                                           

 • Розкрийте суть риторичного запитання: «Як маю я його цуратись чи від ударів 

ухилятись?»                                                        

• Яку відповідь дає герой на це запитання? Прокоментуйте рядки «О ні!…Мене 

чекають кари, страти».                                                                                                                                                                                                                                                                 

• Яких митців бачить поряд себе автор? Як їх характеризує? Який художній прийом 

використовує?                                                                                                                                                                                                                                                          

• Прокоментуйте рядки: «Але коли повсякчас битись, то може серце озлобитись».                                                               

• У чому бачить значення поезії автор? Прочитайте відповідні рядки.                                                                                



 

• Як у вірші автор відстоює свою позицію, які аргументи наводить? Процитуйте.                                                                              

• Розкрийте зміст рядків: «Моя девіза — йти за віком і бути цілим чоловіком».                                                                              

• Розкрийте зміст епіграфа до вірша. 

 Пояснення  У вiршi-присвятi «Iвановi Франковi» М. Вороний, звертаючись до 

побратима по перу Івана Франка, викладає свої погляди на життя, на місце й 

завдання в ньому, на поезію.  Вороний намагається розiбратись, чи має поезiя бути 

зброєю в руках митця, чи мистецтво має вiдтворювати тiльки прекрасне. У житті є 

«велетні-гнобителі» і «генії-визволителі». Він воліє йти за генієм до бою. Поет 

бореться своїм щирим словом, не чекаючи слави, нагород, наражаючись на 

небезпеку, і йому прикро, що поряд стають, теж немовби до бою, «а справді для 

пихи своєї з порожнім серцем фарисеї І паперовими мечами Вимахують над 

головами». Проте не можна увесь час боротися, від цього серце озлоблюється, 

черствіє. Тому звернення до вільної поезії — це «не дурниці», це душі відрада, 

«найкращий скарб душі».  Вiн доходить висновку, що митець не має права не 

реагувати на суспiльне життя, не боротись за щасливе майбутнє, але водночас душа 

прагне пiзнання «надземного», охоплення неосяжного, тому й цю потребу митець 

має задовольнити: Моя девiза йти за віком I бути цiлим чоловiком! 

3. Поезія «Блакитна панна»  

Питання до змісту вірша 

• Які засоби використовує автор для створення образу весни?                                                                                  

• Визначте вид лірики.                                                                                                                                                       

• Поясніть значення слів: Осанна, арабески, фрески, гротески, блавати.                                                                   

• Доведіть, що твір неоромантичний. 

Пояснення  Поезія «Блакитна панна» — взірець пейзажної лірики. Поет М. 

Вороний оспівав весну як блакитну панну. Поряд зі звичними, традиційними у 

фольклорі та в літературі засобами виразності (весна запашна, чарівна, у прозорих 

шатах, у серпанках) автор використовує біблійну урочисту лексику («Осанна!»), 

метафори («в душі моїй, в сяйві мрій в’ються хмелем арабески»), мистецькі терміни 

(арабески, фрески, гротески). І це надає творові неповторне інтелектуально-

мистецьке естетичне забарвлення. 

 4. Вірш «Інфанта»  

Питання до змісту вірша 

• Якою постає природа на початку вірша?                                                                                                                                  

 • Яких відтінків вона набуває з появою героїні?                                                                                                          

 • Якими рисами наділений портрет незнайомки? Процитуйте.                                                                                                                                                                 

• Поясніть значення слова «інфанта». (В Іспанії і Португалії називали неповнолітніх 

принцес)                                                                                           

 • Опишіть стан душі ліричного героя під час зустрічі з незнайомкою.                                                                                                     

• Які художні засоби використовує автор?                                                                                                                                     

• Наведіть приклади авторських неологізмів.                                                                                                           

 • Прокоментуйте останні два рядки вірша. 



 

Теорія літератури Символізм (від гр. — Знак) — літературний напрям, що сфор-

мувався у французькій літературі 70-х років XIX ст., а пізніше увійшов і в інші 

європейські літератури. На думку теоретиків і практиків цього напряму (Артюр 

Рембо, Поль Верлен, Стефан Малларме), художня творчість має передавати за 

зовнішнім зображенням і його приховану внутрішню суть. Літературний твір може 

передати спілкування людей не стільки через слова, як через діалог їхніх душ. 

Творчість символістів — француза Поля Верлена, австрійця Райнера Марії Рільке, 

бельгійців Еміля Верхарна й Моріса Метерлінка, норвежця Генріка Ібсена, 

росіянина Олександра Блока — збагатила світову літературу яскравими художніми 

узагальненнями, незвичайними поетичними образами. 

        В українській літературі символізм представляє творчість Петра Карманського, 

Миколи Вороного, Василя Пачовського, Миколи Філянського, Олександра Олеся, 

Спиридона Черкасенка, Грицька Чупринки, раннього Павла Тичини. Ці поети 

наблизили вірші до музики, виявили високу культуру художнього слова, їхні твори 

особливо збагатили українську інтимно-особистісну лірику, піднесли її на рівень 

світових зразків.  

  Пояснення  Вірш «Інфанта» — зразок інтимної лірики поета. У ньому М. Вороний 

розмірковує над враженням, яке справила на нього старовинна картина під такою ж 

назвою. Твір починається романтичною пейзажною картиною, у якій багато 

авторських неологізмів, створених його поетичною уявою («проміннострунними», 

«мрійнотканому», «вогнелунними»). З чуттям «побожної хвали» ліричний герой 

оспівує жіночу красу, що, виринувши із глибини століть, залишилася вічною й 

нетлінною. А світ продовжує жити, у ньому є завжди «два мечі» — добро та зло, і 

це слід сприймати як належне. Червоний колір полотна нагадав поетові червоні 

заграви революції. Образи-символи — Революція, червона заграва, меч — 

повернення до реалій часу, передчуття біди. 

 Особливості поетичного стилю М. Вороного.                                                                                                                                                 

• Найхарактерніша риса поезій — музикальність.                                                                                                           

• Багатство, краса, чистота мови.                                                                                                                                           

• Використання образів-символів.                                                                                                                    

(модерніст — новатор — символізм — неоромантизм — тонкий лірик — співець 

краси — закоханий поет). 

Висновок Недарма Вороного називають співцем краси. Краса була і джерелом його 

творчості, і найголовнішим образом. Поет її бачив усюди: у чарах природи рідного 

краю, у високому земному призначенні людини, у її благородних 

почуттях.«Високих дум святі скрижалі, всі наші радощі і жалі, всі ті боління, і надії, 

і чарівливі гарні мрії» — ці мотиви визначають суть, сенс лірики Вороного, девізом 

котрого завжди було «йти за віком і бути цілим чоловіком». На думку М. Вороного, 

саме поезія символізму найкраще може передати прагнення людини, її бажання 

краси, пошуки кохання, роздуми над сенсом життя.   

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ: 

• У чому бачить значення поезії автор?  

• Розкрийте зміст рядків: «Моя девіза — йти за віком і бути цілим чоловіком».  



 

 


