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* * *
Другого дня скрізь було тихо. Люди ходили в’ялі, спорожнені наче, ліниві. Чорний

задимлений комин стирчав на горбку замість гуральні; мимохіть він притягував очі, і було чудно,
що око не упиралось, як досі, в стіни, а йшло кудись далі, в порожняву поля, рудих горбків.

Андрій пішов оглядати руїни. На пожарищі, яке ще курилось, попадались цікаві. Білий димок
ліниво здіймався над грузом завалених стін, наче пара у холод з ніздрів худоби. В широких
отворах вікон біліли кахлеві печі, немов зуби в щелепах кістяка. Купки босих дітей порпались в
теплій землі, знаходячи всякі уламки та дрібні речі, напівзотлілі. Вони сварились і бились, як
горобці.

Андрій ввійшов у гуральню. В тьмяному світлі сірого дня, що лилось крізь діри вікон та через
стелю, все здавалось чужим, чудним, не подібним до того, що було вчора. Вчора тут були машини,
теплі, живі, міцні апарати, що упирались і не давались, коли їх били. Сьогодні вони лежали худі,
спорожнілі, скорчені вдвоє, з пробитим боком, руді й облізлі. Мідяні труби простягали безвладно
покручені кінці, сплющені, зм’яклі, наче стоптані кишки, і червона іржа од вогню виступала на
них кривавим потом.

Андрій дивувався. Невже се він одною рукою мав силу завдати залізу такі глибокі рани? Він
переводив очі од своїх рук на машини і тільки здвигав плечима. Невже се він? Не чув уже злості,
як досі, вона десь щезла за одну ніч. Йому навіть жаль стало тих апаратів; він так довго ходив коло
них, наче нянька біля дитини.

Андрій стиха зітхнув і почув зараз, що коло нього щось ворушиться.
Панас Кандзюба стояв серед грузу, важкий і сірий, як купа перетлілої цегли.
— Геть все сплюндрували, — обізвався Андрій.
— Хіба то ми?
Андрій здивувався.
— Як то не ми? А хто ж?
— Нечиста сила.
В очах Кандзюби були така певність і такий жах, що Андрія мороз обняв.
— Ніхто, тільки нечиста сила.
До гуральні під’їздили підводи і від’їздили, повні заліза, цегли, обсмалених балок.
— Розберім все, зрівняймо з землею, — говорили одне одному люди, але вже оглядались,

якісь непевні, і в занесених пугах над кіньми, і в поспішнім гуркотанні коліс чулась тривога.
Під вечір по селу розійшлося, що йдуть козаки. Хто пустив поголоску, звідки вона узялась —

ніхто добре не знав. Оповідали тільки, що будуть трусити, а в кого знайдуть — той не мине
розстрілу.

Видимо, се справа панича Льольо. Пустили живим, а тепер людям біда. Треба було зразу
забити, а тоді вже палити. Та пізно. Ради нема.

Що діять? Як рятуватись?
Лихо так зненацька підкралось і так несподівано впало, що ніхто навіть не важився думать,

чим запобігти. Звістку приймали як сподіване щось, як щось неминуче, мов по хоробі смерть.
Деякі мали надію обрятуватись. Вони нишком скидали в став забрате залізо або ховали в

землю, що в кого лишилось. Та хіба се поможе? Хіба, як що до чого, не викажуть люди?
Проте ніч минула спокійно, а ясний холодний день і зовсім заспокоїв село.
Хтось вигадав, видко. За що б мали карати, коли навкруги було те саме. Скрізь попалили і

розбили панів, бо таке право настало.
Минало з полудня, а в селі тихо, нема нічого.
Прокіп хазяйнував на панськім полі, орав на зяб, кінчав пізню сівбу. Робота ішла своєю
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чергою — пан не вертався одбирать землю, панич Льольо теж, видко, не мав охоти дивитись на
пожарище. Скрізь було спокійно, і поголоски гасли. Ніхто їм більше не вірив.

Минула і друга ніч. Ті, що повкидали у став добро, тепер жалкували.
Однак новина впала, як грім з ясного неба. Тепер вже напевно. Олекса Безик їздив в містечко,

але з дороги вернувся. В село Тернівку прибуло військо. Зігнали людей, кого постріляли, кого
порубали, інших забрали в город. Трусять, в’яжуть і б’ють.

— Ждіть і до нас. Тепер неминуче.
Тепер неминуче. Се було ясне.
Панас Кандзюба довго, уперто чухав за вухом.
— То се і нас постріляють?
Його налякані очі, повні нерозуміння, надаремне шукали підмоги.
Олекса Безик наче нічого не знав. Він здвигнув плечима:
— Я не палив, мені нічого не буде.
— Хіба ти з нами не був?
— Я? Борони боже. Я сидів вдома.
— Отак. Я ж тебе бачив на власні очі.
— Кого? Мене? Хай тому повилазять, хто мене бачив. Сам підпалив, а каже на других.
— Я підпалив? А ти докажеш?
— А докажу.
Винуватих не було. Одні скидали вину на других, а ті на інших. Виходило так, що всі були

вдома, а коли хто й забіг на гуральню, то тільки на те, щоб подивитись. Кому ж не вдавалось
затятись, той всіх винуватив. Село винувато, село буде і одвічати. Але село не хотіло. Докори і
сварки підіймали стару ворожнечу, наверх спливали забуті кривди й гріхи. Спокійніші всіх
гамували: “Цитьте. Нічого не буде. Тепер наша сила і наше право”.

В полуднє од переїжджих почули про Осьмаки. Там козаки підпалили село, бо люди не
схотіли виказать винуватих. Село горить.

Тоді пішли нарікання. За що всім гинуть? Хіба не Хома підмовляв? Не він скликав громаду?
Хома і Андрій. Не мине лихо, видко, й за панську землю. Поки не було Гущі, в селі був спокій. Що
тут казати. Гуща і Прокіп збунтували народ, вони у всьому винні. Казали — народне право, наша
земля, а тепер — козаки.

Панас Кандзюба хвилювався найбільше:
— А що? На моє вийшло. Озуть пана у постоли... от і озули.
Під вечір на селі появився Підпара. З того часу, як прийшов маніфест, його ніхто не бачив, він

наче щез. Тепер ішов спокійний, високий, похмурий, немов трохи пристарів. Його не займали.
Навпаки, йому заздро дивились услід:

— Такому нічого не буде. Він сидів тихо.
Його уважали хитрим, розумним і обережним.
Що ж тепер діять?
Тривога обіймала село. Переказам не було кінця. Оповідали, що в Осьмаках од куль

козацьких полягли не тільки дорослі, а й діти. Що недобитих складали на віз, як снопи, і так везли
в тюрму. Крізь щаблі воза цілу дорогу капала кров. Що жінки голосили так сильно, аж чутно було
на далекім шляху. Що од підпалу погоріла худоба і хліб. Жах малював усе страшніші й страшніші
картини. Од неспокою люди не могли всидіти в хаті. Що треба робити? Як рятуватись? Хто знає?
Біда неминуча. Уявлялись вогні, руїна і кров. Діти сторожили шлях за селом, найменший галас
будив тривогу.

Звісно, такий Хома або Андрій не мали чого боятись. Що ти з них візьмеш? Ні кола ні двора.
Харпаки, злидні, призвели до біди та й поховались. Сьогодні спалили гуральню, а завтра підпалять
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у когось хліб. Недурно каже Підпара: не жди добра од палія.
Олекса Безик радив вернути панові землю. Все ж буде менша вина.
— Ну, а гуральня?
Правда, її не збудуєш наново. Чорні руїни гнітили, як нечисте сумління.
Одні питали, чи не краще б вийти назустріч війську з хлібом та сіллю, упасти в ноги,

скоритись.
Другі радили битись, не пустить козаків.
Але все се було не те.
Один тільки Підпара спокійно ходив між людьми і прислухався, а його очі, глибокі й суворі,

щось замикали під наметами брів.
Усім здавалось, що Підпара щось знає.
Але Підпара мовчав.

* * *
Від кого пішла та думка, хто перший її подав, трудно було сказати. Може, Підпара посіяв

своїм суворим зором, а може, вона сама зродилась і осіла глибоко в серці, як камінь на дно.
Доволі, що люди мовчки її прийняли, як останню надію, як єдиний рятунок. Нехай краще загине
кілька людей, аніж ціле село. Важка таємна згода запанувала між людьми. На мить одчинився
тайник, щось пропустив і зачинився знову. А в ньому, як сім’я в жіночому лоні, росло щось, і
стигло, і падало тінню на замкнені обличчя.

В осінній пустці, що облягала село, чулось зловісне дихання якогось лиха, щось невблаганне,
неминуче, жорстоке, і вимагало жертви.

У Підпари під образами горіла лампадка. Святочний настрій спливав з богів і ліг на обличчя
Підпари. Він говорив поволі, важко, наче одраховував гроші, і перед людьми знов був давній
Підпара. Народ товпився в хаті і в сінях. До нього прийшли, він знов був потрібний. Тоді як іншим
страх одняв розум, засліпив очі, Підпара не боявся нічого. Він був як скеля серед розхитаних
хвиль, що мали надію спинити на ній свій біг та знайти рівновагу. Він знав, що радить.

Панас Кандзюба хитав головою. Так, так. Нехай приходить військо, коли вже буде по всьому.
Винуватих нема. Сама громада їх покарала. Тоді не буде за що карати всіх. Не село бунтувало, а
тільки привідці. Коли б не вони, було б спокійно. Хто зробив забастовку? Вони. Хто забрав
економію в пана? Вони. Хто гуральню спалив? Таки вони. А усім гинуть за них? Рішитись хати —
та що там хати, — може й життя!..

Він хвилювався.
Підпара насував брови:
— Тепер він панське бере, а пождіть трохи — візьме і ваше. У тебе, скаже, є десятинка

зайва — оддай. Той склав яку сотню — рішайся грошей. Забере в мене, в тебе, Максиме, а тоді і в
бідніших. Від них життя не буде.

Гаврило, Підпарин тесть, вплів в сиву бороду жовтий кістяк руки.
— Що там! Постріляти та й вже.
Жорстоке слово, кинуте вперше, забряжчало, як ніж серед тиші.
Світлиця важко замовкла. У мовчанці згоди, що затулила уста, страх родив підлість.
Коли б не було чого за се?
Тоді рудий Максим, староста сільський, витяг з кишені знак і почепив на груди.
— Я одвічаю. Ось тут бомага. Приказ стреблять всіх бунтарів. За се нічого не буде.
Одною рукою він бив себе по кишені, другою поправляв знак.
І все блищало на ньому: руде волосся, густе ластовиння, чищена цеглою мідь.
А коли так, то чого ждати. Скликайте сход. Нехай розсудять...
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* * *
Гола земля, бита крилами вітру, безнадійно сіріла під олив’яним небом. Рядами заморених

хат, буденних і непривітних, дивилось село на своїх хазяїв, що неохоче збирались до зборні. Ішли
ліниві, сірі, важкі, наче груддя ялової землі, яка їх зродила. Несли свою зброю — одвічні рушниці,
зв’язані мотузками, важкі іржаві обухи, люшні, дрючки. Всіх їх гнав страх, звичка слухать
начальство. На сход скликали всю “мужеську плоть”, а хто не прийде, того чекала смерть. Жінки
виряджали своїх чоловіків з плачем, з голосінням, як на той світ. Хто знає, що буде?

Маланка не пускала Андрія:
— Не ходи. Щоб ще чого, боронь боже, не сталось. Андрій не слухав:
— Я, пане добродзею, маю одзнаку од пана, мені своїх не страшно.
— Хвались, хвались, Андрійку, каліцтвом, комусь воно дуже потрібне, — шипіла Маланка,

але й сама пішла за ним.
І знов майдан зачорнів од народу. Всередині чоловіки, кругом, аж до калюжі, жінки.
Змішаний гомін глушив слова Підпари. Видко лиш було, як він, високий, в святному жупані,

махав рукою та зводив острішки брів. Кінець рушниці стирчав у нього при боці.
— Ой боже, щось буде! — лякалась Маланка.
— Погромників будуть судити...
— А кого саме?
— Виказують люди на Хому Гудзя, на Гурчина Саву... Глядіть, щоб не було чого і Андрію...
— Господь із вами, — жахнулась Маланка. — Мій так само був на гуральні, як ваш. Тоді

півсела довелось би судити.
А сама озиралась: де той Андрій?
Максим Мандрика, з значком на грудях, ходив між народом.
— Усі прийшли?
— Всі.
— Не прийшов Безик Олекса.
— Я тут...
— Треба всіх записати.
Але тільки наладивсь, коли до зборні верхи під’їхав на панськім коні Семен Мажуга.

Прив’язавши коня, він простягнув руку Мандриці.
— Здоров, Максиме, маю діло до тебе.
Староста глянув на нього:
— Не варт ти моєї руки. Ось тобі, маєш...
І вдарив Семена в лице. Семен оторопів.
— За що ти вдарив? Мене громада обрала. Мандрика не встиг одповісти, як Підпара вже

встав між ними і звів рушницю.
— Розступіться там, зараз!
Народ хитнувся назад, наче хлюпнула хвиля, і рівночасно ахнули люди й рушниця.
Завитий в серпанок білого диму, Семен зігнувся і схопився за бік:
— Ой братці, за що ж мені таке?
Він хитався і божевільним оком шукав страшної розгадки на сірих обличчях, що живим

муром нахилялись з обох боків.
Там не було розгадки і не було надії. Тоді звірячий жах підняв його на ноги, і він кинувсь

тікати наосліп, сходячи кров’ю, що червонила пальці і стікала вздовж ногавиці на землю.
Олекса Безик догнав Семена і вдарив ззаду колом. Високе тіло зігнулось удвоє, як складаний

ножик, і повалилось на землю.
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Панас Кандзюба був уже тут. Безвладне тіло, ще тепле, що так покірно лягло йому під ноги,
струснуло у ньому зненависть, якої не чув до живого. Його захопило непереможне бажання
зробить йому шкоду, втоптати в землю і знищить. Без потреби він вистрелив в нього і націлявся
важким чоботищем вдарить під груди.

— Доволі, готовий! — обізвавсь Безик.
Вони взяли за ноги тіло Семена, одтягли до баюри і вкинули в воду.
Все сталось так несподівано й швидко, що люди закаменіли.
Кров була пролита. Одна тільки хвиля одділяла минуле од того, що сталось, а здавалось, що

проминула вічність, що попереднє раптом впало у прірву, що щось порвалось і увільнилось од пут.
Од юрми рішуче одділились Іван Короткий, Дейнека та ще дехто з людей і стали біля

Підпари, готові на все.
Підпара витягсь у весь свій зріст.
— Хома Гудзь тут? Виходь!
Голови повернулись, і тривожно-жорстокі очі стрілись, наче мечі. Де Хома Гудзь?
— Нема. Не прийшов.
На хвилину залягла тиша і натяглася, наче струна. Кого тепер? Чия смерть вилетить з рота і

впаде на тім’я, як камінь? Було чутно дихання.
— Прокіп Кандзюба!
— Як?! Прокіп Кандзюба? А сього за що? Його ж обрала громада?
Староста поясняв:
— Я по нього послав. Він зараз буде.
— Добре. А тим часом... Андрій Волик! Ведіть!
— Волик... Андрій... — прокотилось луною. — Тут... ось він...
— Ой боже, що він вам винен! — кричала Маланка. — Не руште!
Її голос заглушило тонке, гостре і невгавуче скигління, подібне до виття під ножем поросяти,

і тільки зрідка його рвали окремі слова. Не хотілося вірить, що то голос людини.
Тим часом юрма двигтіла, кипіла і викидала з себе, як страва наверх шумовиння, суху,

скуйовджену постать каліки.
— Йди... йди... ось він... ось тут. Не поможе.
Його штовхнули, і він впав на коліна перед Максимом, блідий, пошарпаний весь, нікчемний,

як опудало з конопель, з своїм цурпалком замість руки.
На устах в нього бився ще крик:
— Змилуйтесь... люди... я нічого не винен. Він уклонився, торкнувшись чолом землі. Максим

поставив Андрія на ноги.
— Хрестись.
Андрій зараз покірно підніс до лоба скалічену руку.
— Бийте його.
Так він і впав. З ним покінчили одразу. І знов кривавим шляхом потягли тіло в калюжу. Але

зараз мусили кинуть, їх спинив галас. Юрма здригнулась од глухого стогнання жаху, од шуму
піднятих рук.

— Дивіться... он там... он там... встає... він ще живий... Семен... Семен...
З води баюри піднялася спина, як острівець, на мить показалась рука, наче ловила повітря, і

знову впала. Ще два-три рухи, вагання — і довга фігура розігнулась поволі та захиталась на
нетвердих ногах, як привид, у чорній сітці стікаючих вод. Великі Семенові руки, мов кліщі рака,
надаремне шукали, за що б схопитись.

— Він вийде!.. Він зараз вийде з води!..
Ті, що тягли тіло Андрія, скочили в воду і одним махом сокири поклали Семена назад на
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місце.
І знов жорстока тиша здушила серце у жмені, знову болюча жага кривавого слова розтягнула

хвилю у вічність. Чия тепер черга? Кого покличе смерть? Кожне нове наймення давало іншим
змогу передихнути коротку хвилину пільги.

Однак напружену тишу ніщо не порушало. Підпара пошепки радивсь з Максимом, і тільки за
плечима у юрми билось і розривалось голосіння Маланки та плач жіночий.

Раптом все стрепенулось, ожило. Юрма зітхнула великими грудьми, і наче брижі пробігли по
ній, як по воді.

— Ведуть! Прокіп іде!..
Прокіп підходив спокійний і діловитий, як завжди. Так само, як завжди, охайно лежала на

ньому одежа, так само поважні були його рухи, і неймовірним здавалось, що ся людина іде на
смерть. От зараз підійде, стане, вийме з кишені заяложений зшиток і прочитає громаді, скільки
зорав, засіяв та що продав. Інакше не може бути.

Всі очі вп’ялися в нього, а він спокійно все наближався.
Під ноги йому попалась пляма свіжої крові. Він завагався на мить, наче боявся ступити на

криваву дорогу, поблід на виду і підняв очі. Вони спинились на рушницях, вилах, сокирах, на
Підпарі і купці людей, що вже стояла напоготові. Він зрозумів.

Однак привітався.
Підпара махнув до нього острішками брів:
— Чому сам не прийшов? Ще посилати по тебе... Готуйся. Даси одвіт перед богом.
— Хіба ти піп? Я дам одвіт громаді. Вона настановляла мене.
— Пізно вже, братику. Зараз помреш.
— За віщо?
— Ніколи розмовляти з тобою. Сам знаєш. Швидше кажи, що маєш.
— Громада так присудила?
— Громада.
Прокіп глянув навколо. Біля Підпари стояли Олекса Безик, Іван Короткий, Олександр

Дейнека, дядько Панас. Все однодумці.
— І ви проти мене? Що я зробив?
Вони мовчали.
Рятунку не було.
Дядько Панас торкнув його в плече:
— Може, покликать Марію?
Прокіп безнадійно махнув рукою:
— Покличте.
Вона ледве протиснулась крізь натовп — в новому цупкому кожусі, яким загортала дитину, і

зараз уклякла на обидва коліна на мокру од крові землю.
— Помилуйте нас, пане старосто, і ви, чесна громадо... Коли б його не обрали, він би в тому

не був.
Вона кланялась низько, разом з дитиною, в один і другий бік.
— Годі, Маріє... вставай... — спиняв її Прокіп. — Слухай, Маріє...
І на хвилину замовк. Забув усе відразу.
— Слухай, Маріє... ось що... коня продайте... нащо він вам...
— Ой боже, — голосила Марія.
— Мовчи. З тих грошей оддай десятку Пилипу, що я позичив... хліб, як змолотиш, не

продавай, своя мука буде... Мою одежу лиши для сина, як виросте — зносить...
— Швидше там! — наглив Підпара.
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— Ой, — голосила Марія.
— Кланяйся мамі... нехай простять... та й вже... І ти прости...
Він тричі, як перед говінням, поцілувався з нею, приклав холодні губи до чола дитини.
— Готовий? — питав Максим.
— Ще маю гроші громадські... ключі. Він поліз у халяву і витяг звідти ганчірку.
— Полічіть... Тридцять вісім рублів і дванадцять копійок. — Потому згадав: — Ще дві

копійки. І вийняв з кишені разом з ключами. Максим забрав.
— Ще маєш що?
— Дозвольте скинуть жупан.
Він розщібнувся і лишився в одній сорочці. Круг нього з співчуттям гомоніли:
— Добрий жупан.
— Шкода було б, якби умазався в кров.
Підпара набивав ще рушницю, решта чекали готові.
— Стійте, — спинив їх Панас Кандзюба, — я сам. Він все ще біля Прокопа тупав.
— Кріпись, синашу. Служив досі громаді, послужи їй востаннє. Страшно нам... військо іде...

не всім бути в одвіті... тобі заплатить бог... Перехрестись.
Прокіп перехрестився.
Марія все голосила і рвала на собі кожух, її одтягали між люди.
— Прощайся, синашу...
Прокіп вклонився на чотири угли.
— Простіть мене, люди... Може, кому чим завинив... Прощайте...
— Хай бог простить... Прощай і нам... Панас Кандзюба знову торкнувся небожа:
— Куди тобі стріляти?
Прокіп втупив у нього вже мертві очі. Подумав.
— Стріляйте в рот.
Білий, як сорочка на ньому, він намагався розтулить рота, але не міг. Спідні щелепи тряслися

в нього, тверді і нерухомі, як дерев’яні.
Панас приклав рушницю мало не до обличчя і бахнув.
А в одповідь на постріл лице плюнуло цівкою крові і обілляло Панасові руки і груди.
Прокіп впав на коліна. Підпара добив його ззаду.
Народ п’янів од запаху крові, хрипіння смерті, порохового диму. А Гуща? А Хома Гудзь? А

Іван Редька? Як! Він ще живий?
Однак ні Хоми, ні Гущі не було. Вони десь щезли. Підпара послав їх шукати.
Тих, що намагалися потай втекти за спинами юрми, забрали на зборню. Звідти їх випускали

поодинці між два ряди і брали в вогні або у кілля. Так згинули Редька-молодший із братом та Сава
Гурчин, останній за те лиш, що побив вікна колись в Гаврила, тестя Підпари.

Трупи мокли в баюрі, наче коноплі, і червонили воду, а над народом простягалися пасма
синього диму, мов упиреві руки шукали жертви.

Короткий день скінчився. Вітер розвіяв дим, розсіяв останнє тепле дихання забитих, розігнав
хмари. З чорного поля він нісся далі у чорну безвість і хитав зорі, що золотили дрібним намистом
криваві води калюжі...

Маланка ледве допхалась до своєї халупки. Впала у пітьмі на лаву і на коліна впустила
знесилені руки. Цілий день була на ногах, цілий день вбирала в себе муки та кров і стільки людей
поховала у серці, що воно сповнене стало мерцями, як кладовище. Аж заніміло. Нема у ньому ні
страху більше, ані жалю, вона вся дивно порожня, зайва на світі і непотрібна. Добре, що хоч світла
нема, бо її очі не змогли б більше нічого вмістити. Вона нічого не хоче. Аби тільки поночі було, як
зараз, і тихо.
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Все од неї тікає, все одвернулось. Був у неї Андрій — цілий вік гризлася з ним, а тепер нема
вже й Андрія. Пестила мрію про землю, а земля встала проти неї, ворожа, жорстока, збунтувалась і
втекла з рук. Як марево, поманила і, як марево, щезла. Лежить холодна і ссе тепер кров...

Маланці більше нічого не треба. Аби тільки поночі було і вічно німувала ся пустка, як в
домовині.

Рипнули двері. Хто там?
— Я.
Дивно. Прожила життя, а воно раптом впало у прірву. Хоч би слід залишило, хоч би згадку

яку. Все зап’яв морок. Все чорне. Навіть нинішній день одсунувсь далеко, так далеко забіг, що
видається давнім, давно забутим сном. Чи що було сьогодні, чи нічого не було? Одно тільки
виразно ясніє у пітьмі: одрізані пальці Андрія. Три жовтих цурпалки, в олії, з прилиплим піском.
Шукала, десь був четвертий, і не знайшла. Що б пошукати краще!..

— Де ти була?
А пальці крутились перед очима, як хробаки. Сині нігті мутно блищали, як мертве око,

пожовкла шкура зібралась в зморшки, і між ними чорнів робочий бруд... Вона їх поховала, тільки
забула, в якому місці. Голова в неї починала боліти од того, що не могла згадати.

— Де ти була?
— Марка рятувала.
— Утік?
— Утік.
— А батька забили...
Більше не було слів. Ніхто не будив вже чорної тиші, що наливалась крізь вікна у хату.
Важким холодним сном за хатою спала земля, а високо над нею тріпались зорі, наче в

небесному акваріумі грали золоті рибки.
На світанні козаки вступили в село...
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