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Ім’я Миколи Вороного міцно вписане  

в історію нової української літератури –  

звідти його, що слова з пісні, не викинеш. 

Білецький О. 

 

Його джерельна творчість живила 

українську поезію на зламі двох епох... 

Ні лещата царської цензури, ні суховії 

пролетарської критики не змогли 

перепинити цей чистий струмок  

справжньої лірики 

Кузьменко В. 

 

 Микола Кіндратович Вороний – український поет, письменник, 

перекладач, режисер, актор, театрознавець, громадсько-політичний діяч. 

Один із засновників Української Центральної Ради та один із засновників і 

режисерів Українського національного театру (1917). Мав чимало 

літературних псевдонімів і криптонімів – Арлекін, Віщий Олег, Микольчик, 

Сиріус та інші. Микола Вороний – надзвичайно різностороння, непересічна 

людина, та передусім він – щирий патріот України. 

 Про особисте життя митця відомо небагато. Майже єдиним 

достовірним джерелом біографії є лист М. Вороного до О. Білецького від 9 

квітня 1928 року. Поет писав його на прохання вченого розповісти про своє 

життя, і та розповідь вилилася на 32 сторінках зошита. Олександр Іванович 

використав цей матеріал для вступної статті найповнішого прижиттєвого 

видання творів поета 1929 року. Тривалий час лист зберігався в архіві 



академіка Білецького, нині – у відділі рукописних фондів і текстології 

Інституту літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України. 

 Отож, із тих нотаток Миколи Кіндратовича та деяких інших джерел 

довідуємось, що майбутній поет народився на Катеринославщині в родині 

заможного ремісника та дрібного торговця. Малописьменний, але роботящий 

та заповзятливий батько – Кіндратій Павлович Вороний – походив із селян, 

був онуком кріпаків та нащадком гайдамаків. Власною кмітливістю й 

щоденною важкою працею здобув собі селянську волю, а згодом – навіть 

статус міщанина. Мати – Олімпіада (Ольга) Дмитрівна Колачинська – з дому 

знаного діяча української освіти, ректора (1697 – 1702) Києво-Могилянської 

академії Прокопа Колачинського. Вона прищепила синові любов до 

української культури, народних звичаїв, повір’їв, пісень та казок, навчила 

читати й писати. Дід Миколи за материнською лінією, Павло Денисович, 

служив в уланах, тому й вуличне прізвище родини було Улани, точніше – 

Уланенки. Бойовими орденами дід Павло не хвалився й попри те, що 

двадцять п’ять років вірою і правдою служив російському царю – кар’єрою 

не спокусився й рідної мови не зрікся: довіку розмовляв українською. 

 Згодом родина Вороних переїхала на Слобожанщину. Мешкали вони в 

передмісті Харкова – на Гончарівці, на Холодній горі, де й минали дитячі 

роки Миколи. Аби прогодувати сім’ю, батько днями пропадав у комерції, а 

мати, залишаючись удома, вчила сина грамоті. Материні пісні, Шевченкова 

«Катерина», яку він вивчив напам’ять, та «Кобзар» були першими 

поетичними враженнями дитинства. У сім років пішов до місцевої школи на 

Гончарівці. У тому середовищі люмпен-пролетаріату, не схильному до 

навчання, мусив мати характер, аби не забути маминої освіти. А далі 

набиратися розуму батьки відправили сина до Харківського реального 

училища. На той період припадають перші спроби пера юнака, написані, 

звісно ж, під впливом Т. Шевченка. 

 У 1880 роках у пошуках кращої долі родина переїхала до Ростова-на-

Дону, де Микола відвідував Ростовське реальне училище. Там він здобув ще 

й початкову «політичну освіту». У той же час познайомився з 

народовольцями, які після замаху на царя Олександра ІІІ вели пропаганду 

серед ремісників і гімназистів, і долучився до нелегальної діяльності. 

Українець читав та поширював заборонену літературу, писав вірші 

радикального змісту, тоді ж почав друкуватися у пресі. У 1893 році у «Зорі» 

вперше опубліковано його вірш «Не журись, дівчино», створений у 

народнопісенній манері й присвячений активістці київського літературного 

гуртка «Плеяда» Людмилі Старицькій, доньці Михайла Старицького та 

племінниці М. Лисенка. Через зв’язки з народовольцями таки потрапив до 

поліції. Із 7 класу гімназії його виключили, і наступних три роки Микола 

перебував під наглядом правоохоронців без права проживання у столиці та 

університетських містах. Двері вищої освіти в Росії перед ним були закриті, 

тому й визріла думка їхати до Болгарії та вступати до Софійського 

університету, де викладав М. Драгоманов. «Мене манила Європа, – писав у 

спогадах М. Вороний, – а головне манила таємнича постать «властителя дум» 



радикальної соціалістичної молоді – професора Михайла Драгоманова. Від 

нього хотілося набути наукового звання і з його ближчою допомогою 

виробити 1 складати свій політичний світогляд. Але зустрітися з професором 

не судилося – влітку 1895 року М. Драгоманов помер. Тому молодий поет 

поїхав до Австрії і того ж 1895 року вступив до Віденського університету. Не 

зволікаючи, студент долучився до життя української діаспори і став 

активним членом студентського товариства «Січ». 

 Та незабаром Микола переїхав до Львова і продовжив університетську 

освіту на філософському факультеті. Саме у столиці Західної України юнак 

познайомився з І. Франком, згодом це знайомство переросло у щиру дружбу. 

Через десятки років у своєму листі-біографії він з великою пошаною згадував 

Каменяра: «Вплив його могутньої особи на мене був колосальний. І тепер 

скажу : це був велетень, таких людей в житті я більше не стрічав». З подачі 

Івана Яковича молодий літератор трудився неофіційним редактором журналу 

«Зоря», а згодом став членом редколегії часопису «Життє і слово», де 

сумлінно, хоч і під псевдонімом Homo, вів рубрику «Вісті з Росії». Також 

допомагав І. Франку у виданні газет «Громадський голос» і «Радикал», 

виконував обов’язки бібліотекаря, служив коректором у Науковому 

товаристві імені Т. Г. Шевченка. І знову ж таки за допомогою свого старшого 

друга М. Вороний на певний час став режисером театру Товариства «Руська 

Бесіда» й багато уваги приділяв вивченню новітньої французької та німецької 

літератур. Тоді ж познайомився з польськими поетами-демократами – Я. 

Каспаровичем і А. Немоєвським, із якими товаришував І. Франко, 

захоплювався символістами – Ш. Бодлером, Ж. Мореасом, П. Верленом, а 

також німецькими філософами-ідеалістами. 

 Працюючи режисером, М. Вороний активно листувався з М. 

Кропивницьким, чиїм мистецтвом захоплювався ще в Ростові, радився із 

корифеєм у справах українського театру. А згодом, з 1897 року, став актором 

його трупи. У складі колективів М. Кропивницького, П. Саксаганського, О. 

Васильєва молодий театр багато мандрував містами і селами України та 

Росії. І ніяк не міг зробити вибору – його вабили і театр, і поезія. Ще 1896 

року у Львові М. Вороний разом із такими діячами, як М. Ганкевич, Ю. 

Бачинський, С. Вітик взяв участь в організації Української соціал-

демократичної партії, а пізніше, 1990-го, відчувши потребу оформити чітку 

програму дій і переконань, став членом Революційної української партії 

(РУП). Вступивши до РУПу, узяв на себе обов’язок під час гастролей 

виконувати роль політичного комісара й розвозити літературу. 

«Національний елемент, – писав митець про той період свого життя, – був у 

мені завжди сильний, крім свідомості, він превалював у мені як політична 

стихія. Тому й не дивно, що незважаючи на свої революційні настрої(у яких я 

найперше шукав поезії), я раз у раз горнувся до різних націоналістичних 

організацій». Тоді ж, у 1899 році, поет написав свій найвідоміший твір – 

поему «Євшан-зілля» про необхідність повернення людині історичної 

пам'яті, усвідомлення своєї національної приналежності, твір, на якому 

згодом виховувалось не одне покоління українських патріотів. 



 Врешті-решт невлаштований акторський побут змусив М. Вороного 

залишити сцену. З 1901 року він служив в установах Єкатеринограда, 

Харкова, Одеси. Навесні 1903 року як делегат одеської «Старої громади» 

Микола Кіндратович прибув до Києва на з’їзд «громадівців». Там 

познайомився з Вірою Вербицькою, дочкою члена київської старої 

«Громади», українського письменника М. Вербицького. Незабаром вони 

одружилися й оселилися в Чернігові у затишній садибі Вербицьких. Але тихе 

сімейне життя, про яке він мріяв під час акторських мандрів, не склалося, 

через рік шлюб розпався. Розрив із дружиною Микола переживав тяжко, 

навіть намагався вкоротити собі життя. Довго не гоїлася після розлучення 

душевна рана, крім того, з дружиною залишився улюблений син Марко. 

Згодом трагедія поетового кохання вилилася у віршовані цикли «За брамою 

раю», «Разок намиста» та в окремих поезіях, сповнених глибокого 

страждання: 

Ти не любиш мене, ти не любиш мене – 

Вже нема повороту до раю!... 

Не всміхнеться мені твоє личко ясне… 

Чи то ж правда, між Боже? Благаю! 

 

 Від розпачу порятували друзі: М. Коцюбинський, М. Жук, Б. 

Грінченко, О. Коваленко. Поет із головою занурився в громадську роботу, 

беручись за будь-які справи чернігівської «Просвіти», «Літературно-

артистичного товариства», аматорського театрального гуртка, створеного 

семінаристами Чернігівської бурси. Того самого року в Одесі М. Вороний 

видав збірку нового ґатунку – «З-над хмар і долин». Поет ще 1901 року через 

«Науково-літературний вісник» звернувся до літераторів з відкритим листом, 

що з легкої руки публіциста та літературного критика С. Єфремова набув 

значення своєрідного маніфесту українського модернізму. У тому листі М. 

Вороний закликав до «європеїзму», шукав нових шляхів у поезії, «де було б 

хоч трошки філософії», творів «хоч з малою ціхою оригінальності, з 

незалежною свобідною ідеєю, з сучасним змістом». Він мав бажання дати 

українському читачеві взірцевий альманах, який можна було б поставити 

врівень з кращими європейськими зразками. М. Вороний просив надсилати 

твори високого естетичного звучання, витонченої, досконалої форми. Його 

менше цікавив їхній соціальний, громадянський бік, тому могло здатися, що 

поет закликає до втечі від реального життя. На це вказав І. Франко у своєму 

«Посланні», назвавши М. Вороного «ідеалістом непоправним». У відповідь 

Микола Кіндратович написав вірш «Іванові Франкові», у якому ще раз 

висловив своє розуміння поезії і завдання поета. Якщо за І. Франком 

«сучасна пісня» – «вся огонь і вся тривога, вся боротьба, то в М. Вороного 

дещо інше бачення: 

 

Але коли повсякчас битись, 

То серце може озлобитись. 

Охляти може, зачерствіти, 



Зав’януть, як без сонця квіти.  

 

 І на заклик поета відгукнулися П. Грабовський, І. Нечуй-Левицький, 

Леся Українка, О. Кобилянська, Б. Грінченко, М. Старицький, В. Самійленко 

та інші. М. Коцюбинський, наприклад, надіслав до альманаху акварель у 

прозі «На камені». 

 Так минуло ще сім років у Чернігові. А 1910 року митець перебрався до 

Києва. Він тут видав перші збірки своїх віршів («Ліричні поезії», 1911»; «В 

сяйві мрій», 1913), працював у театрі М. Садовського, трохи пізніше 

викладав у театральній школі, писав численні рецензії на театральні вистави, 

художні твори письменників. З-під пера Миколи Кіндратовича також постала 

низка мистецтвознавчих і театрознавчих розвідок : «Сергій Васильківський» 

(1903), «Театральне мистецтво й український театр» (1912), «Театр і драма» 

та «Михайло Щепкін» (обидві – 1913), «Український театр у Києві», та 

«Марко Кропивницький» (обидві – 1914) та інші. Ці праці, побудовані на 

значному акторському досвіді й вивченні світового театрального мистецтва, 

ще до революції набули значення підручників для численних театральних 

труп. Адже М. Вороний орієнтувався на реалістичний театр, на пошуки К. 

Станіславського, В. Немировича-Данченка, Леся Курбаса. На ту школу, що 

стала фундаментом театрального мистецтва ХХ століття. У його працях 

зосереджена не лише історія театру, починаючи від античності, а й розуміння 

його культурної, освітньої і громадянської ролі в кожну з епох. 

 У Києві й застала М. Вороного звістка про Лютневу революцію 1917 

року, яку він гаряче вітав: 

 

Ганебні пута 

Ми вже порвали 

І зруйнували 

Царський трон 

 

 Лютнева революція захопила поета масовим ентузіазмом, свободою 

слова, ідеєю національного визволення, адже передусім зняла заборону з 

рідної української мови. Його патріотичний вірш «За Україну!», написаний 

того ж року, мав ознаки бойового маршу, і згодом був покладений на музику 

композитором Я. Ярославенком. Твір, сповнений віри у здійснення 

віковічних прагнень до соціального і національного визволення та розбудови 

незалежної держави, швидко став у західних областях України своєрідним 

народним гімном українства: 

 

За Україну, 

За її долю, 

За честь і волю, 

За народ! 

 



 А нині слова «За Україну, за її волю» вишиті на бойових прапорах 

частин Збройних Сил України.  

 Поет щиро повірив гаслам Лютневої Революції, однак ейфорія тривала 

недовго Жовтневі події 1917 року, насильство громадянської війни справили 

на поета гнітюче враження. Але від початку соціальних перетворень, що 

відбувалися в Україні після цього перевороту, літератор залишався зі своїм 

народом. Одного дня, поспілкувавшись із робітниками Лук’янівського клубу 

в Києві, на їхнє прохання М. Вороний переклав українською мовою 

«Інтернаціонал», а трохи згодом – «Варшав’янку» та «Марсельєзу». І якщо в 

революції 1905 року Михайло Кіндратович активним учасником не був, за 

його ж словами, через родинну драму, то в революції 1917-го брав діяльну 

участь. Аби здобути волю Україні, 4(17) березня року поет став одним із 94 

співзасновників першого складу Української Центральної Ради. Він писав: 

«при моїй участі організовувалось перше ядро Центральної Ради», 

влаштовував мітинги і сам виступав на них. 

 На початку осені 1917 р. його призначили директором, а за 

сумісництвом – головним режисером першого державного театру України – 

Українського національного театру. Він об’єднав акторів мандрівних труп І. 

Мар’яненка, Т. Колісніченка, І. Сагатовського і 17 вересня 1917 р. 

постановкою драми «Пригвождені» В. Винниченка відкрив перший сезон. 

Того ж року в Катеринодарі (нині – Краснодар, РФ), друком з’явилася третя 

поетична збірка М. Вороного – «Євшан-зілля». 

 2 січня 1919 року офіційним циркуляром (інформаційне повідомлення) 

Українське телеграфічне агентство поширило звіт про святкування 25-річчя 

літературної діяльності Миколи Кіндратовича Вороного. На урочистостях 

були присутні перші особи країни, ювіляра вітали і голова Директорії УНР В. 

Винниченко, і головний отаман Українського війська С. Петлюра. Уряд 

Директорії призначив М. Вороному пенсію, з якої жодної копійки літератор 

так і не одержав: на Київ наступали більшовики. 

 У 1920 році М. Вороний вирушив за кордон разом із легітимною 

українською владою, військом Генерального отамана С. Петлюри та його 

польськими союзниками. Він «їхав з неохотою, з мусу», – писав у спогадах. 

У Варшаві працював «старшим аташе з правами радника» при уряді УНР, 

відповідаючи за зв’язки з культурними колами Польщі, потім трудився 

технічним секретарем і співредактором «Української трибуни». Там же 1921 

року у серії «Бібліотека «Сина України»» була видана четверта, остання за 

життя авторська збірка поезій – «За Україну!». У столиці Польщі український 

літератор познайомився зі знаними місцевими поетами – Ю. Тувімом, котрий 

тоді служив редактором щоденної колонки у варшавській газеті «Літературні 

відомості» та Л. Стаффом. Але туга за рідним краєм не дала засиджуватись 

на чужині. Згодом М. Вороний переїхав у Львів, де п’ять років працював 

директором Драматичної школи при консерваторії. Викладав риторику на 

правничім факультеті Таємного українського університету у Львові, а потім з 

нуля створив українську драматичну школу. Написав і видав навчальні 

посібники й театрознавчі книжки у вигляді курсів лекцій: мистецтвознавчі 



есе – «Пензлем і пером» (1923), «Драматична примадонна» (1924), «Режисер: 

Театр» (1925). 

 Та, коли 31 травня 1926 року у Польщі внаслідок військового 

перевороту до влади повернувся Юзеф Пілсудський і проголосив політику 

«санації» (так зване оздоровлення держави), нова влада почала відверто 

зневажати Національні збори (Сейм і Сенат). Тоді митець пристав на 

запрошення Радянського уряду і повернувся на батьківщину, де зосередився 

на педагогіці й театрознавчих дослідженнях. Працював завідувачем 

літературної частини при Харківській опері, викладав художнє читання в 

Харківському музично-драматичному інституті. Зробив низку перекладів, 

написав кілько лібрето. І яким піднесеним настроєм звучав тоді вірш «Весна 

року 1926»: 

 

Весна на рідній Україні,  

Такій новій, немов чужій –  

Не безнадійно жовто-синій,  

Але червоно молодій. 

Величне свято. Перше травня. 

Музики, співи, жарти, сміх… 

І я в юрбі – син марнотравний, 

Що повернувся до своїх. 

 

 Цькування у тодішній українській пресі почалося майже одразу. 

Партійна критика М. Вороного подавала виключно у вульгарно-

соціологічному трактуванні, закидаючи автору «модернізм» і 

«буржуазність». Тому про книжки і гонорари довелося забути. У 1928 році, 

через півтора роки поневірянь у столиці радянської України (у січні 1927 

року він був звільнений з посади завідувача літературною частиною 

Харківської опери), М. Вороний переїхав до Києва, адже там ще залишилися 

його друзі та літературні побратими. Його зустріли дуже добре. Невдовзі 

творча громадськість відсвяткувала 35-ліття літературної діяльності Миколи 

Кіндратовича. Він отримував особисті листи по перу і телеграми від 

радянських установ, приватну кореспонденцію та публічно виголошені 

промови, вірші-панегірики і твори-експромти. М. Рильський, Д. Тась, М. 

Чернявський підписали спільне поетичне вітання «На ювілей». А перу 

Максима Тадейовича належав акровірш «Миколі Вороному в радісний день 

35-літнього ювілею жмуток евшан-зілля». На додачу ювілей відзначили 

друком збірки його вибраних творів «Поезії» (1929), виданої стотисячним 

накладом у Харкові приватним кооперативним видавництвом «Рух». У Києві 

М. Вороний працював у ВУФКУ, в Укртеатрокіновидаві, писав статті, 

кіносценарії, перекладав лібрето. Перу літератора належить низка перекладів 

зі світової поезії, зокрема творів Ю. Словацького, О. Пушкіна, М. Гумильова, 

П. Верлена та інших. 

 Та незабаром М. Вороному, «польському шпигуну», «націоналісту», 

«білоемігранту-антирадянщику», «придворному поету Симона Петлюри» 



пригадають все: і його «буржуазно-естетичну» творчість, і святкування 25-

літнього ювілею літературно-мистецької діяльності (1919) з С. Петлюрою, і 

багато іншого… 28 березня 1934 р. уповноважений секретно-політичного 

відділу ДПУ УСРР Акимов (Егідес) виніс постанову про початок 

попереднього слідства у справі М. К. Вороного, якому інкримінувалася 

«контрреволюційна діяльність». Того ж дня 62-річного М. Вороного як 

«польського шпигуна» доставили у ДПУ, допитали за всіма правилами і 

склали анкету звинуваченого. Також розпитали як свідків Л. Дмитерка, А. 

Добровольського, І. Ле, П. Колесника – усі вони означили творчість поета як 

«буржуазно-естетську і націоналістичну», а його самого назвали 

«трубадуром націоналістичної контрреволюції». М. Вороний під час допиту 

рішуче заперечував обвинувачення в приналежності до контрреволюційного 

підпілля. Того разу літератор уникнув тюремної камери, з нього взяли лише 

підписку про невиїзд. Але 31 березня 1934 року особлива нарада колегії ДПУ 

УСРР ухвалила: «Вороного Миколу Кіндратовича ув’язнити у 

виправтрудтабір строком на три роки, рахуючи строк з 28 березня 1934 року, 

з заміною засланням у Казахстан на той же строк, на місце заслання 

направити одиночним порядком». Не маючи надії на повну свободу, хворий 

поет прохав керівництво Державного політичного управління визначити 

місце заслання десь ближче – Воронеж, Сталінград, навіть Свердловськ чи 

Кавказ. Судова трійка при колегії ДПУ УСРР 9 червня 1934 року несподівано 

зглянулася й замінила йому трирічне заслання у Казахстан висилкою на той 

же строк, але із забороною проживати в Україні, Білорусі, Московській та 

Ленінградській областях. Отже, М. Вороний змушений був жити у Воронежі, 

пізніше – у Бежиці. 

 Наприкінці літа 1937 року, відбувши трирічне заслання, М. Вороний 

з’явився у селі Глиняне Піщанобрідського району на Кіровоградщині (тоді – 

Одеська область), а восени, за якийсь місяць, переїхав за 40 км до сусіднього 

Вороного (нині – Новоукраїнка), районного містечка. Там поетові вдалося 

влаштуватися на роботу коректором у районну газету «Колгоспник», але за 

два тижні «трубадура націоналістичної контрреволюції» звільнили. 

 Останній акт трагедії М. Вороного зафіксовано в архівній слідчій 

справі № 3945. Ця справа Одеського УНКВС була групова (звинувачено 13 

осіб). Того ж дня заарештували і М. Вороного – «за участь у 

контрреволюційній військово-повстанській організації». Обвинувачення 

членам групи були вигадані і неконкретні («дискредитував методи 

стаханівської роботи», «вів шкідницьку роботу по пониженню врожайності» 

тощо). Про М. Вороного у постанові слідчого сказано: « У 1934 р. був 

засуджений колегією ОДПУ за контрреволюційну діяльність. Завербований 

відомим націоналістом Шимановичем (установлюється). Завербував Гулика, 

компрометував заходи партії та уряду». 29 квітня 1938 року особлива трійка 

при УНКВС Одеської області розглянула справу 13-ти й усім, зокрема й М. 

Вороному, присудила найвищу міру покарання. Як свідчить виписка з акта, 

вирок було виконано 7 червня 1938 року о 24.00. 



 Микола Вороний так і не дізнався, що його єдиного сина, молодого 

українського поета, перекладача Марка Вороного розстріляли в урочищі 

Сандармох, поблизу станції Ведмежа Гора (Карелія), ще 3 листопада 1937 

року з нагоди 20-річчя Великої Жовтневої революції серед 1825 в’язнів 

Соловецької тюрми особливого призначення. 

 27 вересня 1956 р. правління Спілки письменників України надіслало 

прокурору УРСР запит і творчу характеристику на М. Вороного. В 

офіційному документі, підписаному О. Гончаром та Ю. Смоличем, 

висловлювалося прохання розглянути питання реабілітації репресованого 

поета. Розслідування, що було проведене в 1956 – 1957 роках, засвідчило 

повну безглуздість обвинувачень, інкримінованих М. К. Вороному. 10 

листопада 1957 року ухвалою президії Кіровоградського обласного суду 

Миколу Кіндратовича Вороного було реабілітовано. 
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