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Був актором і режисером, 

перекладачем і журналістом, 

земським статистиком і 

банківським клерком, працював 

бібліотекарем, режисером 

українського театру, редактором 

газети «Життє і слово», 

коректором Наукового 

Товариства ім. Шевченка, 

неофіційним редактором газети 

«Зоря»,  педагогом, 

кіноредактором і навіть 

діловодом ремонтної частини 

механічного відділу “Округи 

водяних шляхів”. 

Краще в ріднім краї милім 

Полягти кістьми, 

сконати, 

Ніж в землі чужій, 

ворожій 

В славі й шані пробувати! 

 

В поемі «Євшан-зілля» проблема, яку 

піднімає автор, є актуальною і сьогодні, 

бо розкидала мачуха-доля українців по 

різних куточках земної кулі. І є нашого 

цвіту та й по всьому світу. Але хочеться, 

щоб кожен завжди пам’ятав предковічну, 

прадідівську землю, що відома всюди 

своїми рясними щедротами: хлібом-сіллю 

і піснею, чесною звитягою і милосердям 

до скривджених. 



 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Я знемігся, згорів…  
Моє серце на попіл зотліло, 

Мою душу самотню 
пожерла гадюка-нудьга, 

І, безсилий, хилюсь я,  
хоч ще молоде моє тіло… 

Україно! Мамо люба!  

Чи не те ж з тобою сталось?  

Чи синів твоїх багато  

На степах твоїх зосталось?  

Чи вони ж не відцурались,  

Не забули тебе, неньку,   

Чи сховали жаль до тебе  

І кохання у серденьку?   

Марна річ! Були і в тебе  

Кобзарі – гудці народні,  

Що співали – віщували   

Заповіти благородні, –  

А проте тієї сили,  

Духу, що зрива на ноги,  

В нас нема, і манівцями  

Ми блукаєм без дороги!   

Де ж того євшану взяти,   

Того зілля-привороту,   

Що на певний шлях  

направить, –   

Шлях у край свій повороту?! 

«Євшан-зілля» 

В давніх літописах наших 

Єсть одно оповідання, 

Що зворушує у серці 

Найсвятіші почування… 

І воно живить надію, 

Певну віру в ідеали 

Тим, котрі вже край свій 

рідний 

Зацурали, занедбали... 

«Євшан-зілля» 

Доля України, проблема історичної 
пам’яті її народу турбувала поета 
повсякчас, у 1895 році він написав 

прекрасну зворушливу поему «Євшан-
зілля». Цей твір — авторська 

інтерпретація дуже давньої легенди, про 
яку М. Вороний дізнався з Іпатського 

літопису. 
Автор її не просто переповідає, а 

переосмислює поему в науку своїм 
сучасникам, які зневажливо ставилися до 

рідного краю. 


