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Урок № 13 

Тема: Микола Вороний – «ідеолог» модернізації української літератури. Його 

творчість – перша декларація ідей і форм символізму. Зміст і художні особливості поезії 

Вороного. Мотив необхідності для поета бути «цілим чоловіком» («Іванові Франкові») 

 Мета: знати основні віхи життєвого і творчого шляху Миколи Вороного; вміти 

розпізнавати символічний твір серед інших, характеризувати тематику і проблематику 

віршів Миколи Вороного, визначати їхні жанрові і ритмомелодичніособливості; вміти 

вказувати на художні ознаки символізму у творі; опрацювати зміст поезії «Іванові 

Франкові»; розвивати національну свідомість як важливий фактор громадянської позиції 

кожного; виховувати любов до поетичного слова. 

Матеріали до уроку: 

Лекція вчителя + опорний конспект учнів. 

Народився майбутній поет 24 листопада (6 грудня) 1871 року на Катеринославщині 

в родині ремісника. Дитинство минало на околиці Харкова, куди через півроку після 

народження хлопчика переїхали батьки. У характері підлітка поєднувалися бунтівливість 

батька, що вів свій рід від прадіда гайдамаки, і зваженість матері, предком якої був ректор 

Києво-Могилянської академіїП.Колачинський. Після закінчення школи Микола вчився у 

Харкові, а потім у Ростові-на-Дону, спочатку в реальному училищі, пізніше в гімназії, де й 

почав писати вірші. Захоплювався європейською і російською літературою. Найсильніше 

враження на нього справили заборонені твори Шевченка. Поглибили національну 

самосвідомість юнака вистави театру М.Кропивницького. разом з іншими гімназистами 

Вороний Організував у Ростові-на-Дону «Українську громаду», що й спричинило 

дошкульні переслідування, які закінчилися забороною вступати до університету й 

перебувати в столицях та університетських містах. 

Саме через це юнак змушений був виїхати з Росії. Спочатку він навчається у 

Віденському, а потім у Львівському університетах, зближується з Іваном Франком, якого 

вважає велетнем думки, а вплив його на себе – колосальний. У Львові стає членом 

редколегії журналу «Житє і слово», деякий час працює режисером театру «Руська бесіда». 

Одначе вплив на молодого поета мають не тільки І.Франко та його однодумці, а й 

французькі символісти Бодлер та Мореас, німецькі філософи-ідеалісти Шеллінг, 

Шопенгауер, Шлейєрмахер. 

У 1897 році Вороний переїжджає на Східну Україну, де протягом чотирьох років 

веде життя актора українських, а часом російських театральних труп, проголошує гасло 



«Чистого мистецтва» в українській літературі, хоч у власних поетичних творах не 

дотримується його.  

У 1901 році він поступає на службу – працює в Катеринограді, Харкові, Одесі. 

Навесні 1903 року Микола Вороний прибуває до Києва на з’їзд громадівців як 

делегат Одеської «Старої громади» і тут знайомиться з Вірою Миколаївною Вербицькою. 

Після цієї зустрічі душа поета співала «гімн щасливого кохання». 

Незабаром закохані побралися й поселилися в Чернігові. Однак тихого сімейного 

життя, якого Микола Вороний так прагнув під час акторських мандрів, не вийшло. Уже 

через рік сім′я розпалася. Душевна рана від розриву з дружиною не гоїлася ще й через те, 

що з нею лишився улюблений син Марко. 

«Тоді ж, доведений до розпачу, - читаємо в листі до О.І.Білецького, - я хотів 

позбавити себе життя: розпалив грубу і затулив комин, а сам положився спати; коли чад 

наповнив хату і став душити мене, я в кошмарі почув крик дитини, мого малого синка, що 

лишився при жінці. Якась сила підхопила мене, штовхнула в двері, що не були щільно 

зачинені, і я впав на сніг, де пролежав довго, доки не стямився, після чого освіжив хату. Це 

коштувало мені гарячки і перестуди». 

Пізніше трагедія поетового нещасливого кохання вилилась у віршовані цикли «За 

брамою раю», «Разок намиста» та в окремі поетичні шедеври, сповнені невимовного болю, 

відчаю, глибокого страждання і водночас віри в силу світлого людського почуття. 

З 1910 року поет оселяється в Києві, видає перші збірки своїх віршів «Ліричні 

поезії», «В сяйві мрій», працює в театрі М.Садовського, пише рецензії на театральні 

вистави, статті про театр і драматургію. Тут застає його звістка про Лютневу революцію 

1917 року в Петрограді, яку поет гаряче привітав. Саме в цей час він створив глибоко- 

патріотичний вірш  «За Україну!», який став справжнім народним гімном борців за волю 

Батьківщини. 

ентузіазмом, свободою слова і передовсім зняла заборону з рідної української мови. Однак 

ейфорія тривала недовго. Жовтневі події 1917 року розкололи світ навпіл. Насильство, 

кривава вакханалія громадянської війни, безневинна кров тисяч і тисяч простих людей 

справили на поета гнітюче враження.  

 Розчарувавшись у революційній дійсності, поет емігрував за кордон. Жив у Варшаві, 

де зблизився з польськими письменниками. Але весь час стежив за подіями, що відбувалися 

в Україні. Звідти приходили невтішні й суперечливі вісті. Однак там була його Вітчизна. 

Коли глибока туга за рідним краєм стала нестерпною, поет навесні 1926 року повернувся в 

Україну. 



 Те, що він побачив на рідній землі, глибоко вразило. Невдовзі над Вороним, як і над 

більшістю відомих культурних діячів України, збираються чорні хмари сталінського 

терору. Йому нагадали і «буржуазно-естецьку» творчість, і святкування 25-річного ювілею 

своєї літературно-мистецької діяльності в 1919 році з Петлюрою («гетьман української 

поезії з гетьманом української армії»). 

 На початку 30-х років поета виселили з Києва і засудили на 3 роки концтаборів. 

Тяжкі фізичні страждання підсилювалися невимовною тугою за рідними. 

 Вороному довелося пройти всі тортури, уготовані сталінською пекельною машиною. 

Йому інкримінували відступництво, шпигунство, а його творчість класифікували як 

націоналістичну вилазку класового ворога, білоемігранта (проте саме Вороний переклав 

українською революційно-партійний гімн «Інтернаціонал» і «Марсельєзу»). 

 Історія не зафіксувала точних відомостей про останні дні поета. Страдницька дорога 

Вороного завершилася двома страшними папірцями – вироками слідчих органів. 

Нелюдськи жорстокий суд було виконано 7 червня 1938 року. Сам того не відаючи, він 

пережив свого улюбленого сина майже на рік. Велику роль у пом’якшенні несправедливого 

вироку Вороному відіграло клопотання його сина Марка – відомого дитячого поета, що 

працював у Москві й спеціально приїхав до Києва. Допомога батькові коштувала синові 

дорого. Його заарештували, згодом засудили до семи років виправно-трудових таборів і 

заслали в місто Кем біля Соловецьких островів, звідки він уже не повернувся - був 

розстріляний у жовтні 1937-го. 

 Микола Вороний був посмертно реабілітований аж двічі. Та чи спокутуємо ми цим 

той страшний гріх розправи над безневинним? Хто відшкодує народові втрату найкращих 

його дітей? Який суддя покарає злочинців? 

Микола Вороний повернувся до нас. Живе, вивчається в школі його поезія, звучить музика 

на його слова, адже найкращі українські композитори – М.Леонтович, Я.Степовий, а 

найбільше М.Лисенко – клали на музику його прекрасну лірику.  

Теорія літератури. Символізм від грецького – умовний знак, прикмета, ознака. 

Головний художній засіб – символ як спосіб вираження незбагненної суті явищ життя та 

індивідуальних уявлень митця  (символ – поза межами чуттєвого сприймання дає право 

тлумачити його по-своєму). Представники – П.Тичина, М.Вороний, М.Шаповал, 

П.Савченко, В.Ярошенко.  

Завдання: виконати записи до зошитів.  

Фото виконаних завдань надсилати мені на електронну пошту 

y.levchuk2976@gmail.com 

У темі листа вкажіть ваше прізвище, номер групи та № уроку 


