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Х
Бій амазонок

— Вперед!.. Вперед! — лунала команда в шерегах.
— Підтягнись там!.. Не відставай!..
Дорогою, що була зруйнована до щенту колесами гармат та військових возів, ген до обрію

посувались військові частини. Піші загони йшли вперемішку з батареями та валками військових
возів, навантажених горами амуніції.

Металевий гуркіт од гармат, що підстрибували на вибоях, скрип возів, пирхання коней, брязк
казанків об рушниці та хода сотен солдатських чобіт лунали дорогою, що покрученою,
погризеною мишами ковбасою зникала серед горбів. Іноді лунала команда вершників, що швидко
проїздили вздовж частин, і тоді вся валка або стомлено зупинялась, або знову рухалась вперед,
здіймаючи гамір та куряву.

В кінці валки, позаду батареї ішов жіночий батальйон, за ним тяглися вози з амуніцією й,
нарешті, кухні, що диміли своїми чорними бляшаними димарями.

Зустрічні загони солдатів, що йшли на відпочинок, або сапери, що налагоджували поламані
гарматами дерев'яні містки, здивованими вигуками зустрічали кінець валки. Спочатку вони не
відрізняли жіночого батальйону від загальної маси частин, але потім якийсь нюх підсказував їм,
що тут не все гаразд і, зрозумівши в чому справа, вони виявляли своє здивування веселими
вигуками.

— Дивись! Та це ж баби!.. — вигукував якийнебудь сапер, наче Колюмб, що відкрив
Америку.

— Справді баби!.. Невже на фронт?..
— Ні, на танці! — відповідали, сміючись, батальйонерки.
— Нагодує вас німець своїми ковбасами!..
— Слухайте, дівчата, чи не бачили ви моєї Приськи? — питав бородатий в подертій шинелі

дядько.
— А як же!.. Твоя Приська вдома свині годує!..
— Це нам на підмогу!..
— Додому не потрапиш — так тепер буде сімейне життя в окопах!
Деякі солдати робили руками безсоромні жести, і батальйонерки, червоніючи, хіхікали.
— Заткніться, рогаті дівчачури! — відповідали жвавіші дівчата.
— Як вам у штанях?.. Не муляють? — під загальний регіт, лунав у відповідь новий дотеп.
Так вони посувалися вперед, все частіше зустрічаючи загони солдатів, що відпочивали, або

працювали, риючи шанці, то полагоджуючи дорогу. Все більше відчувалась близькість фронту.
Каша з солдатів, возів, коней і кухонь, що до неї іноді врізувався автомобіль з вищим офіцерством,
свідчила, що десь зовсім близько відбуваються військові операції.

Жанна йшла в середині шереги батальйонерок. Вона була, як і всі батальйонерки, брудна, в
пилюзі та стомлена. Не зважаючи на це, вона, крім звичайного військового вантажу, рушниці,
мішка і скатки, несла ще кота Агасфера. Франя часто допомагала їй, силоміць відбираючи в неї
кота, бачучи, що Жанні вже не сила. Вони навмисне йшли в середині шереги, щоб не впадати в
око з котом зустрічним солдатам, бо тоді їхні дотепи обертались у цілу зливу гострих і
неприємних слів.

Поїзд підвіз увесь жіночий батальйон якомога ближче до позицій. Але далі їм треба було ще
зробити останні переходи пішки, щоб дістатися на місце призначення. Вони мали стати на
передові позиції в напрямі Крево та Сморгоні.
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Лише надвечір вони підійшли до зруйнованого вщент містечка. Стіни будинків
пообвалювалися, безсоромно показуючи своє порожнє й зруйноване нутро. Жанні було дивно
дивитися на ці будинки, їй здавалося, що якийсь розбійник величезним ножем порозрізав біленькі
й симпатичні животи будинків, і тепер вони стікали кров'ю цегли та пошматованого каміння.
Лише посеред цих руїн стояла напрочуд ціла дзвіниця церкви. Церква була зруйнована, а дзвіниця
цілою свічкою стояла коло неї, неначе стерегла цю руїну.

— Ось тобі й фронт! — сказала Франя, оглядаючи вже знайомий її очам краєвид.
Квартир'єри розташували ввесь батальйон по підвалах зруйнованих будинків. Там уже було

брудне й зім'яте сіно, що на ньому спали солдати, які відпочивали тут перед батальйонерками.
Батальйонерки трохи підчистили ці стайні, принесли свіжої соломи й розташувалися тут на ніч.
Кілька батальйонерок пішли з відрами по вечерю та по пайку, що належала їхньому відділу.
Останні розмощувалися у підвалі, а деякі з-поміж них оглядали містечко.

Бородаті солдати з брудними обличчями, в замащеній грязюкою уніформою, незабаром
познайомилися з батальйонерками й, бачучи, що це публіка не шкідлива, а особливо, що вона не
копилить губу й поводиться, як своя, почали ставитися до батальйонерок приязно й по-
товариськи, змінивши дуже гострі дотепи на теплу іронію.

— Ви, дівчатка, коли ходите, тримайтесь ближче будинків, бо німець часто обстрілює
містечко шрапнелями!.. — радили вже підкурені порохом солдати.

— Починає він стріляти несподівано, серед дня, уранці, або вночі! — пояснював
батальйонеркам неймовірно худий солдат.

— І одразу засипає все містечко горохом. Просто пройти неможливо!.. Хоч кричи, хоч у
землю заривайся! Єдине сховище — так оці підвали. А коли почне пускати свої чамайдани, то вже
ніде не сховаєшся!

— Чого ти дівчат лякаєш?.. Ще повтікають додому! Сам досі живий ще!.. Ну, і їм нічого не
буде!

— А чого це вас послали воювати? Мабуть, у наших уже сил немає, що жінок посилають на
фронт? Незабаром, мабуть, мир буде. Довоювалися вже до краю! — говорив вусатий дядько, що
мав вигляд сільського філософа.

Ця думка солдата сильно вразила Жанну, в ній було дуже багато правди, хоч висловлювалася
вона наївно.

— Багацько нашого народу побито!.. Чоловіків уже не стає — так оце послали, мабуть, жінок,
щоб уже останні дні довойовували! — казав солдат. — Таки німці побили наших! Куди ж нашою
зброєю проти їхньої! Вони, як загатять з своїх гармат, а нашої артилерії — так, мабуть, і горобець
не боїться!

— Тільки наші добре в атаку ходять! — встряв у розмову ще один солдат, що досі стояв
осторонь і слухав. — Як попруть, то ніщо їм не страшне! Самі на кулемета лізуть. Німці здорово
бояться нашої атаки. У них шкура ніжніша за нашу, не витримує багнетного лоскоту!..

— Це вірно!.. Але я оце скажу, що прислали воювати жінок. Куди ж їм воювати! Хіба, що
вдома з чоловіком!

— А в столиці за мир нічого не чути?..
— От переможемо німців, тоді буде мир! — відповіла Жанна.
— Доки сонце зійде, роса очі виїсть!.. Ти щось дуже вже хоробра! — неприязно заговорив

солдат. — Довго тобі воювати доведеться!
Раптом десь далеко вдарила гармата. Зруйновані будинки містечка приглушеним стогоном

відповіли на перший постріл. Потім ударила друга, третя гармата й, нарешті, канонада зросла в
безугавний гул і хряск.

— Знову починається! Тепер уже будуть гатити цілу ніч. Краще йти спати, під цю музику
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добре спиться! — сказав один з солдатів і відійшов від гуртка.
— Це, мабуть, знову б'ють по наших бліндажах!..
Гурток батальйонерок і солдатів поволі розійшовся. Люди пішли ховатися в свої сховища під

землею. Війна повернула їх до звірячого стану й вони знов спали на сирій землі, ховаючись у
кам'яних дірах і щохвилини чекаючи на нову небезпеку.

Батальйонерки не спали майже цілу ніч. Під музику гармат треба було ще навчитись спати.
Це була перша ніч, що вони спали в такому неймовірному місці, слухаючи гуркіт, що несподівано
стихав, то знов зростав до безугавного гулу. Лише під ранок, коли канонада стихла, вони заснули.

Жанна довгий час сиділа коло підвалу й дивилась на обрій. Там між окресленням дивовижно
поламаних будинків феєрично спалахували блискавки, що освітлювали ніч синім і жовтим
світлом. Разом з блискавками лунав гуркіт, а іноді заходили несподівані уривчасті звуки сурми. Це
десь зовсім близько рвався набій і вигравав дивовижні рулади, що нагадували звук сурми. Жанна
відчувала, що канонада впливає на неї. Вона ще не відчувала страху, але гарматна стрілянина
впливала на її тіло поза її волею. Жанна відчувала, що її серце б'ється не так, як завжди, що вона
дихає теж інакше. Все її тіло настроювалось, щоб сприймати нове незвичне оточення, і це сильно
гнітило. Ритміка крови була порушена. Тіло шукало нової ритміки, і це відбивалось на ньому, як
відбивається на машині переключення електричного струму. Ніч у гуркоті й блискавках розквітала
химерними маревами, що можуть приснитися лише божевільному. На обрію несподівано
спалахували до жаху абстрактні сині й фіолетові вогні й від них ставало моторошно. Щось
нелюдське відчувалося в них, стихійне, і розум навіть не міг уявити, щоб їх викликала звичайна
людина.

Це — війна.
Жанна була розчарована. Вона ніколи не уявляла собі, що війна складається з бруду, з

поруйнованих будинків, з гуркоту і блисків, що нагадують електричні розряди в космосі.
"А де ж люди?.. Де геройство?.. Рух?.. Патетичні вигуки?.. Хіба геройство в тому, що люди

позалазили під землю і з тремтінням по всьому тілі чекають, поки коло них вибухне набій?..
Невже в цьому й полягає все геройство нинішньої війни!.."

З різними новими думками вона заснула на соломі, обіймаючи тепле тіло кота.
Новий день надійшов соняшний і тихий. Було навіть важко подумати, що вночі гриміли

громи й коїлись якісь невідомі події. Батальйонерки сонно ходили між зруйнованих будинків,
спали, їли. Їх ніхто не турбував, наче нікому вони не були потрібні, наче вони приїхали сюди з
власної охоти на екскурсію.

Лише в середині дня містечко наповнилось криками і стуком возів. Везли поранених. Це були
наслідки нічної стрілянини. Залляті кров'ю, що змішалася з грязюкою, перев'язані брудними
ганчірками, їхали возами поранені солдати, їхні обличчя були страшні, землистого кольору,
виснажені, неначе висмоктані. Легко поранені підтримували товаришів, що, конаючи, вже ледве
стогнали. Це були щасливці. Вони вже більше не повернуться сюди. Вони віддали війні її данину.
Руки, ноги й кров, що залишилися десь у шанцях, потім дадуть угноєння новим рослинам, що
нагодують прийдешні покоління. Можливо, що в цьому лише й полягав увесь сенс війни.

Лише тепер Жанні стало страшно. Вона, нарешті, зрозуміла, що таке війна. Можливо, що її
незабаром так само повезуть без ноги, або без руки, прострілену в груди, в живіт. Її прекрасне
жіноче тіло буде знівечене й залляте кров'ю. О, який жах... Вона не могла дивитись на поранених і,
закриваючи руками обличчя, одверталась.

Там десь зовсім близько, де вночі спалахували блискавки, стоїть величезна електрична
м'ясорубка, що нівечить людей. Незабаром і вона піде туди й побачить це все. Очі Жанни
ширшали від цих настирливих і страшних думок.

Батальйонерки допомагали пораненим, вони напували їх водою, перев'язували рани,
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допомагали зручніше вмоститися на возі. Жанна не могла навіть доторкнутися до них. Вона
боялась, що зробить їм боляче, вона боялася тепер одного вигляду крови. Це було зовсім не те, що
вона бачила в військових шпиталях. Там були просто хворі люди, тут же були жахливі створіння,
що на їхніх обличчях була химерна ґримаса болю і страху. Жахлива ніч, що її бачила Жанна, до
дрібниць відбилася на їхніх обличчях. Вони зфотографували її й фотографія була ще свіжа — не
стерлась. Це зовсім не те, що вона бачила в журналах.

Лише провезли поранених, як містечко було обстріляне шрапнелями. Це війна, трохи
запізнившись, посилала їм свій останній привіт. Шрапнелі рвалися над містечком і білі хмарки
відлітали вбік від того місця, де на мить виблискував жовтий огонь і лунав глушний хряск.
Батальйонерки поховалися по підвалах, і містечко враз наче вмерло. Тільки було чути деякий час
роздратоване виття та хряск од шрапнелів. Одна з шрапнелів ударила коло будинку, де ховались
батальйонерки, й кілька кульок упало в підвал. Жанна знайшла їх і зацікавлено розглядала
кругленькі кульки, трохи побиті об каміння. Така важка кулька могла б ударити в неї, і Жанни вже
не було б. Це було так просто й разом з тим дивно. Десь там далеко такі ж люди, як вона, посилали
сюди ці страшні гостинці й вони нищили все навколо себе.

"Що це за війна, — думала Жанна, — коли навіть не бачиш, з ким воюєш і проти кого
скеровані твої смертельні вдари!" Вона була кращої думки про людськість. Отруйна романтика
сміливих вчинків міцно сиділа в її голові й тепер вся ця облуда йшла шкереберть, викриваючи
своє справжнє обличчя.

Вона пригадувала Бойка й починала розуміти його зненависть до війни. Вона бліднішала,
бачучи страшні наслідки патріотичних вигуків і псевдореволюційної фразеології патетичних
промов. "Війна до переможного кінця" — звучало тепер інакше. Люди, радійте, коли вам
поодриває руки й ноги, батьківщина буде з вас задоволена! Торохкотіння кулемету музичніше за
тарахкотіння швальної машинки Зінґера. Жінки, ваші чоловіки на фронті мають велику насолоду,
вони розважаються прекрасною музикою. Сурми набоїв, що вибухають над їхніми головами,
сурмлять їм славу й перемогу.

Гасло за війну звучить облудливо й іронічно. Його іронія захована й людина може відчути її
лише на фронті в шанцях, коли перша шрапнеля розірветься над її головою.

Слово "батьківщина" поволі ставало для Жанни абстрактним. Хто батьківщина і що таке
батьківщина? Ці поранені солдати, Жанна, батальйонерки, чи Петроград, що байдуже реаґує на
все, цікавлючись своїм особистим життям? Чи батьківщина просто земля, повітря, ліси, вода, де б
вони не були, але навіщо тоді воювати?

"Ні, батьківщина — це Росія, — думала Жанна, — Велика Росія, могутня і славна" — і
цілковита абстракція оберталася в Жанні в реальну річ, в річ, що її можна обійняти руками й що за
неї вона могла воювати. Облудна романтика не вивітрюється так хутко. Щоб вона вивітрилась
остаточно, потрібні не лише одні вражіння, треба, щоб життя навчило, дало свої вичерпливі
докази, тупі, як зубний біль, але переконливі.

І Жанна почала розуміти, що це оточення, в якому вона перебуває тепер, це звичайні будні
війни, і що війна — це буденна річ: один день війни — один день служби в різниці, ось скільки
голів худоби порізано, а скільки ще чекає на різанину. Кухонна машинка, що за її допомогою
роблять котлети. Лише гасла виправдовують війну і війна може виправдати лише гасла. А гармати
й кулемети дезинфекціюють мозок, отруєний відозвами та промовами, які б вони не були.

Копи припинився обстріл шрапнелями, солдати і батальйонерки знову повилазили з своїх
сховищ. Час біг марудно й лише нервував батальйонерок, що ще не звикли до цього. Швидше б
уже туди, де б'ються, щоб покінчити з цим разом на завжди. Але солдати були іншої думки, вони з
великою насолодою висипалися в цих напівзруйнованих підвалах. Вони розуміли, що значить
відпочинок.
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Поволі коло будинків знову зібралися гуртки, їм видали обід, що у зв'язку з прибуттям
батальйонерок був поліпшений, і солдати з смаком виїдали з своїх казанків юшку й кашу, що була
краща, ніж завжди.

— Одного з наших таки поранила шрапнеля! — говорив солдат, що нагадував сільського
філософа. — І прямо в правицю!

— От щасливий! Тепер йому не доведеться йти в шанці! Тепер може й додому попаде! —
підтримав його другий солдат, що вмочив обидва вуса в казанок. — А от Федорченко й одну руку
й другу і ноги виставляв, щоб хоч зачепила краєчком, так нічого, не везе хлопцеві! Він усю війну
пробув на фронті й хоч би що! Здорово набридло бідолаці! Іншим так ногу або руку одірве, а цей
ввесь час так і бідкається в шанцях!

Батальйонерки з здивованням слухали ці незвичні розмови. В них для свіжої людини було
щось ненормальне.

— Да, не доведеться вже йому йти сьогодні знову до Новоспаського лісу! Викрутився гад!..
От везе людині!.. Паршивенька шрапнельна кулька, і тепер він собі розгулює кандибобирем!..

— Я б не пожалкував, коли б мені навіть око вибили, тільки, щоб не йти!.. — відповів
солдатик, витягнувши вуса із казанка і смачно обсмоктавши їх.

— Що й казати!.. Набридло це все! Ех, з якою б охотою я б поспав в себе вдома на печі!
Тепло і затишно! Ех-ех-ех!..

— Я б і в касарні поспав, до пічки далеко, як і до царя!..
— А я б і тут спав би, тільки б не йти мені в той проклятущий ліс!
— От, коли б зараз хто прийшов з начальства і заявив: ідіть усі по домах, війна скінчилась!..

Я б йому все життя своє дякував!
Вони висловлювали різноманітні бажання й найменше, найдрібніше з них було неймовірне,

його не можна було здійснити. Здавалося, щоб здійснити таке мізерне бажання, як поспати в себе
вдома на пічці, — легко. Треба було б лише встромити рушницю багнетом у землю й піти собі,
куди хочеш. Але це було неможливе, це було все одно, що піти одному проти всіх, проти всього
світу, це було неможливе бажання. В інших місцях, де солдати були зорганізовані, це можна було
зробити дуже легко, але тут ще було рано, і це зробило б такий маленький вчинок фантастичним.
Оточення визначає закон, обов'язок і право. Треба було б спочатку розсунути рамці оточення, і
тоді б навіть справді фантастичне могло б стати звичайним.

Увечері всі солдати, що були в містечку, пішли на зміну в шанці, в ньому лишилися лише
одні батальйонерки. Пізно вночі їх розбудив якийсь галас. Це прийшли з шанців змінені солдати.
Вони незабаром позалазили в сховища підвалів і за деякий час знову було тихо. Вони всі
позасинали мертвим сном.

Батальйонерок кілька днів не посилали до шанців. Вони лише відбували службу в тилу. Іноді
їм доводилось підносити набої до шанців, іноді їх ставили на варту, або призначали в патрулі. Це
робилося, очевидно, для того, щоб вони звикли. Солдати, що входили до шанців, і приходили з
них, ввесь час чекали атаки, але її чомусь не було. Була гарматна перестрілка, перестрілка
кулеметів і вогневий бій, безпорядне стріляння рушниць у повітря, бо ворога ніде не було видно.
Солдати, що приходили з шанців, раділи, що в їхню чергу не було атаки. Атака завжди приносила
безліч жертв, а сидіння в шанцях було безпечніше, хібащо міг влучити якийсь дурний набій
німецької гармати. Так, здаючи новій зміні шанці, солдати залишали в них і страх несподіваної
атаки, що, наче заховавшись в ярках і горбах, роздертих вибухами набоїв, чекав на них.

Увесь жіночий батальйон був відданий в розпорядження полковника Закржевського,
командира одного з піхотних полків, що оперували в цьому районі.

Надвечір одного липневого дня батальйон, нарешті, виступив на передові позиції.
Батальйонеркам видали бойові набої й вони мусили посісти шанці в районі Новоспаського лісу.
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Коли вже зовсім звечоріло, батальйон тихо вийшов з містечка. Крім унтера Бочкарьової, з
батальйоном ішов ще зовсім молодий прапорщик, який знав місце розташовання позиції. Тиха
команда прапорщика лунала в лавах батальйону.

— Не відставайте! — майже пошепки командував він.
І коли батальйонерки брязкали казанками або починали розмовляти, він розлютовано шипів.
— Тихше!.. Припиніть розмови!.. Не деренчіть казанками, бо нас обстріляють!.. Тут кожний

звук чути дуже далеко! — пояснював він, побачивши сірі обличчя батальйонерок.
У прапорщика був такий вигляд, ніби він веде в якесь небезпечне, заборонене місце дітей

трудової школи.
— Коли почуєте стрілянину по нас, зараз же лягайте на землю! Тільки тихо без усякого

брязкоту!..
Батальйон ярками спустився в долину, там чорнів ліс. За цим лісом була їхня позиція. Вони

бачили, як з боку, зовсім близько, злетіло в повітря кілька ракет. То були німецькі шанці.
Очевидно, десь зовсім близько були шанці російського війська. У відповідь на ракети, вибухнуло
кілька пострілів з рушниць з цього боку. Кілька разів татакнув кулемет, але замовк, подавившись
власною кулею. Потім по всій лінії російських шанців затріскотіли вогники пострілів з рушниць.
Здавалося, що це рівною смужкою хтось запалив бенгальський вогонь. Солдати, мабуть, помітили
в німецьких шанцях якийсь рух або зміну і старанно обстрілювали їх. Знову затарахкотів десь
збоку кулемет зловісно й довго, захлинаючись лише на короткі перерви.

Тах...
Глушно вдарила з німецького боку важка гармата. Звук був такий, ніби на стоси дров кинули

дошку.
Бум-грр...
Розірвався десь у лісі набій, і цей вибух прошумів лісом, як гуркоче швидкий експрес. Сині

блискавки пронизали обрій з обох боків. Потім десь праворуч, може для того, щоб відтягнути
увагу з лівого флангу, затарахкотіли, як швальні машинки, німецькі кулемети. Раптом знову стало
тихо, ніби досі нічого не було.

Жанна йшла в лавах батальйону, притискаючи міцно до себе кота. Вона напружено
вслуховувалась у ці дивні звуки війни. Несподівана напруджена тиша й несподівані постріли
страшенно впливали на нерви. У Жанни прокидався запал війни, вона могла щохвилини, навіть не
подумавши, кинутись з голосним вигуком у бій, і тепер вона йшла, як крадеться пантера, тихо,
хижо й зосереджено.

Але ніякого ворога ніде не було, батальйон ішов між ямами, що їх повиривали німецькі набої.
Тут між цих ям була протоптана вже ціла дорога й іти було добре. Незабаром вони ввійшли до лісу
й дорога пішла між повалених дерев, ям, шматків дерева, що химерно переплуталися з вітами,
наче тут пройшов бурелом. Німецькі набої повидирали величезні сосни навіть з корінням. Це було
страшне, стихійне видовище.

Незабаром батальйон вийшов на перелісок. Ця ділянка була відкрита для німецьких пострілів.
Коли вони вже пройшли з півдороги, їх обстріляли з німецьких шанців. Батальйонерки чули, як
кулі продзижчали над їхніми головами.

Жанна вперше чула цей звук над своєю головою, він був мелодійний і ніжний, наче то
пролітала оса. Цей звук зачаровував, як шипіння змії, він був якийсь ласкавий і отруйний.

— Бігцем! — тихо пролунала команда.
І батальйон кинувся в перебіжку до протилежного ліска.
— Стій! — знову пролунала команда, коли ввесь батальйон сховався в лісі. — Всі цілі?
Ніхто з батальйонерок не був поранений і батальйон рушив далі. Серед ям і повалених дерев,

пройшов він аж до кінця лісу й тут наткнувся на варту з кількох солдатів. Сказавши пароль,
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прапорщик повів батальйонерок проходами, що були вириті в землі, як шанці. Тут, у проходах,
вони зустрічали солдатів, що кудись поспішали, або стояли собі, розмовляючи про різні дрібниці.
Під ногами валялися порожні консервні коробки, бруд і шмаття. Батальйонерки, раз-у-раз
спотикаючись, пішли до шанців, що були обкладені шпалами та землею. Солдати, що були в
шанцях, уже готувалися їх покинути.

— Зміна!.. Зміна!.. — лунали голоси солдатів. Батальйонерки завернули праворуч і увійшли в
шанці. Бородаті забруднені солдати одягли на плечі ремені рушниць і виходили з шанців тією ж
дорогою, що нею пройшли батальйонерки.

— Жінки! — раптом почула Жанна здивований вигук.
І вона на собі відчула до краю здивовані погляди чорних, бородатих облич.
— Що це таке? — питали солдати. — Чому в шанці прислали жінок?..
— Невже не стає солдатів?
І в їхніх голосах звучали тривожні нотки. Це було остільки незвичне явище, що воно

хвилювало до страху цих стомлених людей. Коли б на небі з'явилася раптом комета, то це було б
природніше явище, ніж поява тут, у шанцях, переодягнених у солдатську уніформу жінок.

— Що вони тут робитимуть?..
— Вони здадуть німцям шанці!..
— Чого ви прийшли сюди? — запитав один з солдатів Жанну.
— Ми прийшли вам на зміну! — відповіла Жанна. — Жінки мусять показати, що вони

можуть воювати не гірше чоловіків!.. Солдати-боягузи кидають фронт і ми мусимо засоромити їх
своїм прикладом! — сказала Жанна, і їй самій стало соромно, коли вона поглянула в бородате,
чорне від втоми, обличчя солдата.

"Кого вона має засоромити своїм прикладом?" — промайнула в неї думка й їй стало ніяково.
Вона відчула, як червоніє. Ці слова були тут безглузді. Солдат здивовано дивився на неї й деякий
час нічого не відповідав.

— От так історія! — промовив він і потім додав: — Невже всіх жінок покликано до війська?..
А хто ж залишився з дітьми?..

На ці слова Жанна не встигла йому відповісти, бо слова команди погнали його з шанців.
Незабаром з шанців вийшли всі солдати і в ньому залишилися одні батальйонерки. Вони деякий
час ходили з кутка в куток, не знаючи, що їм робити. Потім прапорщик сказав їм, що треба
вставити рушниці в отвори брустверу і слідкувати за німецькими шанцями. Коли вони побачать
там людей, їм треба буде в них стріляти.

На цю процедуру зміни пішла вся ніч. Поволі прокидався літній ранок. Роса спадала на всі
речі навколо і з землі здіймався легенький туман. Батальйонеркам стало холодно й вогко. Ранкова
вогкість пронизувала їх і глина шанців неприємно липла до чобіт. Нарешті, крізь дерева лісу
бризнуло проміння сонця й навколо стало трохи веселіше.

Майже одночасно тахнула німецька гармата, наче вітаючи схід сонця, Жанна почула в повітрі
якийсь шум, там летіла велика птиця, розрізаючи повітря.

Хур-хур-хур-хур...
Почула вона над головою льот набою і майже інстинктивно притиснулась до глиняної стінки

шанцю. За хвильку сильний вибух набоя пролунав позаду шанців у лісі. Всі батальйонерки
поховалися під земляним прикриттям шанцю.

Жанна зацікавлено поглянула в отвір брустверу, де лежала її рушниця. Перед нею лежало
нерівне поле, пошматоване й порите набоями. Там далі вона побачила нерівний земляний вал,
оточений колючим дротом — то були німецькі шанці. Але ніякого руху не помічалося там, ніби
там нікого, рішуче нікого не було. Жовтуватий від глини, але вже порослий травою вал ламаною
лінією зникав праворуч і ліворуч. Коло самого валу на землі Жанна побачила в кількох місцях,
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наче шматки дерева, що лежали на землі. Але придивившись краще, Жанна зрозуміла, що це трупи
людей. Ще ближче, у ямах, що їх повиривали набої, Жанна побачила ще нові трупи й, коли вона
оглянула все поле, вона злякалась, перед нею було поле трупів, що лишилося, мабуть, від атаки.

Вони лежали в різних позах, деякі навіть сиділи, прихилившись спиною до стін ями. Це було
неприємне, страшне видовисько, і Жанна відійшла від брустверу.

День минав тихо й непомітно. До шанців принесли обід і лише по обіді трапилася трохи
смішна подія.

Кіт Агасфер вистрибнув у отвір брустверу й там старанно став умиватись. За кілька хвилин з
німецьких шанців залунали постріли рушниць. Німці, помітивши щось біле на бруствері, почали
його обстрілювати. Кулі з легким шумом почали впиватися в землю брустверу. Жанна,
налякавшись, що вони вб'ють кота, почала його кликати, але він не йшов і спокійно собі вмивався.
Через кілька хвилин зататакав німецький кулемет. Він з шумом, наче ножем, розрізав повітря,
Агасфер моментально стрибнув назад до шанцю. Він нервово ворушив своєю шкурою й ввесь
настовбурчився. Кулеметна стрілянина, очевидно, справила на нього неприємне вражіння.
Насамперед, це для нього було незвичне й незрозуміле явище. Коли кіт зіскочив з брустверу,
одночасно з цим припинився обстріл.

Ввесь день і ввесь вечір було тихо. На всьому фронті не було чути ні одного пострілу. Шумів
вітер у лісі й стиха розмовляли в шанцях батальйонерки. Ця тиша якось приголомшувала, було
дивно, що німці мовчать. Надійшла ніч, і все так само було тихо. Можна було подумати, що німці
залишили свої шанці й відступили. Але повірити, що це так, було б помилкою. Це була облудлива
тиша, що буває лише перед вибухом довгої інтенсивної стрілянини.

Були поставлені вартові й батальйонеркам дозволили поспати. Вони позалазили в брудні,
вириті в землі нори, що мали б мати назву землянок, постелили свої шинелі й лягли на них. В
землянках був бруд і сморід. Сотні людей ночували тут і залишили по собі сміття і сморід
відходків. Жанна з Франею лягли поруч. Вони поговорили трохи про останні події, при чому
Франя висловила побажання, що вона з великою охотою повернулася б навіть до сальону тьоті
Соні, тільки б не бути тут у шанцях. Настрій у Жанни, як і в усіх батальйонерок, був поганий, їй
було страшно і противно спати в цьому смороді й бруді. Але сильна втома від минулої ночі, коли
вони і на хвильку не спали, й цілого дня стояння та ходіння по шанцю, поволі осіла на них важким
і міцним сном.

Постріл гармати й сильний вибух набоя перед самим шанцем розбудив їх усіх. Жанна вийшла
з землянки до шанцю й побачила, що вже починає сіріти новий ранок, але цього ранку небо було
сіре, все обкладене хмарами. Холодний вітер пронизував ще тепле від сну тіло.

Коли б німці знали, що в шанці сплять такі благородні істоти, як жінки, вони, мабуть, були б
увічливіші, і не будили б їх так рано, та ще таким незвичайним для цього діла способом, як
гарматний постріл. Але німці про це не знали й після першого пострілу в напрямку до шанців
полетіли десятки, а потім сотні набоїв.

Страшна гарматна стрілянина поволі зросла в нескінченний гуркіт. Налякані батальйонерки з
сірими обличчями, тремтючи від ранкового холоду, поховалися під земляне прикриття шанцю.

— Стати на свої місця! — пролунала команда з кінця шанцю.
— Стати на свої місця! — передали команду батальйонерки і стали коло отворів у бруствері,

де лежали їхні рушниці.
— Стежити за німецькими шанцями! — знову пролунала команда.
Батальйонерки стали напружено вдивлятись у жовтавий земляний вал німецьких шанців, але

там було спокійно.
Канонада зростала. Набої з хрюканням і воєм перелітали через шанці й вибухали в лісі. Потім

вони почали вибухати в полі перед шанцями. Кожний набій виривав цілий фонтан землі, що летіла



Гео Шкурупій. Жанна батальйонерка 72

Електронна бібліотека української літератури — КІУС

високо вгору. Земля гула і дрижала. Це було жахливе видовисько. Батальйонерки відверталися від
отвору й затуляли руками обличчя. Деякі з них почали гістерично сміятись, стримуючи боягузливі
сльози. З одною батальйонеркою скоїлась справжня гістерика, вона плакала, кричала і тремтіла
всім тілом. Подруги з великими труднощами заспокоїли її.

Жанна, зціпивши зуби, стояла коло отвору бруствера, їй було дуже страшно, страшно до
безглуздя, але вона силою волі стримувала себе. Вона старанно заспокоювала себе.

— Не бійся, Жанно, тримайся! — почула коло себе вона голос Франі й подивилась на неї.
Франя теж була бліда й змарніла. Жанна побачила, що Франя так само тремтить, як і вона, так

само боїться цього гуркоту вибухів. Вони обійняли одна одну.
— Який жах, Франю! — сказала Жанна. — Який жах!.. Краще вмерти, ніж так боятись!..
Вони заспокоювали одна одну.
— Атака!.. Атака!..
— Зараз буде атака!.. — пішла нова чутка шанцями.
Але в німецьких шанцях нічого не було помітно, лише гарматний обстріл тривав далі. Од

гулу вибухів у батальйонерок уже починала боліти голова, і вони відпочивали, коли набої
перелітали через них і вибухали не в полі перед ними, а в лісі.

Німецька артилерія старанно намацувала російські шанці. Набої падали то перед шанцями, то
за ними, але коло все вужчало. Здавалось, ще трохи вірніший приціл, і набої почнуть падати прямо
в шанці.

Обстріл тривав уже кілька годин. Вже зійшло сонце, але воно ховалось за хмарами, і курява
та дим, що здіймався від вибухів набоїв, зробили повітря тьмяним. Гостро пахтіло їдкою сіркою.

Раптом гарматна стрілянина збільшилась. До канонади приєдналися російські легкі гармати,
що почали обстрілювати шрапнелями німецькі шанці. Маючи десь за спинами таку підмогу,
батальйонерки повеселішали. В отвори брустверу вони дивилися, як рвуться димки шрапнелів над
німецькими шанцями. Шрапнелі то знижувались і рвались коло самої землі, то рвалися високо на
тлі сірого неба.

— Може вони побояться і припинять стрілянину! — наївно втішали себе батальйонерки.
Німецькі набої знову почали падати перед шанцями. Вони тепер падали зовсім близько серед

горожі з колючого дроту, шматуючи її й вириваючи з землі разом із стовбами. Раптом гук ще
збільшився. Німці почали стріляти ще з більших гармат. Вони пристрілялись у дротяну загороду й
тепер важкі набої вивертали її навколо себе. Почалося справжнє пекло. Вивернута набоями земля
злітала фонтанами вгору й засипала шанець батальйонерок. Один з набоїв ударив коло самого
брустверу, в тому місці, де стояла Корзухіна й Волошенко, й він завалився. Батальйонерки
скрикнули від жаху, але, коли розвіялась курява, вони побачили Корзухіну й Волошенко, що
обтрушували від себе пісок і глину, їхні постаті стали руді від глини, але обидві дівчини були цілі.
Вони обтрусилися й чомусь майже разом засміялися. Це якось заспокоююче вплинуло на
розхвильованих батальйонерок.

Кіт Жанни, наляканий стріляниною й обвалом брустверу, став голосно м'явкати й бігати по
шанцях, не знаходячи собі місця. Хтось ударив його ногою, і він сховався в одній з землянок,
забившись десь у куток.

На лівому фланзі помітили якийсь рух у шанцях німців і почали обстрілювати їх з рушниць і
кулемета. На цю стрілянину відповіли німецькі кулемети. Ці сухі звуки, що тріскотіли, як
тріскотить хмиз, коли його ламати, яскраво відрізнялись від вибухів і виття набоїв. Знову
пролунала команда, щоб стежити за німецькими шанцями, і батальйонерки взялись за рушниці —
Жанна з Франею почали стріляти, щоб якось розвіяти напружену бездіяльність, і незабаром усі
батальйонерки приєднались до них. Постріли з рушниць підбадьорували й, нарешті, навіть
викликали бойовничий запал. Треба було їм одразу почати стріляти, і їм не було б так страшно.
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Раптом обстріл з гармат припинився. Стало напрочуд тихо. Тиша дзвеніла в ухах і в голові.
Хряснуло кілька російських шрапнелів над німецькими шанцями, але раптом припинився й
обстріл їх. На хвильку навколо все завмерло. І враз Жанна в отвір брустверу помітила, як над
німецькими шанцями заворушились маленькі постаті людей. Жанна ще не встигла їх розглянути,
як з правого флангу російських шанців люто, поспішаючи, зататакав кулемет. Потім пішла
стрілянина по всіх шанцях.

— Огонь! — почула Жанна команду. — Стріляйте, вони йдуть в атаку на нас!
Жанна, не ціляючи, стріляла раз-по-раз в отвір брустверу. Поглядаючи на поле, вона бачила,

як по ньому біжать маленькі смішні постаті з казанками на голові. Здалеку вони здавались
маленькими ляльками. Вони падали, бігли, знову падали й уже не вставали, а з німецьких шанців
усе котилися нові й нові маленькі зеленкуваті сірі ляльки, що бігли в поле в напрямку до Жанни.

Раптом цілий град шрапнелі російських гармат засипав поле. Ляльки попадали й деякий час їх
не було видно. Потім вони підвелися й знову побігли.

— Вилазь із шанців! — пролунала команда.
— В атаку!.. В атаку!..
Але батальйонерки завмерли, боючись навіть висунутись із шанців. Вони трохи повагались,

поки не почули голосних криків, що лунали праворуч і ліворуч від них. То з шанців повиходило
сибірське військо й кинулось у контратаку на німців.

Підбадьорені цим, батальйонерки з криками й чисто жіночим вереском почали дертися на
бруствер шанцю. Жанна й Франя теж видерлись на бруствер. Стрільнувши по разу, вони кинулись
бігти в поле.

Жанна помітила, що праворуч од неї бігла Корзухіна. Вона бачила, як спіткнулась і впала
Волошенко, потім Жанна зачепилась за щось і впала сама. Коли вона підвелася, вона почула
сильні крики людей, татакання кулеметів та постріли рушниць. Вона кинулася знову бігти.

— Урра! — лунало праворуч од неї із сотен глоток.
Коло неї бігла Франя. Жанна й не помітила, як перед нею виросла кремезна постать

німецького солдата. Жанна чула, як перед нею сухо клацнула його рушниця, але пострілу не було.
Жанна спинилась і наготувалась ударити його багнетом рушниці, але раптовий острах перекосив
руде бородате обличчя німця й він, повернувшись до неї спиною, почав втікати. Одночасно
сильний постріл з рушниці поруч несподівано приголомшив Жанну, вона оглянулась і побачила,
що Франя все ще стискає в руках рушницю, намагаючись вистрілити ще раз, не викинувши
старого набоя й не набивши рушницю новим. Жанна зовсім спинилась від цієї несподіванки. Вона
бачила, як біг далі німець. Він схопився за бік, спіткнувся й упав, потім знову підвівся й побіг далі.
Потім він уже зовсім далеко впав і більше не підводився.

— Назад!.. Назад!.. — залунала команда.
Жанна одірвала погляд од німця й оглянулась. Скрізь бігли бородаті солдати, вони гнали

німців до їхніх шанців. Атаку було відбито.
— Назад! — лунала команда.
Солдати спинились і ніби неохоче стали повертати до своїх шанців. Знову вдарили німецькі

гармати й набої розірвались десь коло шанцю батальйонерок. Жанна з Франею побігли назад.
Близько шанцю вони побачили батальйонерку, що лежала на землі лицем униз. Вони підбігли до
неї й побачили, що це Волошенко. Вона стогнала й не могла підвестися з землі. Жанна з Франею
підхопили її й потягли до шанцю. Коли вони спускали її з брустверу, Франя скрикнула і
спіткнулась. Далі вони втрьох скотилися до шанцю.

Волошенко лежала непритомна, а Франя плакала і стогнала. Штанина на правій її нозі
почорніла від крови. Жанна допомогла їй трохи спустити штани й побачила вище коліна з правого
боку велику рану. Куля видерла в неї шматок м'яса, але не пошкодила кістки. Це була нестрашна
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рана, але вона сильно боліла і кривавилась. Жанна дістала бинт і міцно зав'язала їй ногу.
Гірше була справа з Волошенковою. Куля прострілила їй правий бік. Жанна дала їй води й

інші батальйонерки, що повернулися до шанців, допомогли роздягнути її й перев'язати рану.
Незабаром у шанцях з'явилися санітари і стали допомагати пораненим. Тяжко поранених

вони брали на носилки й несли переходами до лісу й далі. Там їх чекали вози червоного хреста, що
відвозили їх до містечка. Легко поранені, що могли йти, йшли самі. Шкандибаючи й охаючи,
пішла і Франя, міцно попрощавшись перед цим з Жанною.

В шанцях залишились лише цілком здорові батальйонерки. Їх зосталося зовсім мало. Багато
батальйонерок не повернулися зовсім. В їхньому числі були Корзухіна і Снятко. Із знайомих
Жанни були поранені ще Максимова й Бочкарьова. Прапорщик, що командував ними, лишився
цілий.

Багато людей лишилося там в полі лежати назавжди. Може там були й поранені, але забрати
їх було неможливо. Це б значило йти на вірну смерть. Щасливі ті, що вбиті, їм уже нічого не
треба. Їм все одно, де лежати й як. А поранені, що залишилися там, помруть у страшних муках,
проклинаючи війну, людей і себе.

Німці ще деякий час не могли заспокоїтись. Вони те й робили, що посилали нові набої, але й
їм, очевидно, ця гра набридла й вони притихли.

Звечоріло. Стало тихо й сумно. З хмарного неба став накрапати дощик і Жанна загорнулася в
шинелю. Коли вона трохи заспокоїлась від баченого й пережитого, то згадала про свого кота. Вона
почала його шукати, але його ніде не було. В одному місці бруствер і шанець був зруйнований
набоєм, що вирив у самому шанці цілу яму. Можливо, що цим набоєм було вбито ще одну жертву
імперіялістичної війни, кота Агасфера, що раніш нагадував худорлявого Росинанта лицаря Дон-
Кіхота.

Цього разу зміна прийшла раніш, ніж завжди, і ввесь жіночий батальйон, що багатьох не
дораховував у своїх лавах, залишив шанці і знайомою дорогою повернувся до містечка.

Після відпочинку його забрали до Петрограду, щоб показувати на вулицях міста, як підсилену
порохом відозву за війну й за перемогу революції. Але в Петрограді вже поволі народжувалися
нові події, що мали назавжди затаврувати всі ці лицемірні вигуки й порожні брязкотливі вчинки.


