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R ~lnHTpt."ajJi, Канада.

ПЕРЕДНЕ

СЛОВО

ВТОР поеми "Смерть ФР8.нка" Василь Вобин

і ський, відомий в Канаді менше як поет, а біль1 ..... '..-'..8oJ1 ше, як редактор одинокого на Західній Украі

ні робітниче-селянського часопису "Світло".
~:..;,.~ Тимчасом в

Галичині вийшло досі три Збір

ки його пое:Jій, праRда, для широких трудових мас
вони мало

цікаві,

бо

писав іх поет ще тоді, коли

був мало активним в робітничому русі а більше дбав
про гарну форму своіх поезій і був замкнений в собі
самім. Цей період проминув в Т. Вобинського і його
глибока задума та філософічні впслови стали більш рід
ними працюючим масам, буяння освіченого і замкне
ного в собі

поета в недосяжних

просторах уступили

й дали місце більш реальним і актуальним думкам, що
зблизили його з тими. для яких працював, з-якими тер
пів і терпить.

Дня

1.

травня,

1926

року польсыі:a влада закрила

у Львові часопис "Світло", а його редактора, т. Вобин
ського, запроторила в тюрму де він просидів повних

пить місяців. Тюремний режім, надзви'!айно важний
для політичних в'язнів, ще більше було загострено у

відношенні до поета. Йому заборонено було писати,
заборnнено чnтати не тільки r'азети. але й твори відомих
польських письменників. В тюр:мі розвинулася в поета
б

тяжка недуга (туберкульоза), яку придбав він ще за
ар.ештів у минулих роках. Домагання рідні, щоби т.

Вобинського перевести в кращі гіrієнічні обставини,
або хоч-би в тюремну лікарню, польським судом було

відкинено.
Польська влада обвинувачувала В. Вобинського в

"державній зраді" за це, що в rазеті "Світло", яка про
ходила завжди гостру польську цензуру. були

надру

ковані колись статті, що виявляли вороже відношення
до польської держави. І аж по

тюрми

львівський суд

Бnбин

4.

жовтня

n 'ЯТLОХ місяцях
1926 р. виправдав тов.

ського та випустив на волю, визнаючи його невинність.
В тій-же тюрмі, де кnлись сидів Іван· Франко, мо
лодий Р<Jбітниче-селянський поет Василь ВобинсьF.ИЙ,
ховаючись від пильного ока жандарма. написав поему

"Смерть Франка".
В

1926 році

український світ обходив десяті роко

вини смерти великого борця працюючих Івана Франка.
І поет чутливий мистець. що бився в чотирох холодних

стінах, почав творити пам'ятник Іванові Франкові, що
довго не бачив соняшного ясного світла. Творив його
в пів-темній закратованій камері. І бачив перед собою
конаючого велетня; бачив, ІІК в і1ередсмертних хвилях
той велетень в останне повертав('я думкою в прожите

життя, і йшов "шукати тих літ, що не здогониш"

Зап

роторений в тюрму поет вивів перед очі ціле трудне
життя великого борця працюючих Івана Франка. Ви

вів так, що ні один рядок не разить ока. Здається, що
це не Бобинський відкривае перед нашими очима (ні
би з туману давніх літ) тяжку стежку життя, ро якій
йшов Франко. Ні. Цеж самий Іван франко, "птах по-
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ранений без крил", на ск.юні свого ЖИТ1'Я, 0глядаеться
назад і бачить все прожите. Це останній рахунок ве
ликого Франка =3 тим світом,

n

якому він боровся і му

чився. Василь Бобинський веде нас разом з немічним
велетнем, що ~волочить по зеМ}lі своі зломані окріЕав
лені орлині крила", -в його прожиті дні від батьківськоІ
кузні в рідному селі Нагуєвичах до останнього шепоту:
"Oil,

~la~lIl,

11" би ти

lI"ііачила )1<'11(' II"иіl 11 (jідний"

3а життя багато прикростей зазнав Франко від тих
"великих патріотів", що в них з язика не сходить "на
род" і ··ненька". Колись вони роспинали Франка, сьо

годнн безсоромно поклоняються йому. І цілком слушно
та з питомим Франкові гострим висловом, Бобинський
пише:

"1'1.1 .. 0';('

І1і1 Н3if\ИВ,"

'XI'0():lILTItO,

((:ІРОДУ 11~'",a і ІІароду ііРИ:lЬ,
l'іЛ<'t"на I"IIИ.lh і Д.'·ха паl'ін(',,"

Незвичайно яскраво змалював поет передсмертні

хвилі Франка. Опис може надто реалістичний, але цим
він й незвичайно сильний; ОПИ", що не може не зво
рушити

читача.

Таку поему міг написати тіЛl,КИ поет політичний
в'язень, якого запроторено в тіж тюремні мури, де по

сьогодня вітає ще дух вічного революціонера, коJtиш
нього політичного вязня- Івана Франка.
Не слід тут говорити в подробицях про цілу поему.
Цим займуться літературні критики. Але ми не ПОМИ

лимось, коли скажемо, що з цею поемою в творчості т.

Бобинського

починае1ЬСЯ новий церіод, з якого нам

треба тільки радіти. Для широких трудових украін-
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ських мас він обіцяє багато. І не помилимося, коли ска
жемо, що в десяті роковини смерти
лодий робітниче·се,1ЛНСhКlIЙ

InaHa Франка мо

гаЛИЦЬJ{ИЙ

поет

Василь

Бобинський створип ЙО:vJУ та(шй пам 'ятник в україн

СЬJ(ій літературі, Щ( (І(ХТО

3 наШІІХ Тlюрців.
"І.

ЛЮТИЙ

нп;.

s

Jрчаu.

Паси.,,, БоБИИСЬlшіі

·

------

Не.I!Ов llливаn:, знесилений, охл.'lлиЙ,
/Цо довго llлив, і вже близьn:ий .~leтll,
Поnавшu в вир, що розбивас скали,
Тоне в зрадливій глибині води,

Jfов сонця h'руг, похилений над обрій,
П{о х:отитьс.'l, nаде Hecmpи.ltНO в низ
І людям шле свій УС.llіх теплий, добрий.
Обмитий сяЙвО.1L пурпурових сліз,

Jf0«

робітНllli:, що nоr.:інчив роботу

І, в'ЯЖУЧll своЮ .l!аЙстерсьх:у снасть,
Свій твір, цей плід свойого труду й nоту,
Останній раз ще nоглядо.l/ обдасть,-

Tali: танув, mali:

одходив, тах: nрощався
життя.IІ, з людьми, з ]Jоботою- І ван.
Згасав пожар, ЩО в небеса вдирався,
НестРll.I/НО гасну(/, потахав вульх:ан ...
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Той гордllЙ у.l/; що б!lюnувався богу,
/Цо нівечив цей твір безтЯ.иних рух:,
Що голосив: Ти-вічнuй-встав з нічого.
Ти mallll,-}{(' цар-людей, їх х:рови й .HYr.:.
Той гострий .ІІ('Ч nодвИЖНllцького слова,
Той rnитаніЧ:/-f,llй .«О.lот дИIiНИХ діл,
Що HllM нllзыі:,' nогордЖУliала .ч()ва
Вогонь 1Іалкий нресала з мертвих mіл,-
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І

Той велетенський гніl1. що т'в століття
ГНУч.ких рабіа биче.l! 11()горди бив,
ЩО Ї.!/ вплітав тl'1ШU (J l1iHh'll і Кl1ітm.'!,
Бо mah' беаАtежно НИ1l{1lХ 1l0любив,Те все mеnєр-""щбоn: ОХ.1.члих нервів,

Сmраждп/llllХ .,и'.чаів і пригаслих віч
Житm.ч h'uдало на поталу червів ...
,згасав пожар ... ПЛ,'1ась до tKOh"Y ні-ч ...

. .1 не стерпів бунmаРСЬЮlй дух. В ocma'НH~'
:Зустрінув а нас. 11 іхо. 11 ворож"у"с.мерть.
Ще раа повів у світ свое кохання,
ІЦо серце ни.l! навагоніло вщерть.
Ще
Де
Де
Де

раа nові,. його у ті n]JOСlllори,
mішиmЬС!l й боліє все живе.
аа "раnЛltНУ ща.СIІІ.'l,-гор.Ч .море,
в болю й •.."уці, день аа дне."" пливе.

Не йшов-же а НlI.м Ві]Jгіль ні Беаlllрн-че
не ві1!'ЧО.в його ніхто віНКО.I!.
Вело його г7:рке житm.Ч .мУЖlt'ЧЄ,
Що виссав а MaтepHHCЬKи.~! .'rtолоко.м.

J

ПіШЛll шукатu тих .1іт, що не адогониш
І бисmрu.I!.U nmaШ1l7l!l.I!lt К]JlІЛЬ.llU,
Що утікають вистрибо.м, босоніж,
,У край, ,чкого не nоверне.1!. .1111,

Пішли блукать НСІ давні ці доріжки,
Що вl:1/ по них ще дітвако.м блукав,
.ловити в лісі ігРІІ, співІІ, С.I!ішкu
І тих мавок, що їх .lшли.l! .1якав.
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Пішли пристанути над бистрим виро.ч
(Де був поправді неглибо'Кий брід),
На. березі, де юродuвий Мирон
По свому вчивс.'І розгадувати світ.
Піш.НІ nосnamь на тому оборозі,
Де раз 01Єаmа туча градова
Послухала nрост.'l.гнуті в трівозі

Чиїсь дрібні діточі ра.llена
Пl:UJ.Ли до тої батЬК08ОЇ х:узні,
Де жар nашів, де міх бурчав, сonів,
Де .иолоти, .мов велетні ncwnужні
Гули. свій дивний, .иеmалевиЙ спів.

І ба'Ч-или 'Ч-иїсь хлоп'ячі очі,
.'Jnдttвленї в червоно· жовтий жар
І в рій іскор, що .иов зіниці ночі
На всі бо 'Ки розприскували 'Ч-ар,

І в
Що
І з
І з

батькові .и'.'l.зиcmі, дужі рух:и,
гри.IШЛU, аж запирало дух,
рівних штаб хи.иерні гнули ЛУJi/t
брил ва.жки:t вт.овували плуг .

... І ба'Ч-ил/t, ях: полум'я і 1Єриця
.'Jаu.иалися в дитинячих очах,
Нк та.4& грізЮJ кувалш:ь блисх:авuц..'І.,
Що піт ь. 111' .иали с.черть нести і страх ...

Та час не жде, ~ треба далі йти,
Бо світ не .:ра, а труди 1: .wозолі ...
І ось УЖl3 білесенькі листи

Йо.му той світ роз'яснюють у школ&.
13

Що дня Йо.llУ з'.'l.вл.'l.6тьс.'І. з тих ""арт
Щось радісне, нове і 1І.езвuчаЙне .
.\fеталь ay.wu"" проходить бt·.шЙ гарт,
Все бt'льші й більші вuгрібає тaUНlI.
А та.l! за 1І.и.IІи все нові й 1І.0ві
І що-раз глибші, що-раз mаЄ.И1l.іші.
Збагнеш-і ЯC1l.0 стане в голові
І .llUсли .І!чать nОВ1І.іші й .иотОР1l.іші.
А не збагнеш, то .ИУЧItШС.'І. й гориш,
І світ тобі гидкий, і друг-.ltOВ ворог,
_4ж nо""и всіх 'lfолод не відвалиш
І nереШlfод 1І.е розі1nТJеш на порох.
І бачиш: )l;ниги-.иорська глиби1lа,

Що дивні перли в ній на дні глuбо/їо;
І С.иіливо nірнаGШ в низ до дна
І nUШНИ.ии Cl-юрба.ии тішиш 01\0.
Та час пливе, і невго.'ІІ.ОННUЙ дух
""ниг рветьс.ч в світ без.lfежниЙ, необгорний,
І врізується у.IІ, мов гострий плуг,
В цілець життя незаЙ.I!анuЙ і ЧОР1l.иЙ.

3

І бачить Bi1l., що правди мудрих книг
Н""ісь HeaoeOBope1l.i, неnОВ1І.і,
Що світ ЧО.І!УСЬ 1І.е дuвитьс.rt на них,
Що в Н7:.'ІІ., BHympt', щось инше ніж 1І.азовю:.
Бо хО'Ч .'І.)І;иЙ величний, горпий хра.и
Красі й ду.и""а.\L створшщ muс.'l.чліmт.rt,
То хлоп ще завжди .,иудь, СВІІН.'І. і ха.ll,
1 робітник ще все погній і с.иіmm.rt ...
Бо ПОРУЧ пишних, золотих палат
Іниють хиЖlfи сnлісн.чвілі й огид1l.1:,
Бо в роск:ошах живе лиш пан і ""ат,

А робіm1l.и"" і хлоп ""овтаа злидні,
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І гнеться в низ, хоч вік свій, без ваги,
На nанщині дл.'/, инших Kopomar.,
І слуха r; , .'1Х: свищуть батоги,
І ca.~! 11ia 1НtX хребет свій nідсmавл.'/,є.
І де на все те відповідь найти?
І .'/,'/І: одно 1·З другll.l! nогодШnll?
М ОВ'Ч.аmь у книгах б1·Лії листи,
Не хочуть всіх mаїн житт.rz РОЗ/і;риmи ..
І баЧI171!Ь він: хоч Jiнигll-глибина.
Ти.l! більиlllй глиб-жиmm.'/, живе й звичайне.
І хто в його безодні nорнна,
Відкрн(. в НІІХ найкоlltтовніші таЙнu.

Лиш тайни ці не радУЮ/llЬ очей,
За то 3.IIОРШ"U.ЧIt бі.'tі чола орють.
Бо їх нутро 'ЧорніИl ні.IIИХ ночей,Що .иолодztХ людей стаРЦ.'/,.IЩ творюmь.

Їх .иіць така, ЩU всі хра.lт dy.lfo"
І nра.вд гнучкнх торощuть в перевеР/lIll,
Хто-ж їх найде, за /1111.11 в01l11 Jiрm;;-в-кр0"к,
Не nO'К:l/дa Ю'Ч1I , йдУ/ІІЬ до са.IIОЇ c.lffpmu ...

Хто це та Jillй, цей .l!uлоdllЙ юнu",
Що в бідній, неОllа.,сніЙ х:і.mюmі
ніч глуху за JiНltга.1І1l заJiЛ.Чh~
І .lfріс. ду.чи дива.,.т багаті?

.\'

Нп xym'liO хутко біга(. перо,
ПОСК1)UnУЮЧll в неnоруиmій /ІІтиі.
Ростуть слова.-квітки: Краса, добро ...
Тре.llтить рука, що ЇХ любовно пише.
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А ОСЬ остn: гніт, кривда, _кука, 1і:ар",
Невол.'l., злидні, pnб; деспот і звір ...
І на 'Чоли Л.'l.гаюmь "ч'орні І.кари,
І тінь од НIiХ "ладетJ,С!1. Нf] nаm:р .

.. . Шу.КЛЮIlЬ ліСI/, ?ре.иить гіт}сыi:'й 1!Отік,
На долн .It"ч'uть швидкuй, нестРIl.кнuЙ Опір.
А. nаНО.11 ma.lt-свобіднuЙ ·чолові,.,
ІЦо nравшnь ві"ч'а.lfII і 1/0Сllmь топ ір.
Хl}ебmа Йо.IlУ не гне ще бо.'l.РUН,
юt.'l.зівськuй. грuднm'і:-недоmеnа.
"ГТJO.lІ(lдl1 й гіl} бсзnанськuй, гордий СШІ.

.4 ні

З вед.и.едс.и в бій іде в глухих вертепах.
Нп h:ЛIlЧ игнів, .'l.СПЮ"ч'UІ до бою,
ЗдвuгаСI/lЬС.'l. від ПоnрпiJу 110 Прут.
РОЗl1равll1nЬС.'l. з .Ішд'.чрали й ордто
І до"ч' бо.'1РСЬКУ nОЛОНlUnь-Бер~уm .

... Шу.IІЛ.'l.lIlЬ ліси, гей, гнуmьс.Ч дерева.
}1 uнаЮIІ!Ь iioв~i-дoвгi1 сmоліmтn.ч.
І ІиЛШll ЬС.Ч .IfУЖIIЦЬ1'і:а голова
В .чр.чі кріnаЦ 1l1ва. злиднів, лuхоліmm.'l. .

.11 ив

СIi:О/ll живе 1І0гнобленuй .IfУЖ ІІ1'і: ,
ЖIl1IlIll.'1 його пса naHCbIi:O?O не варте .
•4 ІІа страШllий одчаю й .ItУli:и 1'і:l}Ш"
Дmоmь одвіm - жорсmОl>і nанські жатmlll.
День в день гГ/.нари.", з досвіmliУ до НОЧІ:.
''(сnь в деНІ.. О"О..IIUН, нагайки і глу.и .

. , .Та "ч,уй: Шу.lut.'l.IІіЬ ліси, і в них "ле"О'Че
НЮlіісь буйний, грізний RеЛlt"ий Шу.lf.
Гей, шу.lfе,

иІУ.llе, .'l.1'і:бu ти це знав,

Яка вмиЮI .иіць дрі.кає в тобі.
Якби 11І11 .тав, ЩО .'ІІ.іць-основа nрав
То тІ/-б не гнив живU.11 у me.'-fні..1І гробі.
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Тu-б не поїв сво(;ю "РОВ70 др.чиь,
Що шкуру з тебе дре й жадас д.'lnИ.
А тll-б .WОIi грі.І! загоготів: .VcmaHb,
Х то Жl/В і будь.IІО Л70де--не сuбаli:U!
Тu-б сnо.:tихнув будову njJllflaU др.'lХЛУ
Одни.1( киВКО.1! свсііх )'ре.ІIСЗ1іIlХ 11.1іч,
І тво(; горе зниlLло-б так і стахло,
Як перед сонце.Н 'Чезне чорна ніч.

ГеЙ,шу.wе, шу.ltе, fJrJajJ, загого'Чи,
Нехай тре.wm.чть тирани у палатах.
В nосоці їх гидкій ОnUЛО'ЧU
Цей світ, що в дllба;r; HlIair. і .rpamax.

Святі вогні розсій, РОЗh:ИНЬ в простір,
Хай згllНе mь.\Ю у безвісm.ЧХ таС.I(1іllХ,
Хай .І!іріяда.w nозасвітиux зір
Дадуть одвіт гРО,'l(ади зір тузе.l!ltих.
Нехай на згарищах рабсmва й обиди
Вільнdi праці заБРI.lНЬh:У(; ві);;.
Хай в .1f.ll.буmm.'І. 1UЛ.'lХО.11 борні й І!обіди
НесmРU.I(НО йде свобідний 'Чоловіh" .

... СКРllnlllnЬ перо, сnівщ, fI Л.ч.l!llі Л/1m,
І лиНlІть-линуmь радісні "арm111Іи ...
Гей! Юносте! Як:nй '/удовий світ
Соmворn.ч .1111, .'l.к світ старий загllне.
Розход IIf1l ьс.ч, .\lОВ З.нора, ніч густа,
Лет.'l.mь гадки в нез.l!.ір.'!не без,мір.'! ...
. .. А та.IІ-'ЧUЇ та.l! о'Чі і уста '!
Чи не дівчинn гордої зПідгір.'!'!

Гей! Молоді літа! Гей! Бистрі Іїоні!
Гей! Лицарю із золоти.!t .1Іе'Че.\I! ..
.. ./ тільки гість блудний сховав в долоні
Старе 'Чоло й заноснться 11.1а'Че.« ...
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ЗІВ'ЯЛЕ ЛИСТЯ
Яh: 1І0ЧУСlll flHolti h:1ЮЙ свойого Bih:Ha ...
Це не дощ, це не (JimtJJ голосить.
Це чи.чсь неnРОЖllmа, забута вес'На
Тал на чатах стоїть liрай чltйогось (JlKHa,

Безнадійна c.\tymll'l,
І жалієmьс.'/, тихо і просить,
Не дивнс.'/, в цей біli, не збав.иЙ собі сна ...

Звідкu, звідliИ та 11 ісп'/" .І!ельоді.'/, та?
Що таli гірко, так важко ридає?
Це
Це
Що
Це

не G сирота ... це не (. сирота ..
ЧИGСЬ nо'Нівече'Не, вбllте Жllтm.'/"
осліпло й дороги lІиmас ...
'Не G сирота ... Сllрота ... сирота ...

Це 'Не (; той жебраli, що в бурхливій порі
До в·ко'Н, до aBeTJeu твоїх cmYh·a ...
Це (; хтось, хто згубнв .'/сне с.'/,Йво зорі
І стоїть у ночі на дощі, 'На дворі ...
Це РОСІІука . .. рОСІІука . .. росnука ...

Гадюкою звивастьс.ч дорога ...
Куди, куди біжить дорога ц.'/,!
Ка.\!і'Н'Н.'/" гЛ 1·д, жар, згага і знемога ...
Н емаб Їй ні кра /о, ні юиц.'/, ...

Усі 'lLвітliИ жорстОIiUЙ хтось роздавив,
З крилець надій 1JUйдужнuй тІЛ обтряс ...
.. .Дрогобич, Львів, Са.нбір і Сmаніс.л.авів,
Залі:mий J.:iHb, жа'Ндарм, бапtеm, шуnaс.
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Жахливе сам-на са.l/ (J брудні.ІІІ готелі,
Вміран'НЯ з голоду три довгі дні,
І-крик конаючого на nустелі-

А nокаліnса-візі.'І, "На дні"
Голодний жар, беззуба змора с.'lf.ерmи,
І ... сон в жару?
чи й справді вірний друг'
... А та.К-ЧИ-Ж .'lf.оже хлопський син умерти,

Де стигне сад і терmсо пахне луг'
Де ЮLтаре.lt бреНИIllЬ пшеничне поле,
Біжать на став куnатьс.'І, зrраї верб,
Де з сонця в день збирають нектар бжоли,
А ніччу зорі жне небесний серп? ..
Ще .lfить постій задумана хвилиН0!
Він утО.I/ивсь, ОХЛ.'І,(j і знемага ...
Та кат-житт.'І, не відав спочину.
І вже nовітр.'І, тне Л.'І,ск батога.
І вже .ков суп жандар.l/СЬКИЙ хижий кіхоть,
Що й ЦЮ дробину забутm.<L розгріб.
Та що Ї.lі там життя людини?-Віхоть ...
Зопрів один?-Чорm з НИ,If! Іще в сніп! ..

Гайда, гайда в дорогу, в спеку, пішки
В самі жнuва,-гайда, гайда вперед!
Пливуть лаНll, гаї, ставЮL, обніжки ...
П7:т очі їсть ... Поблискув баfшт.

Не попускають хижі, гострі кіхті.
Вжираcmься в підошви рінь, пісок.
А що комусь там злізуть з пальців ніхті'
-Хто-б та.'If. nусти.ІІІ ЖУР!lвС.'І,?-Це дрібяао", ...

А що ко.'lf.усь на nлеснах ИІкура репне'
Це теж nусmяк ... Гайда, гайда вперед.
Що на стежках червона кров заскреnнє'
І вродить .мак? ... Блищить .'І,к змий баfшт ...
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*

*

"Я ціль всіх ваших діл, страждань, натуги,
-'іене боїтьс.'l все, що ЛllШ живе,

-'Іені вс"- вnті сни, noXaHH.'l й туги.
Найвищий У.І! поставив тут .ltене

Цісарсм>их правд і панських вартувати
І .ІІНОЮ лиш владарсmво їх .1І1·цне.
Лиш у .llєні страх ба'Ч1tmь ха.иcmво КЛ.'l.mе,
Бо .'l-О7Jуаа.'І. .\lети швидке й r.m:раш1te.

Lasciate ogni speranza, voi. ch'entrate!"* j
Такі слова написані 'Червони •.."

По 'ЧОРНО.ltу, на 717Jlt'Чілку воріт,
Здал.'! КРll'Чалu гЛ1J.1l0.1t і nрокльоно.'-L.

Застигли в них "ров, .ltука, труд і піт

.'-J давніх давен катованого люду.
Та не ЗЛ.'/Іі·авсь їх .Ішндрівник, не зблід.

Цей притон mb.ltlt., зло'Чинсmв, роспусти, бруду,
Цей 'tервотоюнї, цей <!ни.шЙ боля'l'.:,
Осв'.'l'ЧУЮ'ЧUЙ всю брехню й облуду
Верхів ЩЛ.'lXеmн1tХ, знав він, знав, ще й .'ІК.

Це він ЙО.If!/ на серці напечатав
Розnє'ЧЄни.1І тавро.\! пекельний знак.

Це він

свої ненашлі нетрі np.'lmas

.'-J давніх давен все mвор'Че, все плідне,
Все, ЩО не йшло під РУКУ авmlЖрата.ч.

*)
сюди".

(3

Значить: "Лишіть всю надію, ІЮ.'!И вступаєте
твору італійського поета Данте).
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Це він сво(; nогрудд.'!,. ка.и '.чне
Підв'ів у гору, злобний і безлu'Ч,нuй,
]fовляв: "Ану стрібуй "mОР1\:нуть .чене,

Нп що 'll.'орmить тебе .lfЄ'Ч прав двоС1·'Ч,НUЙ."

Jf овллв: .. Н

не вблаганнuй, на'Ч,е с.мерть.

Слуга Ilанів-clл,'! вас

,,!

владар ві'Ч,нuЙ. "

Це з НlІ.и-завзяmm.'І..м сnовненuй ущерть,
Боровся він вже сmіЛЬJl:u-сmіЛЬ1l:U РОlІ.'ів,

ЛУnllЮ'ЧlІ невmо ..",но" вnерmу mверд"ь,

С'lfладаю'Ч,u mрибі;rn наЙJl:раЩllХ C01l:iR
Н а цей жадний все жиру жерпи'rm,u'll.'

Божків брехні, ),;0 тів і лже-nРОР01l:ів."
Роздавс.ч гРЮ1l:іm. Дивнuй .lІІандріти1l:

Переступив .чежу страшної бра ..",и
І в mь.чі гус/т'й, гніmу'Ч,ій серце, зни1\:.
Ослизла гниль, ..нов з гробової .'І..ми.

:з усіх кутів до його потяглася
Х олоіінu.4tu, ховзькu.иu ЩУnllЛЬ'ЦЯ.\(U,
До ніг 1\:лейка nриС.'fоктувалась .lІ!азь.
Та в тЬ.lllі ні.чк не .мож було пізнати,
Ч-u це застllг.~а кров, 'Ч,1І т1"льки грязь.
Десь у горі 1taco.4t крізь грубі "-рати

Щось ..\(ов далекий CO'l-tН.uu сnо.иuн дн.ч,

Що зоблукав сюди, щоб тут C1l:0Hamu.
І знову mЬ.I!а, страшна, гніrnу'Ш ть.на.

Та він 1'шов без стри.му, без ynttН.y,

X01t

відусіль 1taїлась западня.
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Аж зір його, охл.ч.~иЙ до .заг//ну.
Нараз у дивиі.м c.'lGfJi вО(,llів

Побачив повну вел//чі ~"nl)IIIIII/!J:
На m.1і Iipym~,"C, навllСЛНl' стін чорнів
Ряд nосrnаmів могутніх і суворих,
ТЬ.lf.а тЬ.I/СНН(/ рук, ра.l!ен, n.1е',ей, голів.

-'Іов рев води на ка.IІ'.чН//х забораJ'
Ішов відтіль Шу.l1, двигіт, бр.'l.1n

гУ1і,

ЗдіЙ.lшвс.'l в ('ору nур.'lвою порох.

Хиталися хребти зігнуті в .Чln.
Пу'Ч1-t.чвілlt і uanU?-lQЛllСЬ .\l'.ч.зu,

JfO('YlnHbO двllгад//сь підойми ру".
І з РОЗ.lfQХО.I! гатили раз від разу

В один 1(,іrnкuй, вll1(,llrnуваний mаnnz,

"" ов під товЧК-0.1І тав.иного наl>азу.
;.110в зв'.'lзані в .'lкuЙсь .l/огУlІ!ніЙ такт,
Гатили в .иур знар.'lдд.'1,,1/1l ваЖКU.IІU
.з упертістю стихійнuх k-аmаlЮ'l1m.
І мур твердllЙ встуnaвсн перед ни.llи,

На всі БОI>И pOCn]JllCl>yeae ck-алr.lІ,
Що скрізь лежали СЛО.'l.IІ1/ товстИ.lf.ll.
Він знав, він знав: оті ]Jобі1ll1/lInll
}сі були гаразд Йо.I/У знаЙО.1Іі.

Усі вони-РОКll, СОІІІК-ІІ, Ri'l111
Прожили з Н//.1І отут, у це.1/У дО.llі.

Цеи ді.!!, базар, де людська кров-ціна,
Якою десь, у золотій Содо.lf.і,
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П,Ю IІ!IШIІ/,llуmь за h:ЄЛl/Х/t в//на,
За с.\lіх повій, за 'і.l' беЗСl/luдні "",Іубll,
-Цей ді.\І-!Їо,'О (І()вічна отЧІ/ІЮ.
А. ці .Jl/"'!jllli (І IІУlllа Сlщ.IfI/l!Jб,l

Й(),'О БРОIІІU. ЩО

;1

данні.l· (Іже даве1/

J1ідруб!fЮIllЬ lІІ/Оре. I /I/і "",I.Чlllі .1Р.іІ611.
БУ,lII тУIІІ всі. Ось n()вооар nле.ltен

.\ боги:г, те.I/lIlIХ юдСЬ""/І,r C""OIllOllacifI,
('і.ч't обll./ЬНIІ:r nлода.IІ/І сі.llе1/.
оС" ,.ІI!JЖ·, ЩО віli в('сь сі.чв l/]ювUIІ .юсів.

Що брав в Оllі,,'У сір.'I"'"IІ, і'УllЬ'ІС1І
ПеРl'д неСllІІІст(lО.1І Иlов,,"ів і (/m.щсів.
Он два C//lP./Il,,-і. ,1І0в ,,"едРIІ. гіlJН.ЧJ\IІ
Тl7JeiJ"'iBCbIi0i'O грО.IЮ дсь"ого уст рою

Й ІЇп?О свобід ЧI/IІІ,,"і вартівЮ/Iі/l .

.4

11І0.41 lІеnереі'.'I.'lnНОЮ /Орбою

Р.чди обдерпр/l.· .тIlЛІІ.r pill1/lI,,"iB

:JаХЛ.Чnn1/IІ.r fЮI/1ОЧ010 /JOIІ010 .

.-1

она,· ,'!Jpm бе.lдО.IІ1//І.l·

Бе.lшт(/!І ьків

iJ і ІІІ ва ,,"ів,

БОСІІ.1:. ба1Ї.СI/l р1О"ів,

ана русів.

ffїеВЖ""IІ.Г .. lІов lІІіЧIі" dmm,r ЩСIІІ()"ів.
А О//де CIIIOI1I1I1 аер.Ж(/СНІІ.l· "'(lС, ФіС"'усів,
h"anima.1iCIII і ,IiBeprnflll .llіm.І.чр,
lЦ о 1/1/ ., Ш./l/а1Ї /Ю н ІІІ" n рода 11111 .ra ту .lІусів.

J'ci, ЩО Ї.r 71Р""IllI(l СIІІ/ЮШНllй ІІІ.'/гор,
:/невО,'IІ, "р//ви", а1/З/lС"'У 11, ро.160Ю,
А. за соба'tIlЙ mруо ніщо, /ірі.l/ ІЮР,
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Сmо.чли тут беЗ.чежною чергою
Тверді й ваЖI;'і, .lІов 1f:Рllч~вlllї. тирин,
у боротьбі з (Ю/JOЖОIO стіною.
І ос" нораз, .lІов вітер, ЩО cxвll.1I0~ .ЮН,
Та1l: у повітр!!

уст їх шепіт вltnЛllв

І слово 1/іс: "Іва1/ ... Іван ... Іван!"
І очі всіх до віч іLого IІрилиnл!/
І ра.llена до його nросmягЛIlСЬ

А. lиеnіт n'.'lвсь .'lХ: в повню .IІОр.'І nРllnЛllв.
І тов до ІШХ і чув, .'11'0: ріс !І (ЩС",
Я Х: З h:ОЖЮI.I! h:jJOh:o.1! 1I/)/16.11(III.ZII t /1.111,
Що (/ ні.1І X:ltlli.ZIl іі БУll/I.IIlС/, НО.lIlСЬ.
Чув, .'Ih: (Іогонь й,о.IIУ гнав .)ІС(ІР у .JIC/і.Ш,

Н1І: I;:ОЖНllй нер// і h~ОЖIlIlЙ фі6р і .ІІ'.'ІЗ
Нов/і.ч mOfJ'lh:o.1t здрігну ..IIlС.'! й ОЖІІ.ІI/.
Він знав цей тре.llІІІ, щО Н/І.І! ці.·т.11 IІОlІ/р.'ІС.

Ц.'l гро.llово напруг0 ЖllRumворна
Іщл(/ (Іід 1/1/;Г, (Іід чорнозе.Юtllх .ІІ(/С.

Це із свого 1/е ,uгnслого горн(/
Сво'і.I! СIl1Ю.1t нес.'to

нову снnгу

.'1с.IІЛ.'І I1лідна, зе.IІ..'t.Ч nрещедра, 'Ю1J//f/.

в цю-ж .ЩllllЬ, !lдаро.l! дllh'ого

страху

ІІ, IlШIl6леll11й, ХllInнувсь .IІОв ду6 nідm.ЧIIl 11 й,
А в горлі .lІав гір1l:У .lІов жовч с.иагу.
Бо спостеріг, ЩО .110лот/l

11

лоnатll

І ввесь сmРУ.llешn, .ЧХ:U.ІІ гро.када Ц.'!
Не угави.·Ю .мур сіЮll1l й луnатl/,
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Не знаю'tН ні втО.ItН ні

h·iHII.'I,

- Це вирвані жuвце.І' з жuвого надр"
Живою І~ров'ю .1РОlиені сеРЦ.'І.
НІС в до.ltні У.:rlадр nРllf!а.Чllllіt до 1f:Badpa,
Таn: до :іх руn: і сталевих оn:ов
Приnа.чні бул 11 Жllвце ..и ті .чдра.

А dllBIIllU б.. l.еск, ЩО mь."',Ij ЯIі: .\lе" nоров,
Це був вогонь сліnУ1fи1Ї

і

червоний,

П(о 11/1.\1 в mllX БРlІ.их nал,ені.ta кров .

.. Аж ось. не.lІов запалі в зе.IІЛЮ дзвОНlІ,
Н е.llов жалке квиління не.1t08Л.чт,
Десь і.1 глибу доБУЛIІСЬ дИ7l:і стонн.
-'І08 ЛIІЛllh'U злітали до аркад
Тов1;'ЛНСЬ до (т1'" nомерклого склепінп'!

І відта.1( ваЖ1\О nада.ш назад.
lJо'Чувшu це нелюдське лебедін1І.'l,
Jfетнулнсь всі до .ltолоті'1, лопат,
І стаЛIl .1нов рО.l1fРllшуваmь 7І:n.\lін1/.'!.

х то стогне та.IІ? Нпн.", гріхо.1t nрокл.'І.m")
в 1f:iHIIi уста доБУЛ11 з себе голос.

І хоро." .1UЛ!Jнав одвіт:

"Твій брат!"

І в А/ОЗКУ щось на двос РОЗ7l:0ЛОЛОСЬ
І вllригнуло вверх одну з 7І:артин,
З .'!1f:ИХ нев-часннй сніг nаде на волос:
ВОНЮЧllй ди..."
І

ліс

веж, соnн.'1. .ltаиtllн

ЗОй1f: страшний з завалено'і шахти .. .

І nJUl'Ч жіноr.:: "Мій .І!УЖ! ... l!іЙ брат! .. .l!іЙ син! ..
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Хllбn-.1/(' н(' 'i.l· (/I.'РШIfI.llI гРУD/ /І.юхти.
Не їх. mщ)і, h'J)ifi(/(/1I.1~ і бруrJНIІ.t
Нп (І.шсні очі 6(1'1/((1 7Ш rЮ.ю:r: /lН/.)

НеВ.ж·е їх ЗОйh' і досі ще ІН' /l1ІІ1І.1·!
Невже вОНI/ 1//(1.\/ в .Ч.І,і тій lІе в.І,ер.7ІІ?

І I/С"іОрli:а Ж/ІІІ/ІІІ.'! ще IІІлі(. в 1/1/1'?

Хmо-ж ті жіНh:IІ. ЩО голови U//СjJЛIІ
До Сlllін і ЛА/сть з ОС.lіnлеНlIХ зін 11/(1,

Tah"i 11розорі і 1Іречисті 1/f'jM/./.)
ЧІІ й їх .Чh·а незро.1у.м.і.7.а .lІіц"
Перенесла J над ІІІОЇ щахти т !іІІ/а

На дальшу .IfУКУ в царстві ІІ/их mс.II1І!lЦЬ?

... 1

їх IІ/nli:ОЖ 71Овl/ваЛІІ пута.

Та lІІі з іх віч СlІ.1l1ваю-чі rll/py.l/h·/1

Бул 1/ 1Іе nер.1 /І, а БУЛI/ от РН 111(1.
Бо дс-б 1Іе впав 1Іотік тих сліз 'ідIi:UЙ,
J.IIlШIІ, та.\{ Ka.~IiHb реnавс.Ч і тріскав

І .ІІУР lІІвердuй КРllШI/ВС.ч. 1/(/ иu.Ul/mїl/.
А хоч в НlIХ 1Іро.llінь са.llорідНI/Й б.lI/С'/'iClВ
І

.lfe7JexmiB у се.м.ибарвніЙ грі,

То а НІІХ не с.\/іх. а гнів nа.110чu!'і. 1lРl/скав.

()тсі сліпі, ні.l/і ка.иен.чрі.

Це б?lв дл.'! тЬА(Н на1Їс.llеТJlllе.ll>"іIlЩЙ ворог,
Бо цl' бу/РІ роді.l.lі-.l/лтері.
Тіli:ав від них, блукав /JO h"o/Jllao]Ja:r,
Та де·б не йшов. де-б не звертав свій Ji:jJ01i:.

Ск;різь бачuв їх, заКУП/QНИХ у .1f0РОК;.
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А с.л.ьозu їх сnливаЛltС.Ч в стру.м.оlС

Що ріс і ріс і плив уже сmруuо.
Щ() .Ішла mllс.чч,-mиС.ч'Чів nРИ1l/0'".

ІиtOв за 1l11.II, ішов за mе'ЧіGЮ

Що 't1l.llраз глиБШ1lй (mгризала .'1р
авІ/ва Ю'ЧllСЬ огНllстою З.llіGЮ.
А нсе .ltИнав ~арmllnи .1наних 'Кар:
Раз !,ЮІІІеР1ІНСЬІО(Х сліз жива ,.ршl1lЦ.Ч,

То З1l0в з огНІ/ст 1/.\/ серце•..,. liа.1Iен.ЧР.

Аж 11еред НІ/.І/ Зн''1лпсь у г01JУ lIlnUЦ.Ч.
RогmlЬ погас, і ніч була глуха.
І lІіIl1lі.1110В, що тут у:нсе граНI/Ц.'/.

Сlllіllа її була глад'lfа й стрі.НlСа,
І в тій стіні, 1Іе.l/ов ноже.1І обтята.
Без шелесту ЗНllliа.~а сліз рі'Ка.

Не піддавалась '/llІІ.1! сльоза."" C'lfa.1·a lІІа,
Була .чіцні1(Ю, .'1," с.1іnе ж1tвло.

І він пізнав, ЩО

1ff' Сlllіна 1'7Ю/;·.I.'tта.

Бо .Ч~ ІІі б!l.tо, сІі·і.Iыil ІІі lІІивli.10
у н('

1і.1.'1I11У горс 11І(' жіно'!!',

Вmт (ІСІ' г()]lі)о .1Iiодl/.Іа

'10.111.

То()і він вчув, що тита ЩОСЬ llIС110че

І ІІа стіні навllс:/ій спостеріг

-'Іов обриси об.1U't, уста і очі.

КОЛU-Ж іще СU.lьніше .1ір наnріе,
llізнав, ЩО

J'

тру.l!ень ІІІОЙ ~гНUСIlIltЙ 11р.'1.1І0

ті xa//'lfu навишр oд~pитi біг,
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-"'іов у безодню, нєнаїстну Я.ІІУ,
Аж захлиnались іх гидкі nеЛЬJ;;lf
Від сmруй-цього сцілющого бальса.ltу.

І видх:о ці гірх:ії С.1із річки
Були для них ситНІМ!, nоживнu.м. .мuро.ч,
Бо всі були товсті, .чк пацюки,

Годовані х:арmоnлеlO і 'Ч,виро.lt.
А тускні О'Ч.і 'іх, не.ltов блuни.

,,"'

.ltаслі,

плавали оброслі жирО.I,.

Аж ось його nоба'Ч,1tЛll вони

Й жахнулис.ч не.',I.ОЄ од світ_ю сови,
Аж СОllУХО.4І війнуло із стіни.

Пере.ltагаlО'Ч,И нуду, num.ав їх: "Х то ви!"
І вчув одвіm: "2Ііu рідні,

.ltll

свої,

"''1и велu'Ч,і народньої основІІ.
с}/U лицарі, вель ..чожі, .Чll кн.чзі,

.Jfu c.4tupHi слуги божі, .ІШ геть.чани,

J'1u

блесх: іСllирії, .It// сіль

.1e.lf.'Li.

j'v/u

ті, 'honl1Jl/x nрославиЛIІ бо.ч1t!l,

Jf II

ті, KomlJl1X народ на верх підніс

Вест li його у .11а і1буm т.Ч незна не .

.\111

ті, liоmРIІ.I! на сліпо віР//ІІIІ. НІ/.l.

Ходlt-ж і ти, llРllсmань до нас від юті.
Гл.чнь, !ІІі на.l! страшно жаль нородніх сліз,

Нх: .ІШ їХ не дас.l! на жир '(ужині,
І ЛЯНЬ, .чх: .·IfU дбаG.·ltо 7І]Ю 'іх талан,

Н'Кі шл.чхетllі .Ifll й .чх:і .ІІи ...
"Свині
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І глumаї"-скін:чив за НIIХ Іван,

"Розбіtїники, злодії, гала nаСll,
Болиголов, отрута і дур.кан.
Гидке хробацтво, на наЖllву ласе,

Народу нужа і народу БРIlЗЬ,
Тілесна

гниль і духа

na]1i.'l.Cll."

І крик страшний вО1Н/ .m.'l.Лll в ЦЮ .І/!Іть
І почали Шllnіmu .ЧК: гадЮlrll,

І ригати на його жов-ч і їд!•.

Jf овчав.

Та біль надлюдської РОСIlУIilI

Щось вllвер"шв у ЙО.КУ до основ,

Нк грі."", що дуба ро.1дuра на штукu.
А.Ж кліть грудну на двОG lJOСІіО.lІов
І л'.'l.са Ш.кат lиnурнув йо.ку в долоні,
lЦо дu.\швся й ронив перлисту ~poв.

Нк плід живий, що в .катеРIl'//ськ:і.\! лою

3

любовних снів nочаllс.'І. і дОС1l1llг,

І видертий на світ у .куці й стині,
Стрt·"Чш. гущу загадок: страшних
Трівожuи.l/, 1!еР1l.tlI.и, беЗ1l0.l/іЧ1/1/.1! К:7mК:О.ІІ,
-Так з того сеlЩ.'І. К]11111: nрорвавс.'І. й стllХ.

І він l!О'іув, .ЧК: Cll.'l n]Jltбо~.I! дlO'll.\!

Його 7Jвануло вверх і він росте,
Росте тшnаНО.I/, обро.1! огне.Н/Ю/.IІ.
І вздрів, що бідне ~воле серце те
1~Ioв у кліщах заlnl/снене у ж.іrеuі.

Пучняві, -і noлу ..,t'.q.\f цвіПіЄ.
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А того nолу.и'.ч .lfечі черлею:
Прорізують, рубають тьму, і в тьмі

Вирубують вогнисте слово: feHiU.
-Пора:-с~азав, і рамена .міцні
.ІІІ ов сталеві nідОЙМІI в гору вuгнув
І .illолоrnО.1t завдав удар cmію· .

.'Jдрігнувс.ч ..ІІУР, задвuготів, n.ідn.лuгНУR
І градО.lt тіл, ра.иен, nле'ЧЄй, голів

J'

глибuну сmруї слізної ригнув.

І знов удар, і знову град летів
І в бllстрuні nрозорій та крівавій,
Не дос.f/г71увШlL дна, г01Jів і тлів.
JІов Ш.lfаm трухла у вУЛЬJї:анічній лаві

Jl0в 11а жевріючо.ну приску лід,
ТаlС никнулu ті nОJї:ручі л.укавl:.
Не оставав по них lІаU.lfеншuЙ слід,

Лиш бовдурець nокрученого дшму,
Що розносив задуху. зг(1) і с.ирід .

.4 .IfO.~OIl/ падав 71аЗ-У-1JaЗ, бсз cm1)U.ltY,

1

раз-у-раз J'еіізіро.1І бухав гнів,

flідСUЧУЮ 1 Щ Сll.IУ нсвгаСll.IfУ.

Згубl/вс.ч .'lіJї: .нінут, годllН ідиів.

Як,ийсь хаос беЗJї:1Jaїіі, nередсвіmllий
Мuнувшину

з будУЧЧllНОЮ сплів.

А понад НН.ІІ., .иов дух старозавітнuй

Над вода.ИU,-горів, огне.И наlСаз:

Лупай C1fO.'lY! C1f01laii, та будь llесхитнuШ"
30

Це був т()й Ii:lЛlli:, Щ() ригав раз-у-раз

.1

нутра .1е.~/лі жа.1іН1/.Ч.\/ і .ИО.1ьба.ЩІ

1

зруба.ии .lfертвог() до.IІУ mр.ЧС.

Чu.к більш бридні леmі.и сmорч. .10ба,ии,
Чи.и більш той .І/УР .1 гадЮЧllХ тіл 11l0рчав,

Чи,к глибші в НЬО.КУ nозіхалu .Ч.ШІ,
ТІl.и голосніш той JОЙК страшнuй кричав,
Ти.l! .І/огутніш вдар.чв о?'нистий .llОлоm,
Ти.",- .чс'КравішнЙ б.~('СК на 1/ЬО.I/У ?рав.

-Ні 1teK.1a жар, ані с.llсрmельнuЙ хо..l0д,
Не сnинюваЛll дуж()ї РУli:и,
Ні їдь гадюн, 1/і труд, ні сnрага й гО.lод.
Jfuнали дні-не дні, -віК1І--ві'Ки.

_.

Все більш і більш КРIllUllЛ()С.Ч й кололось
Те забороло зради й mЬ.I/И гидке.

1

чи.ираз дуж лунав nідзе.I!НИЙ голос ...

... 1

чи.краз бі.1ЬШІО/Н n.шm'Ка.l/U сніг

Л.чгав Йо.иу, неЗЛО_I/НО.IІУ, 1/а волос .

... Топніла .иіць !І ра.l!енах .ніцних,
ВКРИrlавс.ч зір густи.l! серnанко.К вmО.I!и

1

рит.l! бю'Чок і крови в'.чв і ПlIlX.

Кіuчuвс.ч труд. Од"огоmілн гРО.IIU
Згасав огО1/Ь, Щ) llCIi:PU СІ/пав .1 ві'Ч.
Чаїлос.ч mаЄ.кне uевідо.l/е .

.. . flрuгорбu.'LОСЬ в'.чзанн.Ч дужих n.'/,іч.
Пекучий біль за всохле ра.к'.ч сіпав .. _

Згасав пожар ... П'.'lШІСЬ до СIi:ОКУ ніч.
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Та все-ж таки ще .11О.10т .1 РУ11: не IІltnав.

Бо все ще той nРО11:л.'ІmuЙ "рик зе.lf.Н

І .lебедів і скаржuвс.'І і х.шnав.
Аж вибllв 'Х:раЙ. Останні Х]Jобu злі
Роздавлені 1l0дохли й nогоріли.
А сmру.llінь сліз кристал//вс.'І в руслі.
І ніс хвIlЛЬ11:11 .'І'Х: бриЛ.'Інmові стріли,

Він знав--mудu, де на шатрі небес
ЗО ..10muокі зорі .1Орєні.1Il.
Він .1нав, що .І/іць слізних огнисиНІХ nлес

І .1І0лоmів-сердець розкришить С11:е.лі

І 'Кликне: Встань! Воскреспи! День вОС11:рес!
І встанс брат, за7Jllтuй в nідзе.llеллі,
І .'ІС1ШЙ зір зиі.llе на небосхил
І nOll.швуmь дні бурні та веселі.

3ін тав. Та в НЬО.ІІУ сmРУ.·llень творч.их сил

Не прибував, а ч.lI.llраз більше танув.
І був він птах поранений беJ "рил.

Ще раз зірвавсь, ще раз на

1uл.'Іх той гЛ.'1.нув

Н11:и.l/. ЛllШ він одllН не.llав іти

Хоч nеРШlllї тут 1i0.11/СЬ до праці сm.анув .

... Десь nогасаЛ1l зор.'Іні світll ...
Чоло nОКРllв, холодНІ/Й піт

nослідннй

І шеnm .юв'.'Ів: "Ой .lІа.ЧО, .'Ікб/t ти,

ПобаЧllла .lІене, .'І11:lIЙ .Ч бідний"
лыlп,' слідча ТЮ)Ш&
(Баторія)
19.УІІ.-21УІІІ.1926.
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