
 

Група:  22, 23, 26                                             

Урок  №  13-14 

Тема уроку:                             

Мета: розглянути основні віхи життєвого і творчого шляху М. Вороного, його 

багатогранну діяльність; дослідити суть його новаторства  в поезії; дослідити зміст і 

форму поезій «Блакитна Панна» та «Інфанта»; спонукати до усного, асоціативного, 

образного мислення, навичок ведення дискусії, умінь складати запитання,  досьє на 

письменника; прищеплювати естетичні смаки, мистецькі смаки. 

 

 

МАТЕРІАЛИ ДО УРОКУ 

1. Опрацюйте ст. 221 - 227 у базовому підручнику : Українська література 

(рівень стандарту): підручник для 10 кл. закл. загальн. серед. Освіти / 

Олександр Авраменко. – К.: Грамота, 2019. – 256 с. 

2. Законспектуйте матеріал до уроку в робочому зошиті (ОСНОВНЕ): 

 

ПЕРЕБІГ УРОКУ 

Моя девіза – йти за віком 

І бути цілим чоловіком. 

            

                                                                                                                               М. Вороний 

 

1. Організаційний момент 

 

СПРИЙНЯТТЯ І ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ 

Микола Вороний – постать в українській культурі неординарна. Щоб 

переконатись у цьому, досить згадати, що він був поетом, перекладачем, критиком, 

істориком літератури, публіцистом, актором, режисером, редактором, дослідником 

національного театру, світової та вітчизняної драматургії, громадським діячем. 



Вивченням життя і творчості М. Вороного ми починаємо знайомство з долями 

українських письменників, що через несприйняття історичних подій у 20-30-х роках 

опинилися в еміграції або ж морально зламалися й прийняли умови, які диктувала 

епоха. Микола Вороний, покликаний отим самим «євшан-зіллям», повернувся на 

Батьківщину з бажанням служити своєму народу, але у 1938 році був розстріляний 

більшовицькою владою, не зробивши жодного злочину. Ім′я і творчість Вороного були 

приречені на забуття. 

Микола Кіндратович Вороний 

 

 

 
 

Письменник, перекладач, поет, режисер,  актор, педагог, 

громадсько-політичний діяч, театрознавець,     бібліотекар; 

один із засновників Української Центральної   Ради; 

один із засновників і режисерів Національного театру. 

 Псевдоніми й криптоніми: Арлекін, Віщий Олег, Кіндратович, Микольчик, 

М.В., К-ич М та інші. 

 Хрещений батько. Товаришував з І. Франком. Допомагав видавати йому газети 

«Громадський голос», «Радикал». Микола Вороний став хрещеним батьком сина 

Івана Франка. 

 Полеміка з Іваном Франком. «З-над хмар і з долин» – літературно-художній 

альманах , який упорядкував і видав М. Вороний 1903 в Одесі. Репрезентував 

поетів і прозаїків Галичини, Буковини та Наддніпрянщини кінця ХІХ – початку 

ХХ ст., які належали до різних течій і напрямків. Відкривався віршом І. Франка 

«Миколі Вороному», за яким ішла відповідь М. Вороного «Іванові Франкові». 

 Мистецтво мусить бути оригінальним. Свої літературні погляди Вороний 

висловив на сторінках «Літературно-наукового вісника» у 1901 році, закликавши 

висилати для альманаху твори «хоч з маленькою ціхою оригінальності, з 

незалежною вільною ідеєю, з сучасним змістом, де було б хоч трошки філософії, 

де хоч клаптик яснів би того далекого блакитного неба, що манить нас своєю 

недосяжною красою…». Бажав дати українському читачеві альманах, зміст 

якого можна було б поставити поряд з найкращими західноєвропейськими 

зразками. 



 

Символізм (фр. знак, прикмета, ознака) – літературний напрям модернізму кінця 

XIX – початку XX ст., основною рисою якого є те, що конкретний художній образ пере-

творюється на багатозначний символ. Свою історію символізм розпочинає з 1880 р., 

коли у Франції С. Малларме започаткував літературний салон, у якому брали участь 

молоді французькі поети. 

Символізм як організаційно оформлений і теоретично обґрунтований літературний 

напрям зароджується у Франції у другій половині XIX ст. і поширюється в інших 

європейських країнах. Символістами були бельгійський драматург М. Метерлінк, ав-

стрійський письменник Р.-М. Рільке, німецький драматург Г. Гауптман, англійські 

письменники О. Вайльд та Г. Ібсен, російські митці К. Бальмонт, Ф. Сологуб, В. Брюсов, 

О. Блок.  

 

 Перегляньте документальний фільм 

https://www.youtube.com/watch?v=Id6usy302xQ 

 

 

 Микола Кіндратович Вороний народився 24 листопада (6 грудня) 1871 
(на Катеринославщині) у сім’ї ремісника. 

 Навчався у Харківському, пізніше — у Ростовському реальному училищі, 

був виключений за зв’язки з народниками, читання і поширення 

забороненої літератури. Три роки перебував під наглядом поліції із 

забороною вступати до вищих навчальних закладів Росії. Продовжував 

навчання у Віденському і Львівському університетах (філософський 

факультет). 

 Працював бібліотекарем і коректором Наукового товариства імені 

Шевченка, режисером українського театру товариства «Руська бесіда», в 

редакції журналу «Життє і слово», де вів рубрику «Вісті з Росії». 

https://www.youtube.com/watch?v=Id6usy302xQ


Допомагав І. Франкові у виданні газети «Громадський голос» і «Радикал», 

деякий час був неофіційним редактором журналу «Зоря». 

 З 1897 — актор трупи М. Кропивницького, П. Саксаганського, 

О. Васильєва та інших. Член РУП. 

 Був одружений на доньці Миколи Вербицького Вірі Миколаївні 

Вербицькій. Батько поета Марка Вороного. 

 1901 — залишив сцену і служив в установах Катеринодара, Харкова, 

Одеси, Чернігова. 

 1910 — оселився в Києві, працював у театрі М. Садовського, викладав у 

театральній школі. 

 1917 — один із засновників Української Центральної ради. 

 1917 — один із засновників і режисерів Українського національного 

театру. 

 1920 — емігрував за кордон. Жив у Варшаві, де зблизився з польськими 

письменниками Ю. Тувімом і Л. Стаффом, невдовзі переїхав до Львова. 

Викладав в українській драматичній школі при Музичному інституті імені 

М. Лисенка, деякий час був директором цієї школи. 

 Після повернення в Україну (1926) вів педагогічну і театрознавчу 

діяльність. Викладав у Харківському музично-драматичному інституті, 

згодом працював у Києві у Всеукраїнському фотокіноуправлінні тощо. 

 1934 — М. Вороного було заарештовано як польського шпигуна. Деякий 

час перебував у Воронежі, потім висланий на Одещину. 

 7 червня 1938 — Розстріляний за вироком особливої трійки 

УНКВС Одеської області з групою селян. 

 10 листопада 1957 — рішенням президії Кіровоградського обласного суду 

Миколу Вороного було реабілітовано. 

 

 

Творча діяльність 

М. Вороний написав перші поезії, коли навчався в Харківському реальному 

училищі. А від початку 90-х років часто публікував свої твори в українській періодиці. 

За життя М. Вороного вийшли його збірки «Ліричні поезії» (1911), «В сяйві мрій» 

(1913), «Євшан-зілля» (1917), «За Україну» (1921). 

М. Вороний послідовно виступав як прихильник мистецького оновлення. У 1901 

році в журналі «Літературно-науковий вісник» він звернувся з відкритим листом до 

українських письменників. У зверненні запрошував до участі в збірнику, який 

орієнтувався б на сучасні тенденції європейського мистецтва. Критик С. Єфремов 

послання М. Вороного визначив як маніфест українського модернізму. Окрім 

публікації в «Літературно-науковому віснику», поет надіслав особисті листи відомим 

українським письменникам. У них наголошував на естетичних пріоритетах літератури. 

У поезії М. Вороного відбилися його погляди на призначення мистецтва. У 

посланні «Іванові Франкові» автор подав в епіграфі слова французького поета 

Ш. Бодлера: «Предметом поезії є тільки вона сама, а не дійсність». Полемізуючи з І. 

Франком, М. Вороний заперечив закиди щодо ігнорування суспільних питань. 

Мовляв, він не відвертається від злободенних проблем, однак і не забуває про роль 

краси. М. Вороний наголосив на високому призначенні поетичного мистецтва. У 



кожному людському житті є не лише проза буднів, а й висока поезія, що не сприймає 

жодних обмежень: «І чи можливо без утрати / Свобідний творчий дух скувати?/1 

хто Поезію-царицю / Посміє кинуть у в'язницю?/Хто вкаже шлях їй чи напрямок, 

/ Коли вона не зносить рамок?». 

Завершується віршоване послання М. Вороного рядками, що сприймаються як 

творче й життєве кредо поета: «Моя девіза: йти за віком /1 бути цілим чоловіком!». 

Вірш можна вважати своєрідною декларацією модерніста, який обстоює ідеї 

естетизму й самодостатності поетичного мистецтва. Заперечуючи утилітарне 

ставлення до поезії, автор підкреслює, що людина наділена органічною потребою 

краси — це неодмінна ознака «цілого чоловіка», тобто цілісної сучасної 

особистості. 
Свої естетичні декларації М. Вороний реалізував на практиці. Він орієнтувався 

на освічених українських читачів, розкривав психологічні нюанси людської 

особистості. У його ліриці переважають філософські та психологічно-особистісні 

мотиви. 

Вірш «Блакитна Панна» відкриває поетичний цикл «Гротески», що був 

написаний у 1912 році. Природні процеси автор зіставив із душевними змінами 

ліричного героя. 

Перші три строфи висвітлюють різні грані символічного образу Блакитної 

Панни. У початковій строфі прихід весни перетворюється в поетичній уяві автора на 

урочисту і яскраву містерію. Велична Блакитна Панна, немов якесь божество, сходить 

із небес на землю («Має крилами», «Сяє усміхом примар /З-поза хмар»). А друга 

строфа показує, як радісно й піднесено весь світ зустрічає цю казкову чарівницю: 

«Гори, гай, луги, поля / — Вся земля / їй виспівує: «Осанна!». Нарешті, у третій строфі 

завершується основна подія: весняна магія поширюється й змінює все довкола: «Сяє 

вродою святою, / Неземною чистотою...». 

Загалом вибудовується насичений звуковими й зоровими образами-штрихами 

яскравий «портрет» загадкової й пишної Блакитної Панни. 

Уся ця краса й весняний рух поєднуються з хаотичною динамікою душевних 

станів ліричного героя. Це ще і його особиста зустріч із Блакитною Панною. І його 

душа в «сяйві мрій» породжує й миготіння уривчастих зорових образів («арабески», 

«камеї, фрески»), і звуки пісень — усе сполучається в оригінальному, дещо химерному 

й «гротесковому» весняному переживанні. 

Яскраві епітети («променистою росою»), персоніфікація («Має крилами Весна»), 

порівняння («як мрія сну»), а особливо алітерації й асонанси ускладнюють і суттєво 

збагачують асоціаціями центральний символічний образ поезії. 

 

Блакитна Панна 

Автор – Микола Вороний 

Рік написання: 1912. 

Збірка – «Гротески». 

Напрям – модернізм 

Течія – символізм 

Рід – лірика. 

Жанр – ліричний вірш. 

Вид лірики – інтимно-пейзажна (весняні настрої). 



Тема: гармонія природи та мистецтва (“має крилами Весна запашна, лине все в 

прозорих шатах, у серпанках і блаватах…”) 

Ідея: возвеличення краси й природи (довгожданна, нездоланна… ось вона – Блакитна 

Панна!…) 

Художні засоби  

 епітети: весна запашна, прозорих шатах, вродою святою, неземною чистотою, 

променистою росою 

 метафори: ” сміючись на пелюстках, на квітках” 

 порівняння: а вона, як мрія сна чарівна 

 гіпербола: сміючись на пелюстках, на квітках 

 анафора: має  крилами Весна запашна 

 окличні речення: ось вона – Блакитна Панна! ЇЇ виспівує: ” Осанна!” 

 інверсія: лине все, крізь блакить майорить, сяє вродою, сміючись на пелюстках 

 

Вороний витворює гімн весняній природі, молодості, натхненню, 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. 

Провідний мотив: возвеличення краси природи та єдність її з мистецтвом. 

Блакитна панна – це образ-символ Весни «у серпанках і блаватах», якій уся земля 

виспівує: «Осанна!» і тривожить душу ліричного героя: 
І уже в душі моїй 

В сяйві мрій 

В’ються хмелем арабески, 

І Миготять камеї, фрески, 

Гомонять-бринять пісні Голосні 

І сплітаються в гротески. 

 

Новаторство Миколи Вороного виявилося в розширенні музичних можливостей 

українського вірша. «Я писав не так од образу, як од звуку», – зазначав він. Джерелом 

його поезії є мелос, мелодія. Звук для символістів – понад усе. Специфічним є 

розміщення рядків у строфах «Блакитної панни»: вони ніби сходинки, по яких скрапує 

навесні талий сніг під грою сонячного проміння. Таке розміщення рядків поезії будить 

особливий темпоритм. 

 

! Твір перегукується з віршем Павла Тичини «Арфами, арфами…». 

! Це – модерністська поезія Розстріляного відродження. 

 

Образи твору “Блакитна Панна” 

 Людей ( ліричний герой — митець); 

 природи: Блакитна Панна-Весна; хмари, гори, гай, луги, поля, земля, пелюстки, 

роса, квітки; 



 предметів і явищ: крила, шати, серпанки, блавати, усміх, блакить, «Осанна!», 

мрія сну, врода, чистота, душі, сяйво мрій, арабески, камеї, фрески, пісні, 

гротески. 

 

Символічні образи 

 

 Блакитна Панна – символ життя, весни, божественної присутності, краси й 

гармонії; 

 Блакить (символ джерела духу); 

 «Осанна!» (символ вітання бога) та ін. 

 

Вірш має витончену форму, яскраві тропи. Провідні мотиви твору — 

возвеличення краси природи і єдність її з мистецтвом. Блакитна панна — це образ 

Весни «у серпанках і блаватах», якій уся земля виспівує: «Осанна!» і тривожить душу 

ліричного героя. Для символістів, як і для представників інших модерністських стилів, 

форма вірша, художні засоби набували дуже великого значення: важливо не стільки 

що сказати, а як сказати. Микола Вороний став, по суті, новатором у розширенні 

музичних можливостей українського вірша. «Блакитна панна» рясніє асонансами й 

алітераціями, як і сама Весна, що приходить до нас із співом птахів і ручаїв. Сам автор 

зазначав: «Я писав не так од образу, як од звуку. І дійсно, мелос, спершу примітивний, 

а далі технічно все більше ускладнений, був джерелом моєї пісні-вірша». Справді, 

джерелом поезії, її ритму й звучання, є мелодія. Звук для символістів — понад усе. У 

науці навіть відоме поняття «звукосимволізм». 

Не можна не помітити в «Блакитній панні» Вороного і специфічного розміщення 

рядків у строфах: вони ніби сходинки, по яких скрапує на весні талий сніг під грою 

сонячного проміння. Таке розміщення рядків поезії будить особливий темпоритм. 

Отже, форма у поетів-символістів — це надважливий засіб витворення потужного 

ліричного струменя. 
 

 

  Рекомендовано прослухати: https://youtu.be/gUCuIOCP1To 



Має крилами Весна запашна, 

Лине вся в прозорих шатах, 

У серпанках і блаватах
1
... 

Сяє усміхом примар з-поза хмар 

Попелястих, пелехатих. 

Ось вона вже крізь блакить майорить, 

Довгожданна, нездоланна. 

Ось вона — Блакитна Панна!.. 

Гори, гай, луги, поля, — вся земля 

Їй виспівує: «Осанна!» 

А вона, як мрія сна чарівна, 

Сяє вродою святою, 

Неземною чистотою, 

Сміючись на пелюстках, на квітках 

Променистою росою. 

І уже в душі моїй 

в сяйві мрій 

В’ються хмелем арабески, 

Миготять камеї
2
, фрески, 

Гомонять-бринять пісні голосні 

І сплітаються в гротески
3
. 

                                                                          1912 
 

 

«Інфанта» увійшла до поетичного циклу «Лілеї й рубіни». Датуючи цей вірш, 

автор уточнив: «Накидано 1907 р. — викінчено 1922 р.». 

Твір написаний у дусі символізму — це ліричний роздум, позбавлений життєвої 

конкретики. Не випадковим є й прийом сну («Різьблю свій сон»), який дозволяє 

відтворити в уяві риси ідеального жіночого образу та навіяні ним враження. З окремих 

деталей вимальовується реальна зустріч: осінній вечір і жіночий силует на 

«туманному обрії». Жінка постає немов загадкова й велична інфанта (принцеса), а 

«дух сполоханий» і серце ліричного героя відгукуються на жіночу красу почуттям 

«побожної хвали». 

«Яснозоряна» усмішка незвично поєднана з «холодним полиском очей», які 

вражають душу героя: «І я схилився упокорено, / Діткнутий лезом двох мечей». У 

жіночому образі поєдналися краса й недоступність ідеалу. Герой відчуває захват і 

схиляння перед красою («Освячений, в солодкій муці я / Був по той бік добра і зла.»), і 

навіть революція в момент піднесеного переживання краси здається йому чимось 

другорядним та несуттєвим. 

Авторську позицію допомагає пояснити відомий ще з античних часів крилатий 

вислів «Vita brevis, ars longa», що перекладається як «Життя коротке, мистецтво 

вічне». У поезії символіста М. Вороного революційні перетворення втрачають свій 

пріоритет і поступаються вічній красі. 

Авторські неологізми сприяють підтриманню характерної для символізму 

загадкової художньої «атмосфери» твору («акордами про- міннострунними», 



«килимами вогнелунними», «у завивалі мрійнотканому»). Поет сміливо 

експериментує зі словом, витворюючи яскраві й свіжі образи. 

 

 
 

Рекомендовано прослухати: https://youtu.be/XimdG8BKsi4  

 

 

Автор – Микола Вороний 

Рік написання – 1907 – 1922 («Накидано 1907 р.— викінчено 1922 р.».) 

Напрям – модернізм 

Течія – символізм 

Літературний рід: лірика. 

Вид лірики: інтимна. 

Жанр: ліричний вірш. 

 

Провідний мотив: захоплення красою жінки (ліричний герой оспівує ідеалізований 

жіночий образ – образ вічної краси). 

Ідея: створити узагальнено ідеалізований образ вічної краси. 

 

Художні засоби 

 Вірш сповнений цікавих неологізмів (промінострунними, мрійнотканному, 

вогнелунними, яснозоряно), наповнених новими лексичними значеннями 

(дзвінкою чорною сильветою), порівняннями (вуалею стелився), 

метафоричними епітетами (попелястий жаль), які разом витворюють 

блискучий взірець модерністської поезії.  

 

У творі автор використовує такі художні тропи: 
 епітети: танками прозорими, синя далечінь, попелястий жаль. 

 персоніфікація: день хвилював, дрімала далечінь. 

https://youtu.be/XimdG8BKsi4


 метафора: стелився попелястий жаль, день гас, діткнутий лезом двох 

мечей, різблю свій сон, лягли дерева, дрімала далечінь. 

 порівняння: ви йшли, як сон, як міф укоханий. 

 синекдоха: ви усміхнулись яснозоряно холодним полиском очей. 

 метонімія: а наді мною Революція в червоній заграві пливла та ін.   

 антитеза: «синя далечінь — кривава заграва революції». 

 

Образи: 

Венера кинула алмаз… (богиня краси, кохання (римська міфологія)). 

Інфанта (принцеса) – образ жінки, краси, благородства, жіночності. У жіночому 

образі поєдналися краса й недоступність ідеалу. 

Ліричний герой – головний образ твору. Його захоплюють безмежні простори, краса 

осінніх дерев, тіні від яких лягли на землю «тканками прозорими», синя далечінь і 

постать величної інфанти, яка пройшла повз нього, яснозоряно усміхнулася й навіки 

полонила його душу. 

Велична голуба барва – символ безмежності простору – домінує в кольровій гамі 

вірша і увіразнює силует інфанти, здатної своєю появою викликати в серці ліричного 

героя чуття побожної хвали. 

 

Вірш “Інфанта” виразно виявляє вплив на Вороного тенденцій французького 

та російського символізму. Уже перший рядок наголошує на формі сну – переконує 

читача в авторському намірі уникнути конкретики значення, вималювати абстрактно-

умовний характер, створити узагальнено ідеалізований образ вічної краси. 

Під текстом Вороний залишив напис: “Накидано 1907р. Викінчено 1922р.” Ця 

авторська заувага пояснює особливість останнього катрена, в стуктурі якого 

відчувається певний дисонанс: два перші рядки – образ героя, сповнений 

бодлерівської символіки, два наступних – образ Революції, що випливає над ліричним 

героєм у червоній заграві. 

Микола Вороний закінчує свою любовну “Інфанту” двома стрічками про 

революцію, щоб показати, що в душі людини можуть поєднуватися дві 

протилежні стихії: романтичне, піднесене кохання і реальне суворе життя; щоб 

дати зрозуміти, наскільки почуття закоханості переважає над почуттям 

політичної боротьби та хоче віддати данину злободенним тоді революційним 

подіям. 

 
ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 

 

1. Законспектувати основний матеріал уроків 

 

2. Вивчити вірш «Блакитна Панна» напам’ять  

  

Фото виконаних завдань надсилати мені на електронну пошту 

trixy139@gmail.com 

 

або за номером 0637234778 у Viber, Telegram 
 

У темі листа вкажіть ваше прізвище, номер групи та номер уроку. 
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