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Відома козацько-старшинська роди-
на Кочубеїв належала до числа найбільш
заможних людей України - Гетьманщини.
Одним із представників родини був Ми-
кола Аркадійович Кочубей, нащадок ге-
нерального судді Василя Леонтійовича
Кочубея.

У володіння Миколи Аркадійовича з
1850 року входило село Вороньки, Козе-
лецького повіту на Чернігівщині (нині Бо-
бровицький район). У 1860 році він вдру-
ге одружився з Оленою Сергіївною Вол-
конською, донькою декабриста Сергія
Григоровича та Марії Миколаївни Волкон-
ських.

 5 січня 1863 року в  родині народив-
ся син Михайло. Його дитинство пройш-
ло у рідному селі Вороньки. У 22 роки він
вступає на службу, потім стає ватаж-
ком Козелецького повітового дворянст-
ва, пізніше ватажком Борзнянського по-
вітового дворянства.

Михайло Миколайович Кочубей
увійшов в історію як  благодійник, куль-
турний і політичний діяч, який був попе-
чителем Козелецької земської лікарні,
членом Єпархіальної училищної ради від
Козелецького повіту. У селі Веприк на Ко-
зелеччині, поблизу Вороньків, побудував
школу. Також прославився як меценат,
який підтримував навчальні заклади на
Чернігівщині. Серед них Борзнянська шко-
ла садівництва та Людмилинська жіноча
школа, яка знаходилася у м. Мрин, Ніжин-
ського повіту Чернігівської губернії.

Велику увагу він приділяв аматорсь-
кому театру , який був заснований в кінці
50-х - на початку 60-х років XІX ст. в рід-
ному селі його бабусею - Марією Микола-
ївною Волконською. Після її смерті тур-
боти про театр взяла на себе  донька,
Олена Сергіївна Кочубей (Волконська).
Але коли  у віці 38 років помирає її чоло-
вік,  Микола Аркадійович,  Олена Сергіїв-

на  знову виходить заміж і переїздить в
маєток Вейсбахівку (околиця м. Прилук),
залишивши вороньківське господарство
і театр на піклування сина Михайла.

Михайло Миколайович з дитинства
захоплювався театральною справою,
тому добре дбав про розвиток театру,
яким опікувався. Для театру за його ко-
шти було зведено окреме приміщення, в
якому окрім зали для глядачів та сцени,
містилася велика бібліотека вітчизняної
і зарубіжної літератури, а також фотола-
бораторія.

 В парку, в затінку дерев, обладнано
майданчик, де влітку проходили виста-
ви. У спектаклях в основному брали
участь дворові люди, рідше селяни, а
іноді й сам Михайло Миколайович та його
рідна сестра по матері, Лідія.

У репертуарі кочубеївського театру
були такі спектаклі: “Москаль Чарівник”,
“Безталанна”, “Ой не ходи, Грицю, та й
на вечорниці”, “Челядник”, “Назар Стодо-
ля”, “Доки сонце зійде – роса очі виїсть”,
“Шельменко – денщик”, “Наталка – Пол-
тавка” та багато інших.

Заради розширення театрального
репертуару Михайло Кочубей вдався до

переробки творів М.В. Гоголя. Із  “Соро-
чинського ярмарку” він зробив п’єсу на
одну дію “Халепа”, а з “Ночі перед Різд-
вом” – п’єсу на три дії “Оксана”.

Театр М.М. Кочубея часто відвідува-
ли шановні гості. Влітку 1886р. у театрі
побував чеський фольклорист Людвіг
Куба, який був присутній і на виставі
“Наталка – Полтавка”.

Відомі тогочасні актори театру П.Г.
Половець, Н.М. Шута, яка вдало викону-
вала роль Наталки у виставі І.П. Котля-
ревського “Наталка – Полтавка”. Актор
М.В. Діаковський настільки захопився
театральною справою, що згодом засну-
вав аматорський театр в сусідньому
селі Веприк. Найвідомішим із акторів тру-
пи театру Михайла Кочубея став
Ю.Завадський,  який в 1920 році став
директором Одеського оперного театру і
перебував на цій посаді  до 1930 року.

Аматорський театр у Вороньках
жив тихим сценічним життям, під  пат-
ронатом  відомої родини  Волконських –
Кочубеїв,  більше  ніж півстоліття  і вніс
особливий внесок у розвиток театраль-
ного мистецтва на теренах Чернігівської
губернії в XІX на початку XX ст.
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