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Кіг/ти „
Тепер, І'ІОЛП по БИЗЬОЛЬНИЛ зшганнял ‘1917-20 рр. шнуло більш як пвертб
слоріФія, єпізода боротьби за полк і ДеряаЕЛістї:. перетпорилттЬь е легенд;. Такою
легендою є и бій ПІД Крутсли. .легендою,' ч
яку рік-річшо ЗГрДу’етьРя по всіх осередкг.у укразлсБкого пиття.-, А як поБстана
Украін'сі-.ка Дерпава - стане-цей опізод
легендою всього уіфаінського народу.Про
бій під Крутол-н ііиіиеться рпшб, а часом
так- що поглищАється історвдна, виє дійс¬
ність. Де які' автори рефератів на крутянськта академіях подалоть тільки триста
отуцентіВ'-бор.ців на зразок трьох сотень’
легендррних с.гіартанп,іБ, що заступївіИ' зі
своім царем Леонідом у вузьких проходах
скаяистих і'ермолілів дороху неечислоним
ордам персіБ, прийняли на с'Вбе грізний
удар і стриіф'БЗДИ ворога аи доти, доки
не Підійшло Бсе грецько військо.,. .Біль¬
шість з них ^ліалаф але сеоім члшом вони
допомогли перемогти ворога,,. ,
Украінська црірода, по наділила н-:л
иаль Укрг,.ілу Торі,:опілаі,Еі. ,>'краінські воЯКИ;, що вийілти боронити свою" б.атьдіБшину/ьусили відбивати еоро.всїй удар на
роз'логих укра'іаських степах. Ате вони
Бідвалсїшьсь на. чин ірже н.авіть більтий^
як легендарні спартанці. -ці останні зна¬
ли,. що, кряи вони''загородять-'своіш прудьш гі'пські проем'їки..-- ророг до батьків'шиїш інних ДОРІГ неіес, .9ії також знали.
.«V
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що за 'іхнімі плечима збілраібі'ься на гвалт
збройні сили діло! Спаоти і то треба
тільки виграти час, щоб виграти й пере¬
могу. Укреінські спсртш-іі а ні того, а
ні ’^угого не мели, ііелжоло були розло¬
гі багаті Украінські ниви, по яких ішов
перешщам Бірювічний ворог.
За нідми був несвідомий роз’еігіто- '
ваний, майже байд/жий до боротьби нсрід,
ЩО'керозуміів сітуадіі катастрофи, яка
нед ним зависала. Помочи украінські спс:ртанці шйже не сподівслись. Але.. ."Конт¬
ра. спем-Сперо" - вони вийшли на зустріч,
хоч на певі^ смерть.. .Двіста літ,' яіс во¬
рог переміг українську- збройну сі-дду зни¬
щив УкреДну,' як сашс'тіїїщг Державу’, свобідний козацький нарід повернув на міліони рабів 1 пасинків*чужого "атєчества",
на знаряддя і гній св'оєі величй і югутности. З'броя українська згнила. Дух упав.
Нарід перестав ісів/вати, яіс нерід, під
тягарем царської ішеріі де "від шлдаванинаидо фіна - на всіх язиках - все
ЮБчить..." як сказав, знищений тою в-с да¬
ною силою,'український проток Т.Шевченко,
І от.'.У хтось же щАсиг. зірвати ір¬
жу з тоі перешненоі зброї і.. ІчТОСЬ ь/усив
освятити ефірним чином зрив воскресіння!
Хтось мусив порватись до, з'удгру, щоб
минуле'стало сучасним.. ,ІДоб міт стод дійс^
ністю!.. Щоб вернути легенду боротьби за
Волю і Дерхіавність!.. .
І це зробівіи. як раз українські сдартаиціі! Вони'не перемогли, 'як їхні побра¬
тими зі Спорти, але стгорівіи легенду боротьфі, що провідною зорею присвячувала
в визвольних змг.ганнях і, як ВТІЛоНИІІ

Л0ЇІ1фЄхШЙ ідосл отоіть тепер'перед ногиШ'і уі;фгахіські':і5і_ поколігійяіяі» У дьоїт/
ЗНЯЧОППЯ легеПД/І -Іфутіх»»
• • ПсробіП подій буг; тар
г.траль
ідг Ро.да", перлкй украірюькпй уряд .ур.раіпт-і не' тгорнг укреі'нських бойогих форііаційу а нашаки домобілізуг-Рп бугші царсь¬
кі регт/лярні частини/ гже украінізогакі„
які’ боронили 'підступ до аИЇп'а з бокя фрон¬
ту, (нЬпрД-ий украінський корпус) .Тоііу/ ■
швляЕ,що соціалістичний' украінський уряд
Ні з ким гоюгати не хоче,..
Ее була стрГіМна пом/ілка, за яку
ЕнедоЕзі' пр'ийпща росплата. Нога Росія •
об'явила війну, а еімськ у'*‘Ц,Рад/;" не
було. Край був. безборонний.,.На гвалт тнор’ені ВІДДІЛИ, як і Бідціли '"Вального козацД’ва”, не змогли ставити довші/ш опір
ПІЕНІЧКОІф/ ворогові, яьжй у бій кицут
свої частини з бувшого фронту. Так і каскот.'О сфорювакий' студенський' курінь Теж
було кіліуто для оборони столиці. На зус ; ■ '
тріч Есрогові виїхало понад Дркста сту¬
дентів і учніЕ ріжних шкіл, з нимв ж '
відділ вільного козацтва й'сотня іонгцькоі школи:. ІРсьово - до 600 багнетів.
Під Крутауи прийшло до з'удару. З
бокА/ ворога на.ступали - кілька полків пі¬
хоти.. кіііька ьцгрініг матрпсіГ'.' кілька
гармат.^, ’Ваього в, кіль-кости до 3000 бе.гнзтів, Лоред боєм коїжінда українська
зооб,т/г.ла дчжо 'Велику поьвдікупропусТЙВІШВ через фронт потягу дешбілізоваН'Пл з срронту солдаті.в, Ьорог З' цього
зкористав. бо вмілою пропагандою переТагнув на свій бік ще й частину фронтовлків. Переваг СІ була,, на боці ворога - й
Т/Т
І'Х
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чт^сельна й технічна.. .До цього ще тре¬
ба додати, що тоді коли сили горога
окладслись г більшоРти з фронто:: икіг;,
з боку украіндіг багедько іонакіг ледЕо чи Еьііли'гаразд штуки стріляння як ітактики бою, Одаак національна сгідомість, розуміння конечносїи боротьби не дали юнацтву заломджь у першім лсе
з'ударі. Ворогові не легко далась перешга!.. Катастрофа прийшла еа тоді, ко¬
ли кулемети, що стрищгали наступ воро¬
га по залізнщі були- розбиті грслатою,
а команда перебита. Тоді ворог прорвав¬
ся на тили й захспіїБ станцію Крути,
Український ешелон з базою набоів
зщшений був відійти за кілька кіломет¬
рів Б тил. Коли Фронт б,уло перервано,
частина вояків з боєм пробилась і дігнала ешелон. Частика к знов юкаків-студентів, назнаючи ситуації, відходг-іла з'
боєм на стадію, де зпала в руки ворога.
Юнаки, бачучи загибель, дорого прода¬
вали своє життя й були всі пошрдовші
в звірячий спосіб.Цей спосіб ШРІУвання бозбороншЕк ворог приі\дінив пізні¬
ше, коли Після двохтившевих боів за Ки¬
їв, він опанував столиьдо; Так ставсь
епізод Крутів. /се, що описане в "Щраг-- ■
ментах"-:ірутів - є'реальна дійсність від
початку - до кінця. Тим яскравіше, тим
ментальніше перед нами легендарний чин
юнаків - крутянрів-. Відношення загалу :
робітників, селян, інтелігенції байдуже,
або вороже,Боки це знають 1 Вони свідомі
сгоєі саюти.Але перево.дять ‘ Д6 кінця
свій чин, як лица,рі абсурду.,,.'
Автор.

5 югенда
Таи, де Кі.іів з горзх ' Сйкзь над лоном ддіпра, • •
ьог^іла прадавня Аскольде
над Славутою спить
Краю рідаого цвіт Злотоверхого ліп.\арі горді!
Як Зсщ/чив іх кат ПршесдЕ на руках
ікатері зазфиБавлс'не тіло...
А толу, шо пізнати
Не могла жа.гідіг мати іх разом у ьргилу злоаили.
Як ховали вони і:!
ЬіДНі
кеш. СИНІВ

^ивавиці взяли по, ПТШТСчВу.

V І

ііро 'Святая земля
ТТ'

їх д'себе прийн,!їла
горнули у чисту ссрочіо/.'.-.

Рю як підуть на суд (Ррочки гіонеоуть''
ьш-ері Ті до Бог'а, як скаргу, .
Щоб Володар Світів
Ііоїсарав вор'оі’ів
л..'х чин віковічним летаргом.

Ш останній акорд
X на прстоах дня горд Стріли д/наш впали ф доліету

Над .Пдіпром вони сплять
І про волю там снять ~
Поклоніться ім діти Вкраїни
Над Киівом сіл-ється сонце
й блакитк?;.”-:20вті прапори...
Неше це так? Невже не сон це?
Не зд/да фантастичних, ьрій?.. •
Ні, де не СОНІ На поіоіик -Слава'
Марші пойідні загули,
Що в бій вели десь на Полтаву
За волю Рідно і зеші.
Що Дорошенкові згучали
У герцю слави і війШ'і,
А потім ліщаря прощали
Б оетапний раз в Чигирині.
ї 'йд/ть софіівським шйданой
Іілуть-сотні,. .сотні., .сотні.'..
Під берлом гетьманським Богдана,
Що рве на воронім коні..

Над їіИіБои весна сігіває
(Весни тайзі н пе б^'ло)
Цз революція квітчає
і Злотсзеокиї :і Дніпро.,
Кайдани впали, встаїла Боля,і усйіх братній У,- людей.
-лристое воскрес! - згучить навколо
Уїде світлий Воскресіння ■ День....
Отпві.ли ревслюціі квіти,:..
Непоі'.нтно якось ОТЦВІЛИ...
Людська весна зробилася літом Щоб і осени бурі прийшли.
Люди“ДІТИ! Химернії дітиі .
іІодіаза.й рай земний ім нараз
Револшій осипались квіти і ігрийіїш-і ■ божевілля і ■ сказ <

«
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“■?і',авай сіс'Цй-горіл.кк й грошей ї
лай револіопія жиь-і..
Давай, ІДО в кого е хороше!..
Було твоє “ буде моєї

ДЗеьия!.. Бери, нош/ охота!,.
Робітншсові - всенький світ ! “
І скрізь розсипалась'голота...
І Україна вже горить.

-

8
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Над Кжівом сжіється срнца - ■
Хрещатикові - вкраінський спів.
Ькраіни оборощі.
В багнетах - помсти гківі
Ідуть собйівським майданом.
Нема полків... Порожній він.
ііаш гетьман проклятим тітаном.
Один спокутує свій чин...
Коли б то міг аадізнійі лип.ар

Вернути ЗНОЦ'/ до 5ІИТТЯ -

Він війська б кілщ.'в блискавщі
М-неволі цута б неретяві..
9

Ф

Ідуть, ід/ть... Жалю для нівх Не треоа
Тремтінь не знає серце юлоде,.
їм сонця» Сонця Тільки з неба -І хай буде залізний день! '
П і с н я о
Ця ідем- щоб вирвати ВКраііу
Із ворогіих, із катівських рук...
Може в 'бею ми неРівної/у загинем.
МодаЄ очі наші виїсть кїук,..
№)з:е всі ш. як о дяк полятсем
За наш рідаий край у боротьбі' -а
Та цей чин наща^дсам перекаце. ..
За Вкраїну йшли вони у бій!
V

Зірвалась пісня, наче ішщя.
І б * е напррісенкм крилом..
Які ж натхненні, гор,іті ліщя!
І врок залізний - на проломіБліщить в Січневім СОНО.І^ ІфИЦЯ
І сбнпд кидає до ніг...
Пустить,ПОПІД ногами сніг...
ІШ- натхненні, горді лщя!
%

Ой, вйсе завіє снігоЕЩЯ ЗІЙШЛІ4СЯ' хмари, над /^ііпром.
Та шо... натхненні, горді лі-щя!
І крок залізШ'ій - на пролом!
Так ідуть юнаки рій за роєм,
А по переду - юначок рій...
Уіфаіші динарі - герої +).Яеоніда б вам в провадарі!
Ідуть, ідуть... Жалю для них не треба!
Тремінь незнае серде молоде,
їм - сондя і сонідя - тільки з неба!
І хай буде залізні/йі день І ' '
Так, ідуть вони...'йдуть врні^Е вулицями.
Так із Піснею - птіш.бю йдуть... і
Скрізь за брашш - проголоть тулиться.
1 гадакою - ненависть - лють.
+)(Грецький цар Леонід-'при_Терюпілах..)

Сіфізь Антихристом Злоба посіяна
'З поза брамів ігютуе й сичііть.
Соншм дещ)нів*в Д'/Ш навіянаНа кривавий чекае^жіп чин...
/

*

4Аи ідем, щоб вирвати Бкраііну.
Із ворожих, із катівських рук...
Може в бою ми нерівноьгу загинем;;; , •'
Може•очі наші виість крук.Огоять, лушпиннями плюють
Отпуіпєні з-фронтів "салдатй”.
Та ‘^'їійгерин.іим",. як загнуть:
-У Вона, у Христа, у матір...
-Л^ви!
Ще хочуть воювать!
-і1іЄ й за якусь там Лфаіну!
-О'шниці б треба відібрать...
'-Та й постріляти всіх під тином!; .У (фабрики - робітники
ЙІІТІНГ зібраш і страйкують.
-Сштри! Вкраїнські козаки!..
-Десь проти" навкіх тішрують_І полетів у СЛІД прокїїін,
ЕЬ передать немає слова.
-Постій ГІетлкра,. с.'... сші
-ііркійд/ть'ось наші з іууравйовіда!
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ЧУІОКе всі Щ,
один ПозізжгА,, ■■
За наш рідш/[й .край у боротьбі'*.
Та”. !.тей чин наша,дкам перекалсе:
За Вкруіцу йшли вони у бій...
На зустріч цілий гурт дя№кіе.
(Везуть карбоваНи,і з торгів,.,)
Ха-ха-ха-ха... хй''хи-хи7хи ...
Веселі кожухи й' СВИТІШЇ
-/Ідвись.. .Вкраінські козаки... І враз, роз ЗЯБИЛИСЬ дядьки.
-Дурні! - за "Рад-/" битись йИД/ТЇД) !і
■Боки -десь добре ім нащуть і..

^

_Ха-ха-ха-ха_Хи-хи-хи-хи.,,
Веселі кодухи й свитки!
Продали сало,- саюгін
І’ сміх летить зі всіх сторін.
Та й ще підвипили сватки..-.
-Ану ,дівись сюді ДіиТро.;
-Яке.я виміняв футро.
. -Хоч, золотий дзигар в заїлн?
«І чутно іх.за пару гін.
/•

' -ііазав Абрам...(він не брешть!)
-Блсе наші йдуть: Товариші.-І земю б.у.дуть роздавать.' -На дуїту шргів з драдаять. пяті-!

/

X Цілий ярмарок заіув:
-€ц,е б і я ше пана втї^бі..'
.. .Ха-^са-ха-ха.., Хи-хи-хй-хи.■
Веселі йохухи й свитки!..
Баби лише сваряться ззаду...
"Та поцідуй свою- "Центральцу Раду" І.,
Ідуть.. .ідуть. Жалю для них не треба!
Тремтінь не знає серце молоде,
їм - сонця, сонця тільки з неба!
І хай буде залізний день!
Ідуть шаки - рій за роєм,
'А попфеду шачок рій...
Уіфаіщі, лиц^і'И’ероі,
Леоніда б вам в провадирі!
І враз іззаду стрілами
Хтось Б пітьмі попрошав...
Росшщутими іфилам
Нараз наказ упав...
Сталевий крок напрулсений.
Вп'ялась в приклад рука,
-виходьте ж осоружені
Назустріч козакам!..

Та впала мла над Киі'їіом.
І тшіа залягла.. • ■
І ще ■ орда Батиева
Під їлі сто не прийшла...
А там вже СНІГОВЩЯ1.И'
Степовий рве простір...
:^ей, вдарить блискавицяш
Причаений упир...
І сел і ьй-ст руінаїм
Повзатиме в крови...
И над цілою Вкраіною
Взнесе пекельний • ВЩ) і ....
..і

....

•

Як підіїїзіши БОНИ до, "Рада'*
І стали у ряді бойовім Які 33 - назустріч ім прошви!
іЬі п - заучені тирада 1..
}(оча б бодай еданедслово •
Про велич'надіі ж дерпави. ,
Мт про партійні догш шва...
її соціялізшві - гей —шлаваі...
Ні, н^^пороззних слів буденнїк
Ті, що до бою йішіи- чекали.
|ф.илатих, образів огненних
Серця Юіїїбцькіі базйа.ли.

_
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Здобуть Державу! Волк^^ іфаво і
І осягцуть величні мети...
На росказ-видобуте "Слава” Зависло на стальних багнетах...
І пішли юнаки - рій за роєм,
А поперед/-юначо'к рій.*.. >
Украіни - лицарі, героі,‘
Леоніда б вам в проваддоі! .

•

II.

•

Кт

.. .На північ в'ється тбр...
Чорніє як потвор...
«

•

Над річкою закутою
Засніжене село.
Ген, раптом ожило Село Б стщу під Нруташ;
Тополі - парубки І
Дівчаток - квітники £
І вирвалось ні ОДНОМУ
Із серця красних слів...
-А шже ви ГОЛОДНИі ■Питають козаків.
І враз із паляницямл
Млинці і пашушки...
-Хай Бог оддасть сторицею!.
Голодні гааки.

-
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Господарі з'зираються
-Навіщо і ісуда? ,.
-Вам на Бійц/ збирається'? -Д/рні БИ, й’ молоді!- - •
-Оттак би вам сорочицу .
-Тай всипать канчуків!.. -=.■
А хлопці оторочили
■
М кєпБують з козаків. '
Ідуть Б снігах дорогою...
Впав сумнів - чорний птах.
ІЗ калем, із тривогою.
Чи ж не останній шях"?
Як вийшли- ж Б поле за село
Гей, всі дороги занесло...
Чи ж не зб^Й^ДИВ той, що веде...
Гей, де ви, осоружні, де?
Щукаем вас, на вас ідем.-

Мя кого ж серце крається?
Як звіритись й коїлу?
- Степи ліше безкраШйі, •
■ Неначе хінський и-ур...
Зірвалась пісня враз, росте
П'є весни пісню спраглий степ.
ЧЦукаєм вас! Ца вас ідем!
'
Гей г- ілопці. 1/Іде залізний день!:;

-16
Чорна Ніч на снігу білону.
Росцростерлась чорна ніч.
Помііс сніяшиш могилами
Залагла ноьітня “Січ”'.
Сйіг цухкий ссе стелиться
Зірветься метелиця...
Очі в даль вп ялйсь з рушницею .
лто там? Хто такий?
Трах-тах-тах. Понесло залізницею,
^сь > неначе вовчий вий_
Варт^ скрізь СТоіть заставаьм
Ось Еке ворог... Тут!
Чи.то, моке вихор травам?
Не засни котрий!.. Вартуй!..
•

%

Очі в даль вп’ялись з рушницею
Хто там? Хто такий?' ■ *
<
Т^ах-тах-тах понесло залізницею.
Десь, ■ н енач е во вчий г ;ий... .
Ранок повзає зєгонаш...
Вітер - білий конд! ■
Ген, за Лісом... Дцї^’ть колонам_
Кулемет!.. Вогонь!..

17
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Там підкраї сн 'штрї'' по иочі
Трах-тах-тах_т.а.,. .та__
І бінить з сбда до поіочи
По чоті чота.
Сонце баБИТься багнетами
Луни будять бір... .
РозпочаБсь Б селі під Ліру таш
Ще Бід ранку бій...
СНІГ цухкий Бсе,стелиться Біла хоругоБІ
Богнева метелиця
- П ’ е юнацьву їфОБ...
Вже упав, що йшоБ під прапором Білий, як той СНІГ.
І цгітуть маки і папороть -¥ шацьких ніг ...
Еже шачок ді;.оз{ 'стратог ано Занесли Б село.
. І лишили непоХоТаних Спішно г бій було... '
СНІГ гухкий гсе стелиться Біла хоругог! .
.• .
Вогнега метелшдя
Ц * е шацьву крої-...

~

10

—

^^тори горять... Х^ти за хатамі:...
(Хто жиБИй - на села поьтікаь). ’'
Як підкошений гранатами
На загонах сечір сшій гпаг.* Зно'цу ніч на снігу білоьу..
Роспростерлась чорна «іч,
ПоміЛ'С снНшиш шгилаш
Ослабіла наша "Січ".
Очі Б

рушниі;ащ.
Відізпись ти!:Хто такий?..
Трах-тах-тах
-Понесло - залізницею
Десь НеШБ, як ЕОЦЧИЙ БИЙ...
Бп’ялись-з

Хати останні догоріли..*
Нема сліду Бід хуторі!... ..
у серь'е - сумніЕ ЗагоСТИЕ. ■
Що я Лиіг? Де я Ті СЕІЯІ сили?,.
Під ^Срутаїли Е селі сгіТйли.,,
Селяни саш гонку пилі-ї_
Хто глаг за день похоронили...
Зі снігу-братські і шрили —
V

Ва,рта чуйна - скрізь застаї аш.
Ось гже горог - т.ут! , .
■ Чи то мояе Еихор' траі'аі'И?
Не..ласни лсотри-йі Вартуй!
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Тарах-тїарах’-. ^'і'юго ще знот -зй&'ШлГі
Під і'ірутам-і. ;.сід ніч стітилі^: ■’
Селяни сашгонку пили_ .
Забути г ;{і-тігі не.с-міли Приид/ть напег.ко сгікі сили!..
А ранком раптом окружили_
Десь кулі зза;!^ ааслистіли...
Сіг^ть... .Не дай Госпо дь!
Підходь! Відходь!..Підеяїсь і шаі... Забили...
Прапор подертий хтось і зніс.
-Браття. За слаїл/ Вкраіни!..
З.боєм продерлась частина
І захоїап іі ліс...
Випої зли сіріі гади;
■ ■
'
Б'ють без палго; без пощади...
ПіЕНочи п'яні ножд-і! Багнетом б'ють у вічи’в'груди...
'■Пекельні демони - не люда...) •,
■
Скрізь кров-.. •. Скрізь зойки. . .Бу: де і Буде і
Б^яелом (і'югь у вічи_ Б і'руде..,

^
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Зі сел збігалися селяни.
Жінки заводали.. .Відали,.. ’ ';
Прокльоном ката проклиншій..
В снігу замучених ховали... .
І

А над рано -

На • ту святу, невинну іфов’ Упала сніізна,
Білоснінна Небесна> ясна хоругові..
Ги№ Крутян.
В могилах темних сплять на віки
Героі Крутів - лицарі 1
За чин ефірний ваш великий
Уклін вам браття до- зеїДлі!
Отели щуьшять... В хвилях грізних Славута.
Нарід весь за Волю встав ...
Пісню побідау про велетнів ^ти З нами вони в рокоті слав!,'.
І хоч упали в перемозі У сяйві слави стали нам.
Ось вйсе тремтять майбутні грози...
Гей, бити бою перунам!..

І

Ч

благословила синів'Оьоігх мали
Йти і змагатись за Волй Зеши . _.
А понад ними Когорта крилата
Й ^даістратиг на іх чолі...
С.

,

Фаш СТЯГ' не впав
Нарід 'ПІДНЯВ
І вкрив в борні В міліони славі.. ■
- о 0 о і.
♦

/

-

ПІЛ
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И і в І)

.»!
"Крути”
- це є початок- бизбольноі боротьш українського народ/ за са-люстіШіе державне життя,, початок, сві-дкаїли ЯБюго багацько з нас, ще було в до¬
бі по периіі^ світовій ВІШІ. ,
•
^’Киів" - ц.е фрагменти з дальшої
боротьби українського народ/, що В55із. •
повстав по 200. роках неволі, шо вже скйіг/в ЗІ себе ярмо й узявсь за зброю й
усвідошв собі своє окреме, своє горде"Л"
- Тим освідошенням, не ьюжемо
сказати загадг, .а тільки кращих - еліти .
наро/у - е дальша боротьба за свою сто¬
лицю, - Золотоверхий КиіЕ.«- цій даль¬
шій боротьбі епізод йрутів світив, як
невгаоюжй вогонь легеїідарісіх тітанів...
По "Крутах" ворог мобілізувавш свої
сили, ’еиьг/в 10-12 тисяч багнетів під
командою о.царськогс старіщдш іиї^авйова
в наступ на Київ , ігьггиможений ьйдиою легіюю' й тялскою гар> •■^ою...
І от майже Пі Бші Ліонева на цей
час Українська столиця протиставила в
цей скрутний - "бути, чи не бути" - час,
усього.’.. ЗСОО' уїсраінських старпіїсі і
козаків таі„а до правді сміша відсотко¬
во г.ількість збройної СИЛИ, шо виставив
Київ для своєї оборони, іше на жаль бу¬
ло ТШ'П Місто, з'російщене за 200 років
не могло інакше БІ.дгукц'/тиеь.- Дле ці
3000 - це був ідейний елемент, ідейна
українська 'молодь, яку вело таке ж ідей¬
не українське, старшинство,- ветерани б. ,
російських сііронті'в. І не дівлячйсь на

Т0і^ страааду чисельну й теинічну пере¬
вагу ворога', на сабот.азк. і кпини чушгк і ■
зро'сійшених своїх* "малоросів", не давля¬
чись на повстання в середші міста збольшевютених елементів, що захопили фортецю
Киіва - арсенал, ця горстка "лицарів абсурда" - на перекір шинам і гдаьу ^ на
перекір немолсливоііу, "по львиноьу, по лицарсьіш, по козадьки доказує і ворогам
і всьож світові - що "Ще не вмерла
Уіфаіна^',.. Як-фрагменти"Крути’д так і
"Киів" - це є дійсна хоч чаеаьи може й
фантастична,-- але реальна дійсність. Як
боі на вулипдх, як рятуксь, ще приніс у
свій час браві^фовий наступ ''і'іоіі.у" Сд'етлюри, як перемега і епізод під арсекаюм.
Таї:, де все було, івторові прийшось особисто брати уділ в боротьбі на.
вулицях столиці в Ті неза/зутні дні..-.
Все гине. .''Л'Ріе слава не полнісе!"
•

-і

#

V

Київ.
Щушть, гудить роскутйй І^ИІВ,
йде на СЬфіівський шйдагі'.
де марити про здуьу кинув
З Москвою велетень - Богдан.
Ідуть як
Щушять Прапори,
Сто тисяч відбиває, такт..;
-Уьрем за Волю! - зір говорить,А серце присягає: "так"!

^

“Гей, там на горі," "Ще не вмерла..."
І ГИМНІ4 Волі і Пісні .
■квітчає стать гетьманськду з бфлом
Й хрести Софіі срібний СНІГ.
І скільки де сягає око Майдан скрізь натовп охопив
І тиша залягла глибока
Під шєстат огненних слів;
"Вкраіна Вільна, незалежна "Са,ш собі БЕсе суверен!.."
Щумів навколо степ безмекний'
І "слава'*^ "слава", як рефрен...
Читав старий Грушевський Гордо
Величний гиш - універсал.
Над Киівом дзвенів акордів
Небесних, недосяшгагх шаль...

25
І протікав в' дуиі глибини
Й пшіив пробу Ділені серця. %%
Те. ЕоскресакаТіраіка
’
Й Ш'іБИй Бідродїуьаьсв 'З ііврця...
ЙІЕИБСЬ
На марш
І кидав
Прошви

зад'/мано Петлюра
українських полків •
в натовпи, як бурі - подихи палкі_

% н на Софіівськік майдані
Собі міг уявити ВІНі*
^0 Уіфаіна-це повстане
Піде на марно «гордий чі-ш І..
Що розіллються, КРОЕИ ріки,
йр ЗНОВ кайдани упаду»ть... * •
И новітнім гуннам,' ордам диким
В ясир В'Краіну Біддад/ть
»

#

р сам.Бхн на парикскім оруку
)ез славно нертБою паде
М на вигнання, на довгі- ^уки
Народ Уїсраіни піде.*
Збудивсь ДніДР'О, збудились гори
раді.ш Б
КіІЛіІ.
з шіідану розливавсь, як-'море-Народ не раб увш, а пан...

“

\
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Ой не довго ж прапори іш/ьііли ! ‘
Ой, не довго' зривались пісні!..
%ревіі 'з ііоскви налетіли ї без проРвітку чорнйі Зіі.
Поповзли з Ш'ТШ лютих гади
Провокадій,'брехні-,
А за ниьЕі Степані - нойади,
Наче хшри жіхі сарани...
Вже брат братові - годі коритись
Всюді розбрат і зрада ячать Нд^ть о'дїі ПРОТИ ворога битисі,
^фугі й;^ть ' ворогам поьїагать...
Брат ОД1Н за ідею Вкраїни

ІЮЛОДЄ£ЗИТТЯ Еітцгае;

другий- марно 'обідфений Тине
Свою Д5ДЮ катай ітоо.і!ае. .

Пщіо -іпали, кайдани роскуті'?
СяБ роскіг-ніїй Відродієннй' день?
Охр-І^ітся! !-ірйвав.іяться ^
І на №іб./іН'ТИхрист іде!
Ідуть, ремігають БОЛИ за Болаг.п,
Везуть БОНИ труни, ■■ труни за трунами
В червош/ китайку козацьку поніті,
А в трунах - шацтво -'Уіфаіни,-/тіти!.

-
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Ід/ть, решгаїсть, БОЛИ за Болаш,
Везуть БОШ’і труш4, труни за трунаїж,
В чєрюїг/ китайіг/ козацьку побиті .' '
А Б трупах юнацтво-У країни - діти!..
ід/ть решгатсть, боли за ьолаиї.;.
Ридають маьи неутішні з батькаш.
За трунаш крочить вояцтво рядаьм
І помсти присягу шепочуть усташ. ..
І грають в останнє марші боевиі Пров .дишь синів- -СБОІХ - лшдаріБ КиіБ.
Тих лицарів гордих, 'спартанців з під КрутівЩ)овадить, щоб-чин іх віїш незабути... А вколо-Бороніу збайдужнілі люде
-О-дткоБО - буде свій край, чіі небу де...
ОдіСіКово! Згиїула прадідів слава! '
'
І що ім могутність! !■ що ім держава!..
Порсшя балачка., пуста веремійка...
-Еге, за царя чвертка солі - копійка! - '
-Ч[и ці, чи он Ті, так все рівно не'буде!..Навколо ворожі, збайдухшілі люди!..
Ідуть реьїиГаїоть воли за волаш...
/ Везуті, воіпгтруш::, труни за труї
В червону китшДу коз’ацьк^' повиті.'
А'в; Трунах'юнацтво -'Украіци діти..
•

в»*#»»
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А хідіикаш - парочки
'
Регочуться - СїЛІЮТЬСЯ... '
І "ванічки" і "варочки”-:
-Хай з руськиш не б’ються!.. І скрізь ^ирвенять острогаш'
Зняли тільки погони,
іідя ник пересторогою Не будуть забобони...
,-Ви серіо чи по Бкраінсі.коі.іу'?..
'-Не розберу по вашій "пиці".-..
-І хто ж б’ вас рівний Беретинсь
(
Чііевченко все я таїш.. .казниця!.

• »

_

Ха-ха-ха-ха1., 'Пе-^удернацько!
Ч\Іор'допис.. .сагопер.. .прцер ...
-Не мова - це яаргон хахлацький!,.Регочуть■пані й офіцер.,
-Гей, на пузяку залізякою!.. ■ •
-Ха-ха-ха-ха!.. Це я нірост-шедевр!..
Вороння налетіло й крякає.
‘
А за /Іціпром ксе десь гуде..,. ,
А над Дііпром збудилась Нація
І відізвалась скитів кроів..’.
Бл:'/кайте ж Б бд/дах і простраціі В нас жовто-синя хоругов!

-
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Юта саш!.. Ота' - з' знесагсю
^Росп'ята "іСатреіо й-Петрої/’
:3а нею йдуть борді“ ьатагоіо
Нестришо буйііо, на пролоіії..

,

А БИ поБзаете калік^иді. ..
Сбіт сонця больтти не Еаіі
Сліпцяш януса дгулмккш'
Слупит^! Б ік цукині борам!..
ПереБуліБЧКаїЛІ > д/лщяш
Яісісь постаті таежі
По під брехиаьи туляться,
Аоч на дБізрі ще тешо_
Пере,пранкогу тису збуддено’- ^
ТреЬДИЇЬ Ь!ІСТО кулеметно,
Сніьіний килим Б кроБ забру,ііденс
і(улі оїліліоть з сшртним с'бистсі.і:
*

Чи
Чі/і
Чи
Чи

. «

.
' -V
банді ти БИ, чи злодії ги?
Ббиі.стг, фанатики'й Аюрд/? - ^
наліг;щи тільки АН,їр)іЄГИ?Батпя дикі г'орда?..

•V

•“,..Ти хто, студент?.. Сюди дагай
Ч/сдинник, грош., тікай!■ ,
-А., .Сдіцер?.. ііу, покапись! .
.Фс -'--сгі і
. і іі:се. Б кроБі ле:;®ть.

- зо 'г —

. . .

.

Із гд'/шм бруком ростягамн'ьЗ.
І^зі.яхи Б пагони заби'.ають..,
Знайшли старого генерала В кансілізадію залхади...
♦

Десь українця запопали Замордували, порубали..,,
«

■

'■

•

Та налетіли козаки, ''''
Як наглий бдфеїій який...
''КрйЕаві справиліл бенкети!
Того ж, що г,сі:іс із щалемету
З дахіг' торощив - на стовпі
У низ повісили за ноги - .
Пересторогою зловрогйй ■■
Угомонився шсб упир...
Пішли. За ниі.'й* впала тша..;
Метелїіця- меріі.я колише. ' '
Застрашені вилазять’люде...
-Ой, що ж то буже?..
‘ . Що Ж" то будеУ.,
■ • ■

' ‘ '

.

•

V

'

_"Три" і ’'п'ять," - приціл не'’ЗЗШЙІ
-Бий по ііиіву, вали!.. І гарілати заревли...
% в палац,'чи в бідну хату - ,
Тррах-тррах.'.. Там батько й мати
Там - знов .Діточки ляГлі...
.-Бий по Києву, вали!..-...

Ч

-
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І день і ніч ревуть, гарьяати.
■По хліб не моззна вийти з хати.
Послала мати хліб вупить,. ■
Не ф’де істи - он' Л9;;;ить.
Із хлібом, у руці дитина
;В снігу про’стрілейа, навзнак,
Нею в у полі' д'ікий мак..
■
(.. .-Як гордо це зг^-чить: ліодша!.
У брамі замітельщик став.
І раптом впав і за-харчав...
Ось чергу хлібцу смертний. Свист
НеюБ траву скосіїВ косою...
Упився кров'ю вщерть людською
ДіяБол > чи • лише садаст"? *..
ііюде ж, рятуйте людей!..
Стогін...Боспука;.. ПрОКЛіН.,.
Про'біІ ]^тунку!..Ось--'він!..
На перехресті став віз...
Гфапор з червошш хрестом!
Бзнесла ссстрйче... Сй, злізь ^.,
-Враз кулемет покотив. ..Вскицула руки хрестом"
• '
И прапор ■ ЧОЛО' -ій накрив
' ' '
'Мертве,, .роздертим -зфестом... ■'
ч
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Горить.
вкріиось ііісто...
Вогнів поизльнее кашсїо...
з ЗЯІ'СШШ свистом
газом гранатів дві ста - триста...
"Три" і "п'ять"- ПРЩІЛ не ЗЛИЙ!
- 1І0 бур^т/ях бий, вали...
Й -заволоділи цілимг містом,
Содомом містом і-Гоюрр....
Вогнів пекельнеє НаЬЕЇСТО
І ■ злоби • й ■ ненависти шрд...
...Дужчає, вужчає коло...
Ьіало вже, мало борців...
Марна іх, марка іх доляЗгиі^ть на вулиці цій.,.
Рвуться гранатів ісасі г,!?;!,'
Пулі свистять ЗБідусі..,ь,..
Ось залягли- коло ради"
Решткаш СІМ.
ІІО
це?.. Оманится в уяві?..
Десь Чутно бій,' багнет'.шй бій...
Грешть десь переюше: "Слава"І хігхі спа,тхи юрби...
Враз- кулі сипать перестали... .
-Надія, хлопці, будемі2итьі_

у ну>ши.і у як' сгііі’ом вояалтїілаш вороіча .уі¥іи'гх>,..
З горй- броііьовигм котили
Й отвори скалили гармат,.,
Каїлі-гіням брук/ гуркотіли
І рркривалися Б даїлах...,.
По під розбиттк доками '
Патрулів кроки СТОроЛЛ:!.
Побито ворога, Іі1апкві,іі
Вітають ЬоЛ'іО коьиіДі...
« • >

хд/ть поранені^. крі ваі,.і.,
Це и бою" не осттдпдув пал.'
Ще не один за Ьгог;о й и,іаі:у
Впаде, як не од-'їн ше впав
Пслер^д^ в ІТіИЧЄЛІ сірій
у сивій ікалці Січо дій ІЬс ет/ра:>лі Б грогад''тч в вирій
Отаман йде ще ьіолоДий.

'г

с^іи К-іЛлу і;ОДб Ббрасурі

•у
::ооеі.а::йіїйі бій - '
- ьУ о'по.гг/і(.<ж> Ір-:'яюра
слал а

■

“ Рі'иоиагам'торРй,
““ч,
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Ишш" поранені, кріваві:
й бою не остигі^в пал.
:
Ішли шляхом терпінь і слави.
Ішли ■ здобути арсенат.,.+) • .
ірвонить В' ярах кулеідетною грою
Дунаш ходоїть .Лріпроюю, шою,
ІІО клик несеться -- до бою,.; до бою І,.
Перебігає там лава по-лаві;
Квітнуть.на снігу скрізь квіти іфіваві...
І покотилась, погрозою; '‘'Слава’*..,
Воаз перестали гарчать кулемети.,'
Вдарили, бливц^аш-і сталлю багнети...
ДІіддаіісь-!'.. - Німа залізна браьіа,
НііФій від трупів рів і вал...
Останній акт доходять драш
Кішй од казу арсенал.
'.
На браку навели'гарші^.'.-.
Зеїля...Залізо...Чорнии дям...
-Дай кару понесуть прокляті!
,-ЖиЕИМ не вийде ні од® 1.. - ■
Повзуть Е крови робітники:
-З апізно ваше каяття!.,'
оТиПто Яи присуд козаіді.
+) дортеця міста,, буд.гетьманом івЛі'Іазаіо.ю-

. -
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І пі-Кі-йматоть до плеча
Р\/шиць наілсешій отБор,
І дулю геє защ^'Б затБор.
А ті благають і 'кричать.
Петлюра БИйшоБ із ■ рядів...■
-й/іття дарую Вам!.. ідіть !.
-ішття Г-.Вкраіїні,, не' мені,
Бо, Ви такоя і і рини!...
Плавалипо ввали.,.
П/ки цілували...
;
Присягали.*.
І" поплелі'їсь розбитим брукок
_ МоЕсе й не аіїпли
Зашо уїлірали...
Г

«

♦

Над Дціпром крузіглялі/[,
Надлітати зграі круків.
ріблі; і, червоний пі Дб-ІТ . . . , „ , ■ '
-Хто Е-то заплатить за тііх,. шо упали'?..
ХЬ'НРОІО МОВЧКИ' КОЗаіДТБО стояло ■
І-червснів ПІД ногаш іх сніг.

+ )В0Л0Х

-ЛОЛТЇ е’так-і мені відійти гЄті. дозволь...
і’ійнув об зешю кабптш пістоль.
обу;\ф!.ші! % ХС-.можна сліпців винува-

•ТІ'іТЬ ? —

'

■

:Вд?Фімкч., ^лимом'ііоіфила, вояцтво граната...
+).іурікккГ: коша.

_
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-^їомста на тих, шо нам Волю-украли 1,.В заграві руки на зго^у подали. ■ ..
■"Три" і "п'ять” - ігощіл не злий І..
г-Вий по ІіИ-агу,, .валіїї». ■М-знов гармати заревли...
І дані горда мураьйова
Плюкдс^яоть ІШІЕ, як Батйй. >.
і'їрої; плине вуливдьн знову.
Горять палаци і хати...
синець.. .Змагатись білнт не' сила І .
Змив сбсрснці-'Е дакіїй вал-,,.
Здали Аскольдову мсгид/-+)
Здгсіи здооутіш арсодал... ...........
Там кожний ступінь гров'їс злитий
Від Ааври Щ ^0 стоіть Богдан.,,
аипів талі .Оіи несаьіддпти.* —
Платили ворогові давГ1£>
4орнге Ніч. і с-р^’ть заграви. '
Свій пзреі>^;:,ев.}> анслиіть крок.
Насильства, мер дот - без'угавоу
І пла^ч збоїіецо'клх жі.нгік-

+) Па Аскольдові й іги'шгї- Лулп-яохої-іані
тдарх ярггі в.

-
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А там, де ІЛЛЯХ _просту є з міста
Й побз'Є б лісній гущавші
Відходило ліш ІУаОАіО з триста на захід б тиші іюечсізній..,
Поовад/н: іх Петл^а й Болох
А решта -* гі'іАоті* полягла,..
Сеітиб ім ДОБГоу,довго сполох
Десь од села і до села.
ч

►

*

На Захід першй лілях стелигся.
На Захід десь далеко біг,і.
Ой, гжриБоя, те не раз він вкрипся
Тіламг лщаріЕ - борців...
«
І ним Б останнє відступали +)
На вигнання/ на чупині-ї.
И ліси швпали та ховали, • ■
Легенді слаги і бійни...
»

Ь'олись майбутнім поколінням
Вони легенд/ Еід,цад/ть.
'.У ДОі.Ь БЄіДІКИЙ В>ОСіч.рЄСіННЯ,
Як сурьи д'бою побєд/ть...
»

т

Й прогошнять- у Вічнім Місті
Слона, які ЗДІЙСНІТЕ Богдан,
.Слона залізні і вогнисті,
'Що чув Софієвський майдан:
-Вкраіна вільна, незалейна Саі&а собі ЕЙЄ с'/нерен!..I залуїдить скризБ степ безмешїий...
І Слаи а", ■ " Слага", як ресізрен.

+) 1920-ий рік-:-

о

Пслкогі-іїтк Іган Богун
ІІОЛЕОІліИі-. їугії Бсгуїі

хіба СДіа

з накясіфсігпостате., наїтоі’с
ГО істеричного шнулего. не ЛЇЩсф без ■
сказ.у! це одгдн з крешх синіг ^’кроііииі
Од?Ю з НОШЇфЩИХ оборенціг^ "прИЕІЛРІЕ 1
гельнсстей" .козацьких! А де того одін з
тих наЛіГлегендернИх псіачниБФг, геликоге
Гетььана Богдана Хгельницьг.ого ,при пошчи
яких гін Бизіапиг ^'краіц'/ гід псльсьрлго
ярш і ЗІ.ІІГ стЕорити Украінсьіф дертсагу.
Месковсьі'іО царстіо і. цій -добі тільки що
почало себе прояі.ляти. їіатоі.іість "Річ
посполіта; ІІольська."- це буг од-ін з шноліі?іі5'тодішньо і бгрепи, з якою'рахугаЕсь
тодішній СЕІТ і це,
ГеТЬЬеЛоЕІ ЗДсі,лссь - Пагалііти цю потугу ьіайісе на колі-'
на тиі.'і са.ьим піднесше 'сті ерену ім Украінсьісу' Дрр}2сагу на нвйгагірну еисочінь. Цим тільки й пояснити, що іад Шеєдіі по¬
чинаючи й кінчаючи Т'/реччинсіо - г.се шу¬
кало ііриязні, й дшлематичнего згяоі^у о
еєликиьі Геть'шнем. іле гін “ Гетьман
ЗаЕДКр/ЕСЛ СЕСЮ гелїіїсість і тим, СЕСІЙ
найблшіші побратишм, одін з перших'се-'
рад яких буг яьфан пслкегнігк ігш Бегун.
І дррешо чума ■ літерг.тура нагшсно, щоб хіба-понизити наш наоід, а бозбисити свій (дешевий спосіб!) постать Богуна спеціально сізалбшує...
Таїс Еідошй польський письменник
Г.СєНКЄБИЧ в СВОІЙ повісти - ТрїЕІОГІІ
"Огнем і мечем" виводить Богуна, як поД'Удикого ваталд-а, що з кохання до крат ,- ^

ч.

ТТ ^

суні - польки шал,і є и топить свою жагу
в "гожальде".. ._'Богун,- як і Хмвльнщький обоє виковуЕєлг'їсь, як Еляхт^тчі, при євро¬
пейських ,ПЕОоах. Богун знав кілька юв.
І годі, знаііочи Богуна, як запек¬
лого уіфЄІНСЬКОГО П8.ТрІ0Та,' годі Н8.ВІТЬ
і душу’іїт:іші,устити, щоб він у своїм ле- .
гєндарнім'житті, присвяченім обороні
Батьківщині, щоб він роскохався коли в
лрньці запеїрли.х ворогів о'краіни. .і-іле...
переможець завше пише історій" переможе¬
ного!., ддя^характеристики хвана Богуна
вгадаймо ще^й те, що коли грунт захитавсь
під ногаьм великого Гетьмала і він зьушений одв піти на умову з юсковсьь.им
царем Г1654), полк. Іван Богун був ощшм
з тих не багатьох, то бммобив послух
Гетьмаїіові й умови цієї не під'рисав,проЕи,іідчтд хіба наслідіш, що фальшЕий пів¬
нічний-сусід не дрдервсить УВРБЯ й посягне
на знищення прав вільного козедького наро,дІА.,. Початок П0ВСТ8ЛНЯ Б.Хмельїіщьїшго був не певний. Польща перед тим кріваво з тд/сіра кілько повстань, задехсчи'
украінсьтрід/ козацтву стрсллтщ ударів.
'А том/, що осередірм усіх повстань',, спряШВ8ЛИХ проти Польщі - все таки була
укрєаііська Болелтобива ресш/бліка ' '''Запорожська Січ", Польща в степах над
,1'ніпрбм станула твердо, збуд/вавіщї над
козацьким порогом фортещо '"ііодак".
Побу/ував іі військовий фахівець Боплян фрзлц/з і рахувалерь вона не до здобут¬
тя. ііе' взявши ціеі твердині ,- фактично
не можна було бути певним успіху нове- '
тання. І хто знає, якби.небув узятий"Кодак !»
чи були 6 колись славні "ірвті води".0дцак
цьог'о одчайдушного чину доксяіав Іван Бог.’ул
Темрю фрагменту е ця подія.
Автор.

40 Полковник Іван Богун.
Лягла з киташоїо покргаа'
Стеїві їоаБнеьа тиха ніч.
^іпоовйі рокочуть хвилі
назкй з агублених сторіч.
ііазкй нові - це табір в полі,
ВЬ з "Січи"вийшов на Бійр/:
За правд/В За козацьку-волю.
За славу давню, голосну І
І табір спить - знемігсь в поході,
/шш варта чуйна на конях.
Па захід варта і на сході Щоб не підкрався ■ хитрий л.чх...
в

*

Коло гетьшнського намету
Вхід гострі шаблі берад^/ть.
Там Бачаться одвічні мети:
Вкраіні бути, чи не бутьі
. »/

}імельницький, Ганна, Морозенко
Нечай, Богун і- даедаатій
Рішили: в похід завтра райкомі І смерть й побід/ присягли...
<

V
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Богун - іюдак узятиДусить.
Що лях нахабно’збуд/вав,
Що волю ЗапорожЕЯ д/сить,
Що край кайданаш скував.

'

\

\

М Ш6щ.ал±Ш 'ї?ідв на 'Зваді

Побунтувать рейстровиків,
І на- воли не буде зрадгі ~*
Побіда певна козаків,..

і

Так раду радила старшина.
СА табір сном мертвецьким спав,)
Аж гетьман із килимів РСЩР-:
-В похід І А слава не -заї^е! *

І нраз позбірано намети...
Скоізь - комакнею
козаки.
Як' в в^,фавлияощ відлеті' 1і{ушять,-.іідауються полки...
А гетььан гордо з старіїиною
Із бунхіукаїли проскакав.
Й на захід шаблею стальною.
Дорогу військові вказав.
І покотітаося степами:
-іШБИ наш гетьмане, живи І Полки зірвааП'їсь за полкаш,
Немов нестртіний буревій...
і Пів-тшпі вершюжів з собою
, Богун всього тільки забрав,
і І рвуть на схід, морсььлім прибоєм —
; У морі степовоьу трав.,,
»
і
І

і

>

Араб бастзай і срібііо - білий
Жа КОН^ БВрШШІКІБ о^ин і

"

Богун - красут оДзагкний , сьіілий
Сіепів безмеЕНих - гапдай сені ’

І з ним пів - ТЩІ о'йчай^^хіБВрі запорожці, шс'одш.'
Отаман став. Завм*врли рухи.
І-Іавколо степ і далечінь.• л
І тільки там, де овид сішій
З Дй-пром блакитним‘обн5ілисьНа скелях зариси тдер^1їIН^
і башти рдуть небесцу віісь...
В уяві встав на грізюіх- іурах
Кодак .. .Та ж як його‘ здобуть?
-Убош зітнуть, чи в торт’/р'ах?'Згадав: Чи буиа, чи не фть!..
Але, де сила- не цоіржеТам розум буде- понад -все..
Ти бачиш шав^у цапу Боже І
Нас Бона ттінка спасе!,.
-Гей-,’хлопці І Слухаііте наказу!
-На день сховайсь б очеретиІ
-А Бвечір всі на постріл разом.
-На поьач чим скоріше йти.

'-^^НЇЬОХ з собою бу щ МЙ-ТИї''
-^а мвне лішімться печаїї.
-•Раз поро,цил;а тільки мати..

—X або слава... або райі..

На'росказ розібтоапи в'юки,
Жстали польськЙі шапки.
%ііаші, контушї, шаблюїїй...
X ЗНИЇ.ЛИ в тирсі козаки.
Реве, ненатїе звір, неситий
Поріг Кодацький на /їдіпрі.
На,д ним тушнаш покі'Ита,
шортеця ч'аіться вгорі.
На, балптах в^та визіфаіе.'
Козацьких ЧИ не видно лав.
Еие воосг знає... Добре зна.є...
Прокіа^всь етепі -За волю встав!
На степ спадає сшій вечір3 Дніпра летить црибою дзвін,
л^’зика, стегіу-лірник-трі'ічі'Взніс ввись юлитву пайБоріН.
Під ьуоал'М. майнулі-ї тіні’...
дГ ей,гас.поІ:, Алі-бо ?іуцай бронь!..—
й йдіе'єтів сотні даі з твердині
Готові враз одкрить оґонь...

.,И4 ^
іле к...'+} "іубарії’*- црт/гкмети.
На віват "взнеслись прапорці.)
-Тс'ж наші,.. Гей,- на Бсі?а, ретиі
В-хорунаого калікет в р^гДі,
-'^луу аїй це і.. Ше лосила іссьоаке.
;іоронний гетьіеїн ЄГОЮОТЬ..'.
•*Заш0М гусаріі пулк доіши...
-Здусіш лмеля Бнет. . . СТФКРОСЬЦЬ і ^

На віват одчинилась бр'аш
І падає в провалля міст...
Враз постріл другий...Галас..-.гаїііір,..
І щабель гострий, смертний свист.
Упало слово :- Зрада І Зрада І
Іо'вніри звідусіль Оігуть.
Один по одаім в брамі пада,.,- -% ж можна фОрї ',.в шістьох здобутьї І- розда.е Богун удари
Один кругом на всі боки.
, ' й ВОі^ОГ ІЬ ,

ЯК ХМ^РИ » • »

Упав,. .1]^.трупи козаків"..., .

Та степ вже ломить буревієм:
ЇІів-шіщі местників летить,
■ Блищать шаблі вогнистиьі змієм.
І падають крізь брал^у вшть.
+) "Гусарія”-іу/сарські поліш-в тодішній
• польській арміі.

/
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Гей, мстить Неиай за смерть зухвалих,
І^'бає. коле і стріля...
Палає'ніч поЕаии пглом.
Дзіккть од стогоііу зешя...
Йодак' узято. Ворог лютий
Ані о фін уже не НКБ...
Богун на ьФ/ри,'ним здобуті,
Січовий пр'глор застрошв.
А потім,. .льонти зшалііли
І ві Д' форт еці ЕІ ,ді йшли ,
1 затрясло,.,І заревіло,,.
Аїл л;\ши ген Пдіпром піпш-т.
Нема нічого І Побороліі!
Пішло туда, звідкіль приушіло,
-Нема кайданів І Воля! Воля!-3. гру дей ■ коз аьіьких ■ з гглгло. ■ Як рейок росіїроїііінив трави На захід вершини ішли,
Богд-і провалів, хоч кривава
Була пов-'язка на чолі
» » *

Араб баский і снішобілий
Між коней вершників - один,
Богун - креісунь одвежний, смілий,
безмшних - гідний син!
Берлін 1943 - 194-5 ^іоссен
^ -ч

Останній Акт
■ • •
Уюва, яку підіиоав в 1654 р,з
одаого боїоу" Ґьтььі&н ^країні Бої'дун Хмольнидький, а з другого дарь Олексій " Москов¬
ський, мала Неї меті не підданство і не
"повернення'* Шлоі і^си до Велжоі, як
'фалБкують російські історики-^"Цілком'
свідо'ш. Це був союз двох' дергав-війсвково оборонного характеру. Союз "рівно¬
го з рівним" Сі^краіна мада своє військо,
своі фінанси, Право зносин з д'/жиїш дер¬
жавами і т.и.) Та Шеква, Користаїочи з
ТОДІШНЬОГО по тяжких війнах з Польщею,
ослаблення Украіші, почала політіїку поз¬
бавлення ‘Украініі прав суверена Гетьман
Богдан перед смеотіо ше носивсь зі замі¬
ром зірвашня союзу.
За царя Петра залежність і'краіни '
від Москви вже цілком мала характер васальїмй. Вже Петро розпорядю/ва.в Украіною, а Гетьман Міазеда тільки був вюсонавіі,ем і слугою, і'коли гочалась шведеьт-шсі-іоБська війна не ддл'о, що Гетьман кра¬
їни ввійшов; у таеші зносиїш з королем
Карлом шведським, божлочи таким чином
вирвати украінсьііу Держацу з неволі й
вернути їй права'суверена, що зламала ,'
оолес^шьо, ішосж^ва.'і'яв&е о,ло станоЕИШ.е
Гетьмана. Віїі іг/сив хитро вести подвійщ гру.. З- одного боку - Бикош-вати накази
царя й відсилати під команду московськдх генералів українські поіпяі: з другого-триьати зв 'язок зі шведським королем.
Якби Карло Ш-ий не злехковадив собі
"Східнього варвара", розбивши на голод/
Б ..іііваніі юсковсьі^ армію булоб інакше.

4І'
ад^ Карло ВБЯзавоь у війізу з Данією,
а потім Пзіїьїїіею і розбивши іх ай те¬
пер рушив на Шсквус За цей час Пет¬
ро, жоі-іу не шжна відаю вити в геніяль—
шк здіб’ностж, по європейоьки ВСПІВ
з’ерганізувати нові армії„ Москалі
своїм випробуваним звичаєм, чого ■ Карло
Б європейській практиці не стрічав, по¬
чали палйти перед шведаш свій край„
Карло *ьусив пов'ернути на зиьіівку на
Вкраіну’у а це знов зю/сило Гетьтна відг
крити сЕоі карти в ьмть, коли Гетьман
при собі ьтаг тільки кілька_тисяч коза¬
ків'Петро КИЦ7Е величезні-сюш на ./кра¬
їн'/,, Страшним терором він паралізував
наоелення, Столій/ю Гетьмана-Батурші,
то геройоьки боронівлась» було ворспом
узято, бо тисяч населення століщі' Вл'р
наказав-Еирізати^.. .-'їак ітрийтпо до
вирішального бою під Полтавою на передодйі якого Карно Хії-ий був ранеїшй. ■ ■
9.7,1709 р. під Полтавою спільники відгН'Єсли стре-пшу Поразку, а грятугались,'
дяі^уїлпі офірности украінсБках козаків.
За це тих із імх., які трафили
до неволі., аа істсрі-нї-їївм.і дакниш, Пет¬
ро імказав посадаити на кілля.
Ще раз українські січовики під
кошовіш Гор.діенком врятували обом ію- '
нархам миття над'.Бністром, що й е змістом
и, цунідагі
)рагмзнда'': "останнхи акт» на
/етьман і: недзвзі помер, ІГг
Карло не багато дції пероЕшв спільнкіїд. ВойнархОБський пізніше упав од агентів 1\іЬсквИо,
--

ґ
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Останній акї .

Що це за табір над лиманом
На скеляі? стакуг.нони?
Хт тут веде'?..-Хто отаманом?
ЧаьгЛ'л, чи кіш похідаий чий?
І

Татари, турки може з ханом
Турб^шть збудаений ^Ідістер,
щоб на світанку скочить рано,
В ясир узять наскоком степ?..
Чи може шляхта посполита • .
ВкраііДу" хоче повернуть?
Загарбати назад,підбити?..
Не ьЬке це Дрісойрзбагі^ть!
Не лях,, не турок, не татаріш
А Г ордієнко кошовий Шатра роскиіг/'в як ті хмари...
Не сам лиш табір січовий...
Й не^січога лише старшина В таборі Гетьміан над Дцістром..
А під ііолтагоіо ькр8.іна
'
На кол росчаглена Петром...
Шатра розділено неНдгое —' ‘
Там шле ДІВ, ось де козани.'..
Вони ж - вигнсінцяш обоє - ■ ■
Мазепа й Карл... Провадять.двоє
•ішші реютки'-мерниі-полків..,
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Одааісоїіа по^тїс^да доля '
Холодні фьорда Я %йний'степ..
Чекають ранком з серця боден,
Іірб, пер вплинути ^рістрр.
Король £ иатрі- знеі4г од’рани
(ЬЬскосська куля у ноаі ...)
■"Над ним. дріїбаііти - геТі^раНк
Стоять розгублено -"позір" .
І ШЕЧКН* рд/хають погорду
Сгого гоздя -і* короля,
Села ж лш ду^мають про фьорді,
І що нагкруг чуаа зоїоія...

їбГ короля нудить покора,
М зене з шатра підаащіг геть...
Коли Еін сарпєра незборить Так краще* хай поборе смерть...
Й король £ роспалшій уягі
Складає пляни бо йог, і,
■ ’
іірорадіить ііеремолші ла.І!И' ' ’
І^ЗНОЕ • і . ЗНОЕ ■ даідг є С2ІТ ***.•.
Не спить зстсрілий гетьііет г лоиі
ЕЬсь ду'у думає у ніч...
''ПослухеЛ ти пене, небойе,Як ЩШІ... ти б" Г,ерц/Бся юке"?..-

ч
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, Й 8 зирнушгеь двоє». .Віч на еіч. .,
Враз із протестом Войнарог^ьісий: ‘'
-Як шглаї.. Пмертна ж це ганьба!
А зрада — більніе, ніж безчептя!..' Та Гетьі.іан- -^.іг/на ложі..,'- Везти
Нам хрест дано,.. Така судабаі
Тебе, небоже', розуьіію.
У тебе серце, як кришталь...
Але іубить тебе не смію...

я й сам дійти кінця зуілію,'
Коли не здійснилг-сь мета..

-Так, я старий...А там - ма,йі^Тне...
-Повір мені- не всі там-трутні...
Там треба буть коїіусь щжсутнім
И готовити нову Бі'йцу. . .
♦

‘

*

•

-Там Скоропадський і Апостол
-^ІИШе лишилися ТОІ'ф/'. ..
-З Шсквою змаг — це річ не проста!
-А Карло вже не прийде в■гости...
-Кінець мені - кінець йоі.у! І сивий Гетьман на небожі'
Свій зір орлиний з'УШЛНИЕ.'і
.^ііі та., любив цю гор,щ/ ,гозу
Небожа постать... так любив...

-51
- І так боягсь його згубити, .
Коли яииііггя маййе сам.
Та ьусить небіх сам рішити,
Де заліпштись - тут, чіі там.
чші Гетьмане, мені пробачиш,
-Коли зроблю ; кшерекір... , ■
'-Благать о ле-сру? % ж не значить
-Продати Еольности козачі
-І-І дигитись кроЕ як п'є гашір...
ІИгитися,, як Украіні .
Плює крігарии гін г лще
І гнути Тільки рабсБіа/ сГхИіу,
ІЬгчать на глум, знеГст’у, іаиши...
-0, ні!.. Хай краще смерть, як це...
-Хай 'крсще геть піти г чужини
-й спалить позад/- кораблі...
-Або боротись ще...Загиц/ть...
З кличем останніми,Україно!
-йа гряні р.|:дноі‘зоші,..Црикляк до лона. Гетьман сльози
Осоріше рукагом змахнуг.
'Зохай усо'сгіт кине грози
.^отсЕйїІ Ге,тіи/ян на гійну!..

І
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На щш бідрість і недря». ^.
^азом, з Андоієм - Бсе ділить іЙ перед хгйлйною ще'кголий
Енергією зір горить.
Б штрі Сіріє.' Ранок скоро.
Вбігає Орлі® до шатра.
Ваша сгітліс’ібІ Ворог!..
ізд стріЕ Еорога*. .Пораї
"/ г.

ПідріссяТетьман - Ворог'?'* Д бою!..
-Тришть р резергі козакіг!..- '
ГЬсспиЕ пістолі, З булагою
Бадьорий БИйшог і стрункий.
За ним Еиходить ВоШаропський
З чуттям юнацько і кати.
В туьіаннік ранку нагкруги'
Віко чутно прстріли шскокські...
І Карла гигеяи каліку,
Бліжй на костурах іде,
І поглядом суторим, дакйй'
Просггори степогі роздер...
гсе готове? - Ваша Шсте,
-Полки чокають-на наказ!..
'
-Так грону, +) Шркербранте!.. Гости!..
-Відоіатй за Полтагу час!. .+) Один з'генераліБ,що ще були при Карлі.

І .
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Наказ оддано. Першй'прї.іінь
Як раз озолотиЕ поля--.
Військогих -трубіг зичний ГОІ-йН..
+)^ргібалї'и йдуть,.ДV'Днить зешя...
Побачили сгого гуроя ""
-Вігат! Вігат!, Каролуо- реко І-..
Врал за.щ/іЛ-ли як гірибобк;
-т/іфвм!.'. За короля уіфом...
Лепе^ть ьйскогоька палиґодї • •
Покрилі'ї аараноіО' птеп.. .■
Та іпгедіг кіннщя зако.’лтть,
Кешг із ПІД землі роот

•

І гинуть Карла гетераліи
У райдузі отальніїх клинкіг...
РеЗ'Єрг оГій Гетьнан,' гсс О'^таїшій
ІР бою КІСТ/ТИ зселіг...
І як залрїїьіані казкадл,
Січогі гиніїши ідаіні. ■■
Іпіліі, ноідот би на параді.
Стрункі, рікучі, зсіпальні;..
»

•

Пісня.

^

■ ^.Гей,гой ,гей 1..Гей,гей,гей!.
, Грають кобзи і йсіндури
1

+) Шгедська пі'хота.
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%тно, хзутно пода.х бурі,
Гей, гей, гейі Гей, гей, гей!..
ЦршорііД- на СПИ'" ах п іотьоя.
шаблі в руках сьаіоться
Геіі,гей,гей * , Гой, гей. гей І
^ 4» »

Ш за гетьмана й Екрану/' ііерешзїсем чи загинем Гей, гей, гей І Гей, гей, гей!..
Готні іши так за сотняш
Із кошогиц із бунхі;',' каш
Поперед Гетьькша очаш ~ '
І Б лсі-ги шаши б'/руналж...
Та,к тільки кіннщя одна
Іти за Вол® й Слоду Бьііла..,
4 Войнарогськйй - на коня И Б прслліці шабля за^гиотіла<
І так, як з під небес, орел
Спадає на гу^шу стаю Так і: ішоччя буйна '.'Січ” дере
Усю шсЕогську КІНІК/ зграю...
Та'обрій тьіїмть на.галі'1 ніч.
ІУЬсЕогсвку не здолать потуп/...
І уб'ється., б'ється, б'єтьая ''Січ".
-Хеоі іфещо смерть, а ніж наруга_-

^ 55 Ще не-розЕіягоя ■'туман,
А байдаки-;П2е хґилі рі-ззл/'ть. ' ’ ■
Турецький- беріг. СНі/ІТЬ 'Л-ИІС’Д.
"Щ/Т не страіший пісе горог хишй...
Король чеісає на огоіх,% Но пліьгуть де мо;:їе г пла.ЕНях
^[рреш-О.. .Там гле бій затих...
А Еін оаьіітній і безолагні/гй...
Чекає'Готьмал, Вге^ь троьльїть,
чи не п-д-холодії' тумана■:'г
Плиіуть І,ііое блисе.,. ^Розглядіть
Ето шшіа січогі 'ц/пали.
' ..
Еаго ліш.я гкдао...0оь лиш шть І вон-і гинег-ли з лиману,
І неб-Діс д’Готььіаьг/ я'ЄТИТь '
Й-.Но чує- болю ■ ГІН од раші... В похіді,. Поій:з козацькі коні
Но^'їЛЕи :-іарла прішрягли,
“Прощайте рідяиі кордрнйі.. І -ПОІ ер ну ти приєягли..
РІе дргго ще Готьман блукаї; ■ц'/ітшою Ч'дза прид/.лі'Ша земля!
ла (іДсрди-покезлі-ї цією й'зишю
Д)а,(5анти г труні короля.
0

- 56 Небожегі Гетьман лішіг' сгою іірію Творити легенда ноБі... ••
‘
Москва наді'слала агонтії: д ійдоію.
Він ■ шаг од-’агентіЕ^
Іі/Ьскгк... ■ ■
■
,
...іСї».....
#

Все гше;..Слава лиш Не згине.
Зерно Посіяне - зійде...
Я вірю - встане Украіна
* .
■В-величним Воскресіння День І.,

Ш фрагменти.ношсані в р.р.
1931-37. В 1939 -м році маторія.яи
їіропалй' під час бомбардавгиня Вар¬
шави.-Вдруге- поновлені г. р.,р. 19^2-44
у Берліні, де такок загицілів.
Поновлені'У трете вкр.1945-46'в
таборах - Шнгайм, Фіоссен,Шляисгайм.
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