ГРОМОВИЦЯ
Тодi коли хто з нас любусться розлогими ланами золо
тистих нив, декого вводить це в дивний психiчний стан. Не
знати чому, ви прагнете того, що немас - глибоких урвищ
скал, стрiмких узбiч-нетр, де небувала людська iстота.
Оттаке бувас iнодi з нами, коли любусмося погодою тихим, мов сине море, небом, по якому колус золоте сонце,
... Спiвом rпашок, та жаток дiвчаток, тихими вечорами та
ночами, якнх хвилюють тiльки тъохкання солов'iв аж до
срiблис:того ранку, спiви вулицi села.
Вечiр в Украiнi тихоi, лiтнъоi ночi. У морi вишневих
са.цiв, .якi п'янятъ запахом, бiлiютъ хати, мов би побожнi
святцi. А в хатах спочивають зморенi люди, набираючи но
вих СИЛ до працi.
- Ну, слава Богу дiждалися жнив, - каже старий
Матвiй до дружини, що ввихалася бiля горшкiв у кухнi.
Жiнка Люська чогось нiяк не була в пару Матвiсвi. Ви
сока, струнка й чернява, вона видавалась бiля чоловiка ко
ромеслом, опертим до дубового пня. За такий пень й мала
свого чоловiка. Вiн був низького росту, присадкуватий, з ду
жими жилавими руками, як гиляки дуба, та порепаними
ногами велетня.
..!.... А йди вже, iди та полагодь серпи, замiсть заважати
ось тут. Обiд i так негстовий.
Вiн здвигнув плiчми й вийшов з хати до комори. Вiд
найшов завитi в шмати серпи. Переконавшися, що ручки
держаться, сталевi зубцi серпiв не заржавiли, поставив ix
на призьбi. Сам сiв i задумався: Чи з малоi дитини було
лому лiпше ще коло батькiв чи тепер? Вiн бачив рiзницю
хiба в тому, що тепер вiн не вiдчувас снаги, хоч гарус, як
вiл у плузi. Зате v.алим не пiд силу була йому кiсьба, мо
лотьба. 1 перед йога очима пересувалися образки йога па
рубоцтва, якого майже не зазнав, одружившися двадцяти
лiтнiм. Навiтъ сам не знав пощо, хiба тому, що так робили
йога ровесники.
Тепер йога увага була зайнята тим, щоб купити другу
корову, поправити хлiв, стодолу. Коли вдадуться жнива
й заплатить податки, може пощастить йому докупити хоч
трохи землi, бо три морrи на "Коrутiвцi" нiяк не стае виго7

дувати сiм'ю з шести душ. Пiдростав старший синок Iвась.
Вiн радiв, як то вони вдвох, обробивши свою земельку, змо
жуть заробляти в чужих, в полi, або лупати камiнь у лici
- вiд �етра аж двi корони.
А Iвась, хоч pic як дуб, мав вдачу не батькову чи мате
рину, але чудну якусь. Вiн дивно сприймав усе, чого вчив
ся. Химерний був i впертий, хоч, правда, може тому, що ма
лий ще - дурненький. Та хай вiн пасе худобу й ходить до
школи. Щоб хоч пiдписатися вмiв, а то треба до чужих iти,
щоб прочитати, коли яке письмо прийде.
- Матвiю, а йди та принеси води! Чого сiв, як туман?!
Ото господар! I якого лиха ти не такий, як iншi чоловiки?
Пiшов Ма1вiй по воду поза городи, та думки знову роем
лiзли в голо зу: щоб ще жнива вдалися, коли сiнокоси були
без дощiв та туч. А тут iще одно лихо - написали з суду
письмо, щоб заплатив податок з минулого року. Вони, ·ri
пани, тiльки на те й сидять, у мiстi, щоб видумувати рiзнi
драчки на людей. Пiде завтра по пiвночi, вранцi буде в Бур
штинi, заплатить драчку, та до обiду вернеться додому. Во
це жнива.
Вернувся з водою. Люська пригадала йому теж про той
податок. Матвiй ледве передрiмав та далеко до сходу сонця
пiшов впоперек полями до мiстечка. Сонце щойно сходило,
як вiн уже був пiд будинком податкового уряду.·
- От як би так пани скоро вiдкрили, я заплатив би та
пiшов би додому.
Правда прийшов якийсь пан у шапцi з дашком, в�цiм
кнув браму й входовi дверi, та щез усерединi. А наш Матвiй
за ним. "Пан" замiтав коридор i здивувався, коли Матвiй
поздоровив йога, зиявши капелюха i запитав:
- Чи ви пане, берете подато1t? Я маю дуже пильну ро
боту, та не мажу чекати довго, а тут бачу нiкого iще нема.
Може б ви взяли?
- Та взяти я можу, але ви лiпше заждiть до дев'ятоi
години i пiдете до тоi канцелярii та заплатите.
- Ото - або я думаЕ:те такий дурний, щоб так довго
чекати? Вiзьмiть, прошу та полагодьте самi.
- Ну, коли ви так конечно хочете, то давайте!
Взяв ''пан" двi десятки, сховав до кишенi та й папiр вiд
нього теж взяв. Матвiй радий, що так скоро полагодив спра
ву, пiшов додому. Iще його Iвась корови не пригнав iз пашi,
а вiн уже був вдома.
За два тижнi приходить знову письмо з суду. Взяла
Люська його та побiгла до сусiдського хлопця, щоб прочи
тав, що пани хочуть.
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- Та вони напоминають, щоб заплатити довжний по
даток двадцять ринських, й двадцять кари, що не заплати
ли на час.
- Та як? Та ж Матвiй заплатив тому два тижнi!
- Ну, а посвiдку заплачення ви маете? - Ет, що там якась посвiдка? Чекай я покличу Матвiя. Вiн тобi сам скаже. Матвiю, а ход'и но сюди!
Прийшов Матвiй, обтер вуси вiд борщу, та стоiтъ i тiль
ки глипа&.
- Матвiю - каже жiнка - ти ж заплатив податок,
правда?
- Та певно що заплатив. I то я був перший! Тiльки
пан втворив дверi, а я заплатив, ая!
- А що ж той пан робив, як ви прийшли? - питас
хлопець.
- Що робив? Та замiтав сiни, бо хтось йому насмiтив.
Але я просив його дуже, щоб узяв.
- Дурню, дурню - кричить пискливо Люська. Та па
ни не замiтаютъ сiни, а сидять у канцелярii. Ото скарання
ГосподнЕ;, а щоб ти був трiс, заки я мала такого чудака за
чоловiка мати. Ну, i бери тепер продавай хiба корову, та
неси знов, чи що?
- Ну, пропало - каже син сусiда. - Коли хочете, я
вам вишлю грошi поштою. Вам не треба тратити робочого
дня. До того дiстанете посвiдку що заплатили i �ругий раз
того самого не будете пла-:r·ити.
А Матвi&вi геть помiшалося в головi: вiн не мiг додума
тися, що може бути така нечеснiсть у "панiв", щоб узяв гро
шi tй не дав де треба. Ну, коли виросте його Iвась то вiн
зможе йому прочитати <!'ам, що i як, так як iншi сусiцськi
дiти - думав вiн. Тимчасом мусiв зазичитись у сусiда та
"заткати панам хавку".
Пройшли жнива. Вижали люди своi: ниви, поскладали
в полукiпки, та помагали другим, щоб святий хлiбець не
пропадав.
- А вступися ти вiд вiкна, Iвасю. Страшна туча, бли
скас, гремить, аж земля трясеться. Не можна коло вiкна
бути, - як гримитъ - остерiгала Iвася Люська, хрестячись
i тремтючи. Вiдтягла малого вiд вiкна. Сама вийшла до
кухнi. А Iва(;Ь дивив�л, що мами нема i знову прибiг до вiк
на, i з насолодою дивився крiзь шибки на двiр, де лився
дощ як з вiдра.
- I чому не позволяють менi дивитися, коли я так
люблю? - бурмотiв Iвась.
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Великi каплi дощу, мов бiб, били по шибках, заслоню
вали повний вид тучi-громовицi, що ша.rт.iла на дворi. Коли
вiтер звертав в iншу сторону, шибки спливаючi дощем про
яснювались. Iвась виразно бачив, як там на дворi одна бiля
другоi великi каплi дощу б'ють у землю в такт мов би ко
зачка - завзято, вперто. Кожна каплина вибиваG в землi
отrаку кругленьку ямку. Але ii закривають знову зараз iн
шi нсвими, i так безнастанно. Шумить, гуде, свище вихор,
а блискавицi то заслiплять i тiльки зламаним золотим
шнурксм по небi зашкваркотять. Нараз грiм бебевх - аж
Iвась iз стiльчика перевернувся.
II
Багато змiнилося в�ц часу, коли Iвась був малим. Вiн
уже виростав у пiвпарубка на п'ятнадцятому роцi. Прий
шла вiйна, i тепер iнакшi громи-тучi стрясали землею, та
лишали в землi бiльшi ями, нiж каплини дощу. В деякi з
тих ям мiг би в�iстити й велику хату, а були й бiльшi.
- А йди но ти, Матвiю, та зароби грошей на колii. Мо
скалi .добре платять, а люди чогось не дуже йдуть.
- Та я пiшов би, але кажутъ, що коли вернуться :на
шi, то нас пострiляютъ за те, що москалям помагали.
- Ет, дурний ти - ·вони рускi, й ми русъкi, одна вiра
наша, хоч трохи не так говорятr. .\ що там мудрагелi гово
рюь, то дурне, грошi важнiшi.
I Матвiй пiшов до ро5оти в "партiю" на колiю. Заро
бляв добре - лiпше, нiж у пансъкому дворi, а.ле прийшов
i тому кiнець, бо москалi втiкали вiд наступаючих авс-rрiй
цiв. Bci, що мали будь-якi зв'язки з росiйським урядом, по
боювалися, що будуть каранi, та втiкали за м,оскалями. Свi
домiшi не втiкали; але кiлька десяткiв з МатвiGвого села
включно з ним. поiхали за москалями. Де вспи там бували
- не знати. але п Pocii не були, бо казав Матвiй, як вер
нувся аж за кiлька рокiв з iншими, що жили в "Pocii" над
рiкою Богом - отже на Подiллi. Bci тi, колишнi втiкачi, ви
лiчилися цiлковито з "рускоi вiри", що бiльше, хоч не ста
ли вченими, не були вже русскими, але украiнцями.
У Матвiя нераз було цiкаво послухати деякi випадки
з його подорожi по "Pocii".
- Ану, скажiть Матвiю, .як починалася революцiя?
- Ну, та що вам казати? Лiворуцiя от така була. Вилiз
якийсь солдат на бочку, та й каже: Видите - каже люди,
оте все "казъове" (казьонне) поле, ну й заводи, то всьо буде
ваше - тiльки тримайтеся лiворуцii, бо iнакше "казьо" за
бере все назад. А людей, кажу вам, багато дуже - то не
мiльйони, то бiлъше як тисяча !
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Сщються хлопцi, аж за животи беруться, а Матвiй
цалi:
- То не смiх - то сила - не мiльйони - бiльше як
rисяча, ая!
I так прозвали його "силою". I вiн дiйсно був силою,
i хоч на старостi не багато навчився, хоча й у •'Pocii" бував,
та тягнув, як муляка шлию, i границi сили свойоi не знав.
Було взимку пiде в лiс по дрова, а рубачi кажуть:
- Ану, Матвiю, ми вам завдамо того кльоца й подару
смо - вiзьмете?
А кльоц буксвого дерева грубини чверть метра, а дов
гий п' ятнадцять - до того снiгу в лici звиш метра, стежки
заледве де-не-де - кiлька слiдiв у глибокому снiгу. Посто
яв Матвiй, почухав потилицю, та й каже:
- Ану завдайте, поможiть!
Чотирьох хлопцiв завдали кльоца йому на плечi, i Мат
вiй пiшов - ноги трусились - вгинались, а вiн пiшов, та
як прийшов додому, як гримнув кльоцом на дривiтню, то
сусiди думали "мерзер" впав.
Таю,� то був Матвiй "сила".

*

*

*

Коли минули жнива, пiсля яюrх iще були сiнокоси
отави десь пiсля другоi Богородицi, тодi нiхто з господарiв
не прстивиться як чужа худоба пасеться по ixнix лугах сiножатrях, пслях та лiсах - тодi то пастухам рай. Вига
няють вони своi череди паств: на цiлий день, i вертаються
з ними аж увечорi. Хiба що дiйнi корови треба було гнати
наобiд до дому - ix доi-11и i знову зараз виганяли до чере
;ци пастися. Щоб не зголоднiти, пастушки брали з собою
хлiба, овочiв, а найсмачнiшою була печена картопля на
свiжому повiтрi. Вони громадою ii пекли на вогнi i дiли
лися також хлiбом та овочами.
Iвась з Паньком, наймитом сусiда, все були ра;юм, але
до них прилучувалися десятки iнших хлопцiв та дiвчат,
якi творили щось як би табiр. Меншi з них мусiли завжди
завертати худобу, щоб далеко не розхоцилася, i доносити
дров до вогню, щоб до вечора було де грiтися - зате iм по
зволяли бути в гуртi.
Тепле осiннс сонiчко пригрiваЕ: любо надднiстрянськi
луги, на яких розтаборилися пастушки з чередами корiв,
телят, волiв i коней. Деяка худоба, наситившись, лягаЕ:
в траву румигаючи, iншi самовiльно йдуть до водопою, до
пливу Днiстра Грабiвця i вертаються до громади пастися,
чи спочивати.

11

Хлопцi майструють собi палицi, клiтки на пташки, iн
шi бсвтаються за рябою, а дiвчата вишивають що там по
добаЕ:ться - хустину, сорочку, запаску i спiвають:
Ой хмарнться, ой бурнться
Дрiбнi дощi йдуть,
А молодi козаченькн
Мед, горiлку, п'ють.
П'ють козак.н мед, горiлку
Iдять ягiдки,
Оченьками поглядають
На чужi жiнкн.
Чужi жiнки, як ягiдки,
Яl'i рожевий l'iBiт
А ти менi, шабле гостра,
Зав'язала свiт.

- От i завели, як на похоронi, - передражнуЕ: Пань
ко, - що, вже не вмiЕ:те iншоi:?
-· А ти чого мiшаЕ:шся, як умiЕ:ш лiпшоi: то починай
сам, а до нас зась - це Маруся сусiдка, i поправившись
завела:
fioзal'i вiд'iжджае:,
А дiвчина плаче;
Де ж ся внбирае:ш,
Мелодий !'iОЗаче?

Ой не iдь !'iозаче,
Во то Божа воля,
Зломиш головоньку,
З вороного коня.

Iвась приляг оподалiк на травi, пiдпершись лiктями,
та дивиться в сторону сснця, що хилиться до заходу. Воно
граЕ: райдугами по нитках павутпння, яке де-не-де стрима
лось на стебелинках трави. Легiт ворушить ним, створю
ючи мов би срiбнi хвилi на морi, а йому здаЕ:ться, що це днi
його життя. Ось тут, бiля нього таке кругленьке колiсце
павутиння, доторкаЕ:ться п1зньоi квiтни, яка схилила го
лiвку до землi - прощаючись з лiтиr. Десь заблукалась
бджола, втiшилась нею й так радо-жадiбно шукаЕ: внiй по
живи, та зачепилась лапочкою за павутиння. За ньою як
стiй з колiсцятка вибiг павук - об:мотуЕ: бджiлку.
- Ех, ти чорт - хотiв крикнути Iвась, та стримався,
подумавши, скажуть в гуртi, що здурiв - сам до себе го
воnить.
- - Пiду - думаЕ: вiн - уб'ю павука, i визволю бджiл
ку. Але щось стримуЕ: його;
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