
Сицилійський захист
...на відстані удару
Війна триває четвертий день. В Білоруському Поліссі мало доріг і багато боліт, і війна тут йшла вздовж доріг. Радянські дивізії від самого кордону натискали потужно і рішуче. Ледь наші частини прикриття займали оборону, намагаючись затримати просування ворога, “червоні” кидали в бій війська, не рахуючись із втратами. По Україні ударили сильно та несподівано. А коли раптово б’ють по голові довбнею, потрібно відскочити, нехай перший найстрашніший удар прийдеться в пустоту. Проте, ні, цього удару чекали двадцять років, чекали і готувалися, а тому про несподіванку мова не йшла.
От тільки сили були нерівні, і відхід був порятунком для війська. Українська армія відходила, підставляючи під удар “червоних” хибні райони оборони. Цей відхід прикривався невеликими мобільними загонами, які затримували передові частини радянських військ на годину, на дві, на п’ять. А в глибині країни тим часом проводилася мобілізація, готувалися тилові оборонні рубежі, там відмобілізовані частини та з’єднання займали оборону. І кожен виграний день, кожна година ставали воістину безцінними для порятунку країни. Прикордонні укріпрайони на південному боці Поліських боліт заповнювалися військами, приводилося в бойову готовність озброєння дотів і дзотів.
З недільного ранку шостого вересня тривав нерівний бій частин прикриття української армії з радянськими військами. Потім, коли їхні броньовані колони збивали підрозділи піхотних бригад з рубежу, ревіння артилерії змовкало на короткий час і починалося переслідування. Ворожа піхота квапилася слідом за передовими механізованими загонами, які рвалися по коростенській автостраді на південь за відступаючими частинами українських військ. А наші відхід на нові оборонні рубежі намагалися проводити перекатами, всіма силами збиваючи переслідувачів з темпу. Відхід вглиб країни головних сил частин прикриття забезпечували ар’єргардні підрозділи, що складалися з окремих груп танків, протитанкових гармат і піхоти. Вони, використовуючи природні рубежі для оборони, намагалися точним і сильним вогнем танків, гармат і кочуючих кулеметів затримати якомога довше передові загони радянських військ, а потім відходили на наступний оборонний рубіж, висаджуючи в повітря мости, мінуючи за собою дороги та об’їзди.
Між кордоном і першим укріпленим рубежем були сотні ручаїв, малих річечок та річок. Мобільні загони використовували ці природні оборонні рубежі, які можна легко утримувати, і, прикриваючись ними від удару, завдавали не дуже сильних, але дошкульних ударів нападникам, змушували головні сили ворога кожного разу розгортатися для атаки. І відразу відходили на новий рубіж, аби удар ворога прийшовся в пустоту, щоб до передової лінії української оборони радянські війська вийшли вже ослабленими, без боєприпасів, без палива. А про моральний дух тоді й говорити нічого. Коли невидимі снайпери пострілюють з-за непрохідних мінних полів по командирам, по водіям тягачів та автомобілів, і щохвилини кожен радянський боєць чекає кулю в голову, про який моральний дух можна говорити...
Похідні колони піхоти та довжелезні зміюки радянських танкових бригад і моторизованих дивізій намагалися триматися бетонних магістралей: продиратися лісом, малоїждженими поганими путівцями, глинистими чи піщаними, в ковбанях і вибоїнах, в розмивах, де-не-де зарослими подорожником чи ще якою травкою, ризикуючи щохвилини напоротися на засідку, точний постріл невидимого снайпера, а вже міна під ноги або під колесо точно трапиться, було небагато охочих; коли можна з комфортом гнатися ворогом, який втікає, не приймаючи серйозного бою. Всього й роботи, що почекати поки ГПЗ Головна похідна застава – орган похідної охорони. Висилається на марші від передового загону (авангарду) в напрямі руху. Зазвичай, ГПЗ посилений взвод або рота.  чи авангард зіб’ють цих впертих хохлів з рубежу, й продовжувати далі необтяжливе переслідування. А після вимушеної зупинки тільки сильнішим буде натиск.
Втім, такий натиск відчувався тільки вздовж доріг, в смугах головних автомагістралей, стиснутих лісовими масивами. А ледь в боки, піхота нападників натикалася на непрохідні мінні поля. Сапери і танки-тральщики намагалися якось розчистити в тих полях проходи, проте нічого путнього з усіх їхніх зусиль не виходило. Щоночі до автомагістралі виходили мінери загонів самооборони, які діяли у своїх, визначених заздалегідь квадратах. Вдень же ці поля постійно оновлювалися й посилювалися авіацією та ракетною артилерією Української Армії. А починаючи з другого дня війни, по тих магістралях почали діяти українські штурмовики і бомбардувальники. Переможний марш Червоної Армії по українській землі потроху сам собою почав стихати і сходити нанівець...
Десь на півдні, за горизонтом, ніби вовтузиться грім. Клімов прислухався. Так і є – тридюймівки. Густо б’ють, вогонь ведуть танкові або дивізійні гармати... Значить, не скрізь наші драпають, де-не-де вони й огризаються: під Вільчею, судячи по канонаді, опираються досить вперто. А, значить, там бій: кров, муки, смерть. Через це не раз проходили з того вересневого недільного ранку і він, сержант Клімов, і його бійці. І до цього часу все ще живими лишаються. Тобто, кров і муки були, але смерть поки дожидається свого. Ну, нехай і далі чекає, поспішати з нею стикатися нам також не варто. Війна не скоро закінчиться.
Було так чи це тільки здавалося Клімову: понад яром рівно дув вітер, повітряна ріка текла, повторюючи всі випуклості та впадини земної поверхні. Вітер був вологий, трава і кущі були вологими, і від тієї сирості дерло в горлі. Але Боже збав кашлянути в засідці – зірвеш справу, “червоні” засічуть, накриють вогнем: тоді не те, щоб колону розгромити, самому б уціліти вдалося. Клімов подумав, що горло розболілося, судячи по всьому, після того, як вчора, розпалений, напився холодного молока з погребу на спаленому хуторі. Зуби тоді ломило, горлянку аж обпекло, а він все пив і пив, не міг відірватися таке смачне молочко було, приємно-солодке! Ось і прихопило. По всьому, ангіна. Дуже вчасно розхворітися прямо перед засідкою! А ще тиждень, ну, п’ять днів тому, неодмінно потрапив би в окружний госпіталь. А там сестрички милосердні, молоденькі, кров з молоком, свіжі простирадла, накрохмалені до бляшаної жорсткості і весь день суворо за розкладом – сніданок, обід, вечеря, обходи лікарів, процедури, прийом ліків, а потім спиш собі всю ніч безперервно в нормальному ліжкові з чистими простирадлами і ніяких тобі тривог, ніяких затримань, ніхто в тебе не цілиться з обріза чи пістолета, ніхто не пирне ножем в спину... Красота! Віктор аж застогнав від уявного отого блаженства.
Точно, неодмінно відправили б в госпіталь. Коли б тільки був мир і не було війни...
Повітря досвітньо засіріло і Віктор знову відчув дзвін у вухах, ніби буцнув головою футбольний м’яч. “Так, з ангіною я б точно в госпіталь потрапив, – знову подумав Клімов, – коли б не було війни...”
- Товаришу Товариш – статутне звертання до військовиків між собою. Статут прийнято в 1930 році соціалістичним коаліційним урядом С.О.Єфремова. сержант, вас викликає лейтенант Губін. – Клімов не помітив зв’язкового і лайнув себе за задумливість. Підвівся, змусивши себе забути про горло, про хворобу, яка навалилася так не до речі.
Старший лейтенант Губін сидів в благенькому курені, розглядав карту, підсвічував ліхтариком з синім світлофільтром. Помітив Клімова, кивнув головою: сідай поряд. Тицьнув листок паперу: читай.
Клімов дістав ліхтарик. Так, зведення за минулий день. Цікаво, що там у світі білому робиться...
“Брестський укріплений район – йдуть запеклі бої... наші війська утримують лінію держкордону... Добре. По правому березі Прип’яті... бої місцевого значення... Так. А у нас що? На Овруцькому напрямку – радянські війська заглибилися на двадцять п’ять-тридцять кілометрів... Загони самооборони шарпають їхні тили. А, ось і про нас! Диверсійний загін здійснив рейд на ворожу територію, знищено двадцять сім літаків і до десяти пошкоджено. Знищено велику групу ворожих пілотів. Клімов задоволено усміхнувся – в цьому рейді його група показала себе не з гіршого боку, показали комунякам, де раки зимують! На лівому березі Дніпра справи ідуть гірше. Бої точаться поблизу Чернігова. Віктор скрушно похитав головою: місто на правому березі Десни, здадуть його, не втримати. А от через Десну “червоних” не пустять, це річка серйозна, у нас річечки – курка перейде вбрід, і то їх не пускаємо... На Харківському напрямку – бої на лінії держкордону, незначне просування в напрямку Куп’янська, радянські війська взяли Дворічку і Тавільжанку. Луганський і Донецький напрямки – бої на лінії держкордону. Ракетно-артилерійськими та авіаційними ударами штурми укріплених районів успішно відбиваються. Запеклі бої з застосуванням на окремих ділянках до трьохсот танків та до тисячі літаків. Ого! Не слабо там супостат натискує. Тільки зуби комуняки там собі обламають, це точно. В минулому році Віктор бував у тих укріпрайонах, артилерії там до біса зібрано. І не такі, як у нас, пахкалки трьохдюймові, шістнадцятидюймові далекобійні гармати. І кожна щохвилини по два постріли робить снарядами в півтори тони вагою майже на вісімдесят кілометрів. Мало нікому не здасться. А що там в рідному Приазов’ї робиться? Нумо-нумо... Противник висадив десант в районі Маріуполя. Десант блоковано, катери Азовської військової флотилії потопили чотири ворожих бронекатера і блокували висаджені підрозділи. Артилерійські судна ведуть бої з бронекатерами та десантними суднами противника. В рідній Керчі тиша, коли не зважати на артилерійську перестрілку через протоку. Комуняки розмістили на косі Чушка важку артилерію і намагалися обстрілювати місто, тільки наші далекобійні батареї подавили ворожі гармати ще в перший день. Добре...”
- Прочитав? – Клімов кивнув ствердно. Вони давно знали один одного і коли були наодинці, обходилися без зайвої субординації. Втім, фамільярності ні командир, ні його підлеглий не дозволяли навіть віч-на-віч. Губін легенько ляснув себе по коліну. – А тепер до наших справ. Починаємо працювати на дорогах. Як і готувалися робити по плану. Сьогодні виходимо на магістраль. По даним розвідки будуть йти артилерійські колони. “Червоні” вийшли до першого рубежу оборони, а дальності їхнім гарматам не вистачає. Вчора наші спостерігачі зафіксували, що два гаубичні полки готуються до перебазування. Для них прибули тягачі, вони отримали пальне, маршрут підготовлено для слідування важких артсистем, посилено і відремонтовано містки, шляхове покриття підправлено та приведено до належного стану. З учорашнього вечора розвідники виявили – артилерійські полки покидають позиції, шикуються в колони, готуються до маршу. Автомагістраль Мозир-Коростень перетворилася на основну артерію, по ній наступаючі частини отримують боєприпаси, паливо, продовольство. По ній перекидають свіжі війська. Ймовірно, їх перекидають під Вільчу, там наші вже більше доби тримають оборону... Діставай карту.
Гуркіт артилерії слугував дивним фоном на якому особливо виразною здавалася тиша в лісовому яру. За чотири години світанок, до того часу потрібно встигнути дійти до шосе, зайняти позиції і затаїтися. По даним розвідки сьогодні пройде колона моторизованої артилерії. “Червоні” вперлися в польовий УР УР – укріплений район. Смуга місцевості, обладнана системою довготривалих і польових фортифікаційних споруд, підготовлена до тривалої і стійкої оборони спеціально призначеними військами самостійно чи у взаємодії з загальновійськовими частинами. під Овручем. Тільки їм, щоб пробити цей рубіж, легких гармат танків, полкової і дивізійної артилерії виявилося недостатньо, без важких артсистем наступаючим радянським військам аж ніяк не обійтися. Але з попередніх позицій їхня артилерія вже не може підтримувати свої війська, супроводжувати їх вогнем.
- Ясно. – Віктор розкрив командирську сумку. Розгорнув карту на потрібному квадраті. – А може, далі Вільчі відступати вже не будемо, як думаєте, Василь Васильович?
Але Губін тільки махнув рукою, не базікай зайвого, мовляв.
- Для посилення отримаєш два розрахунки великокаліберних рушниць з загону “шерифа” “шериф” – жаргонне прізвисько коменданта місцевої бойової дільниці. Його мінери з вчорашнього вечора почали працювати на магістралі. У тебе буде дві ділянки керованих мін. Ще раз нагадай своїм бійцям, щоб ближче двохсот метрів до магістралі не підходити. Вздовж неї встановлено мінні касети по обидва боки, з кожного – два ряди по сто двадцять касет. Вони перекриють магістраль кілометра на два-два з половиною. Щоб ми могли спокійно відійти, коли щось непередбачене трапиться. В іншому – все залишається без змін. В подальшому діємо за попереднім планом: твоя група перекриває відхід колони на північ. Внял?
- Так точно, внял. – Дійсно, для чого багато говорити, все обговорено, перевірено і відпрацьовано ще до війни, на десятках теоретичних занять в тактичному класі і практичних виходах на місцевості. Залишається тільки застосувати на практиці свої знання та вміння. А в цьому у Віктора немає ніякого сумніву. Не раз і не два його бійці набуте на цих заняттях успішно застосовували.
- От і добре. – Губін посміхнувся.
Коли Віктор повернувся до групи, дві бойові трійки з загону “шерифа” – таке прізвисько було у командира Мозирського загону самооборони – вже чекали його. Хлопці були йому знайомі: приймали участь разом з його групою в рейді до передового аеродрому на тому боці Прип’яті. Побачивши його, ледь зводилися, вітаючись, не від нестачі ввічливості – на війні не до церемоній. “Нічого, після війни якось надолужимо. Це до війни можна було розшаркуватися на всякі реверанси й інше...” – подумалося Клімову. І усміхнувся – “до війни”, “після війни”. Тепер ми вже довіку будемо так ділити своє минуле.
...Іти випадало далеченько, кілометрів так з десять. А до світанку залишалося всього нічого, три з половиною години. Ледве-ледве встигаємо, а ще ж позиції зайняти потрібно. Доведеться натиснути – на місце засади потрібно дістатися ще до того, як почне світати. Ну, на місці відпочинемо, коли буде час. Хоча... колону чекати доведеться довгенько, коли поталанить, то й покимарити по-черзі можна буде. Окопи і вогневі точки ще з того, мирного часу приготовані, нині вони дочекалися свого часу.
Лісовий байрак залишився позаду, за ялинками. Стежина була вузька, але йшли шпарко. Минули болітце, – ніздрі вловили запах вологи, ряски, напівзогнилих очеретів та тростини, – по піщаному узгірку. Так вони й будуть надалі чергуватися: пісок – глина, пісок – глина, а то й болотяна твань. І дерева теж будуть чергуватися: то верби, то буки, то соснина, то дубняк.
Клімов ступав м’яко, обережно, по-ведмежому, ставив ногу носком трошки всередину. Хода стає від цього легкою, швидкою та безшумною. Сутулився, оглядався, не втрачав з поля зору кулеметника, який ішов переду. Затильник штурмового карабіна М-4 штурмовий карабін М-4 – автоматична індивідуальна зброя під проміжний набій калібру 6,35 мм сконструйована по схемі “бичок” (буллпап). біля лівого плеча, ствол його сторожить небезпеку праворуч. Той, що йде позаду, спрямовував зброю ліворуч. А наступний – знову праворуч. Колона наїжачилися стволами, як дикобраз голками, готова щомиті припинити всяку загрозу зливою свинцю з трьох десятків стволів. Поки група дісталася до місця, розвиднілося, край неба на сході висвітлився, зірки поблякли.
Залягли за триста метрів від бетонки магістралі. Окопи були вириті на схилах невисоких горбків, траншеї вели назад, на протилежний схил, коли стане зовсім нестерпно від ворожого вогню, можна буде відійти непоміченими в ліс, розчинитися в його зеленому безгомінні. Для кулеметів приготовані триамбразурні дзоти з броньовим закриттям. В одному на групу чекали мінери, які працювали тут ще з учорашнього вечора. Бійці розішлися по своїм місцям. Назначивши спостерігачів, Клімов дозволив решті відпочивати. Хто ж знає, коли знову випаде така нагода хлопцям поспати у відносному спокої!
Пристроївши карабін на бруствері, Клімов вслухався в тишу. Тиша така, що аж дзвенить у вухах, тож тиша сама вже сприймається, як шум. Тихо поскрипують сосни, зриваються шишки. Він вглядався і вслухався в ранкові півтіні, готовий до всякого, до раптових дій. Слух, зір, воля напружені, але тривоги він не відчував. Не було її, тієї тривоги, яка не полишала його останній тиждень перед війною.
***
- Застава, р-р-рівняйсь! Ср-р-рунко! Товаришу старший лейтенант, застава для бойового розрахунку вишикувана! Доповідає сержант Клімов! – Віктор чітко повернувся, скрипнувши хромовими чобітками. З ґанку спускався начальник застави. Старший лейтенант козирнув і привітався з прикордонниками.
Губін оглядів не такий вже й довгий стрій своїх солдатів, – очі його сміялися, – і став доповідати обстановку на ділянці. Він говорив про речі досить тривожні, але його засмагле обличчя було спокійним і Клімов чогось думав: “Перебільшує командир, але так і належить: кордон!”
- ...необхідно бути готовим до будь-яких несподіванок. Нарядам придаються кулемети, кожному, хто іде на охорону кордону, брати додатково по дві гранати, на кожен наряд – ящик набоїв. – Сказав Губін.
Старший лейтенант глянув убік. По викладеній кам’яними плитами доріжці йшла його дружина – Лариса, молода, чорноока, ставна, з рудим – кольору старої міді – волоссям. Вона вела півторарічну доньку Оксану, дитина кумедно тупала повними ніжками по плитам, часом спотикалася, повиснувши на маминому пальчику, за який міцно-міцно вчепилася.. За ними пленталося цуценя з легковажним бантиком на шиї. Лариса сміялася, відганяючи його. Цуценятко робило вигляд, що втікає геть, проте негайно поверталося, з тонким поросячим виском хватаючи жінку за п’яти. І оця домашність, заспокійливість ніяк не в’язалися з застережливими настановами начальника застави, таким словам зовсім не хотілося вірити.
За зеленими, звареними з сталевої арматури ворітьми з виском гальм розвернувся темно-зелений, в плямах камуфляжу, ЛуАЗ-всюдихід. Клімов бачив, як з нього вийшов Якубович – дільничний інспектор поліції. Втім, інспектором він був ще тиждень тому. Після оголошення надзвичайного періоду Якубович називався комендантом бойової дільниці, в яку входила їхня застава. Якубович був родом з Гомельщини, років з десять тому разом з іншими втікачами перебрався на наш бік, рятуючись від колективізації і голодомору. Йому тоді пощастило живим перетнути Прип’ять, в ті часи радянські прикордонники спочатку стріляли по порушниках кордону, а вже потім пропонували зупинитися й вимагали підвести руки вгору. Тому до витязів у зелених кашкетах по той бік кордону “шериф” – так його прозвали за ковбойську манеру стрільби, від стегна – відчував почуття ніяк не братерської любові і ангельського всепрощення.
Один випадок яскраво характеризував дільничного інспектора поліції.
Рік тому Віктор мав їхати на окружні змагання по практичній стрільбі, а оскільки Якубович мав в цьому неабиякий досвід, зайшов порадитися відносно підготовки зброї. Олександра Івановича він застав у домашньому тирі, де той відпрацьовував вправи стрільби з пістолета. А мішенями у нього були портрети комуністичних вождів. Тільки кулями обличчя на портретах були так пошматовані, що вгадати, де тут зображено Сталіна, де Молотова чи Калініна, а де Мікояна або Ворошилова було майже неможливо. Наскільки Віктор знав з газет, які переправляли на наш бік з Радянського Союзу, такі дії тягнули на “вищу міру соціального захисту”. По п’ятдесят восьмій “контрреволюційній” статті Карного Кодексу РСФРР РСФРР – Російська Соціалістична Федеративна Радянська республіка.
І сьогодні Якубович приїхав на заставу. Неспроста, ой, неспроста майор Майор – звання коменданта бойової дільниці і командира загону місцевої самооборони. Присвоюється у загрожуваний період чи у воєнний час. заявився, подумалось Віктору. Думати про те, що сьогодні останній мирний день зовсім не хотілося. Невже й справді, війна?
Губін саме скінчив призначення нарядів. Разом з гостем пройшов в канцелярію. Хвилин за десять до них приєднався і Клімов – заступник начальника застави тиждень, як відбув на збори в Житомир, і сержант виконував його обов’язки. (Губін готував собі помічника на майбутнє і Віктора запримітив давно, ще в учбовому центрі. Старший лейтенант і на контрактну службу вмовив його перейти з строкової.)
- ...відправляй дружину з дочкою в Мозир негайно. Евакуація міста вже закінчилася, до сімнадцятої години останні автобуси відбудуть до Овруча, а, можливо, ще далі, в Житомир. – Якубович був на диво спокійним, ніби загроза війни не витала в повітрі. – А заодно всю техніку з застави відправляй на базу. Тут твої всюдиходи та мотоцикли більше не знадобляться. Перший удар по тобі прийдеться, а дорога – одна. І коли комуняки на заставу попруть, машини доведеться кинути... Якщо вони до того часу ще цілі будуть...
- Ви, Олександре Івановичу, – зауважив Клімов, – за весь час, як вас знаю, навіть не усміхнулися, а сьогодні ніби радієте тому, що завтра війна з Радами почнеться... А коли просто конфлікт прикордонний, як три роки тому було?
- Радію? – Якубович усміхнувся, але тільки однією половиною обличчя. І усміх той був, як оскал. – Та я просто млію від щастя, що нарешті зможу зійтися з цими... Я до цього дня з тридцять другого року готувався і чекав. А три роки тому, в’юнош, все було зовсім інакше. Правда, вас, сержанте, тут ще не було.
Клімов опустив очі і побачив стиснуті кулаки Якубовича. Вони були красномовніші за слова.
А Олександр Іванович думав про те, що жив тільки надією на завтрашній день. Сподівався на це, аж серце нило. І нило тому, що самотній Сашко Якубович, нікого на білому світі, ні рідних, ні близьких. А щодо непривітності та похмурості, то де це видано, щоб сироти веселилися?
Але тепер можна й повеселитися. Він дожив до цього дня. А що потім буде? Нікому це не знано. А доживе до кінця війни, ось тоді почне своє життя спочатку. Ось тоді й почне будувати своє життя, свою долю. І сім’ю заведе. Але пам’ятати буде про батька та матір і двох братиків своїх, розстріляних з червоноармійських кулеметів, коли йшли до колгоспної комори по хліб. І ще сестричку малу, яку з’їли свої ж таки односельці, коли село вмирало від голоду. Покарати б тих нелюдів! Комуністів, чекістів, червоноармійців, що кулеметами заганяли людей в колгоспи. Для чого ж він в руки взяв карабін? Для страшної кари. В бою.
Ось він в думках і наблизився до того, що йому потрібно – до бою. Нормальній людині навряд чи властиво бажати, щоб бій почався якнайшвидше. Бій, де вбивають, і, таким чином, можуть вбити й тебе. А хіба він нормальна людина після того, як знайшов скривавлені трупи батьків і братів, як поховав те, що від сестри його залишилося – напівоб’їдена голова та обгризені кістки. Ненормальний, тільки в бою й відчуватиме він себе нормально. Воювати і мститися – його обов’язок. За все. За те також, що на світі він один, як перст. Людей навкруги багато, а він один. Можливо, і він винен у тому, що сам на сам зі своїм горем...
На стиснуті кулаки Якубовича поглядав і Губін. Він-то знав біографію ще недавно інспектора поліції, нині командира бойової дільниці майора Якубовича. І добре розумів почуття Олександра Івановича...
...Губін дивився на знятий з руки годинник. Секундна стрілка, нервово смикаючись, ішла по колу.
- Пора. – Він погладив великим пальцем скло. Підвів погляд на Клімова. – Ти заступаєш в наряд, пам’ятай: обстановка на ділянці складна, службу неси, як належить. Я залишаюся з маневреною групою на заставі, ти на головному напрямі. Тут, проти мису, вони форсуватимуть Прип’ять в першу чергу. Зрозумів?
- Та я давно все зрозумів. – Віктор здвигнув плечима. Чого старший лейтенант повторюється?
- Що значить “давно зрозумів”? – Раптом розсердився Губін. – Чого так легковажно відповідаєш? Все зрозуміти неможливо, сержант Клімов! І передбачити все неможливо! Взвод буде проти тебе там переправлятися, чи батальйон. Так, що розраховуй скоріше на батальйон. Внял?
- Так точно, товаришу старший лейтенант, внял! – Віктор підскочив і застиг по стійці струнко, не всерйоз, пустуючи. Знав, що Губін любить його, тому прощає таке, за що іншому неслабо могло нагоріти.
- Ну добре, – зовсім не сердито махнув рукою начальник застави, – йди, збирайся...
...Ніч туманна, біляста, з холодним більмастим місяцем вгорі. Ніби з нічного неба, з далекої точки спрямували на землю прозору скляну трубу, і пильний погляд немиготливого ока дивиться на Прип’ять, на кордон, на заставу, на секрет і прикордонників, які затаїлися в ньому. Від того спостерігача з центру небес лине беззвучне питання: “Що станете робити тут, націливши зброю, ввігнавши набої в стволи, заполонивши ніч своїм очікуванням, страхом, сум’яттям, готові до мук і смерті? Що станете робити завтра?” Небесний купол з більмастим місяцем і слабкими зірочками гігантським скляним ковпаком накривав землю, і не можна було шуміти, інакше ковпак цей розколеться, скло – штука крихка, від того й така незвичайна тиша, Саме що незвичайна... Клімова настигла тривога, вона просто таки витала над цими берегами і цією рікою, гірка – на смак, чорна – на колір. Неясна тривога проникала в нього, насичувала все його єство собою. Цей незрозумілий перехід від спокою до стривоженості сам по собі стривожив його ще більше. Він тільки зараз відчув, що на тому боці не сплять, готуються до чогось жахливого, особисто для нього, Віті Клімова.
Клімов в бронежилеті, шоломі, прилаштувавши на бруствері прилад нічного бачення, вдивлявся в темну ріку, що курилася туманом, в протилежний берег, який затаївся метрах в трьохстах від нього. Звідти так само пильно вглядалися невидимі спостерігачі в наш берег, вишукували лінзами нічних біноклів його. Клімов це відчував якимось шостим, чи що, відчуттям, погляди тих численних, недобрих для нього, очей.
Секрет було обладнано на мису. Він височів над прибережжям, північний берег був пологим, наш – трошки крутішим, але також весь проглядався з пагорба. Біля води і у воді – верби. Наряд заліг в ямі, яка була встелена гілками і замаскована хворостинням. Перед ямою – мокрий від роси і туману подорожник.
Туман плив клаптями над водою, на плесі стриміло вгору коріння вивернутого навесні дерева, тут вода нуртувала, негучно жебоніла. Час від часу вище плеса грала риба, круги від удару хвоста розходилася колами аж до нашого берега. З-за дерев за спиною вивалювалися кажани, зиґзаґами літали над водою.
Пристроївши зброю під рукою, Віктор напівлежав на гіллі, спостерігав у прилад нічного бачення за протилежним берегом, намагався не відволікатися, гнав сторонні думки, думав тільки про те, що можуть і сьогодні об’явитися порушники. Ну, хоч би як ті диверсанти, яких три дні тому взяли за кілометр звідси.
Кущі над водою захиталися, в кущах – рух. Клімов, не відриваючись, слідкував за ними. А хлопці бачать? З кущів спустилася косуля, нахилилася, попила, відфоркуючись, і зникла. Щось тут не правильно. Клімов аж стрепенувся – хтось її злякав, цю дику кізку. Хто міг косулю злякати на тому березі?
“Так, добре, добре, нормально... Тепер орієнтир три.” – в окулярах приладу нічного бачення сірого кольору тіні, в них м’яко пливуть обриси берегів, дерева, кущі... Оптика проціджує нічний морок, здається, в лінзах коливаються потоки безшумних течій, це підводні безтілесні духи ширяють в водній глибині. “І тут все нормально...” Прокресливши невидиму лінію від почорнілого пенька на північному березі до кущів верболозу, окуляри наштовхуються на бліду пляму чужого обличчя. Поряд виникає друга, третя...
“От і все! – Всередині ніби щось обірвалося. – Здається, почалося!”
- Товаришу сержант, слухайте... – Шепіт кулеметника, Серьоги Поліщука, ніби крик.
Клімов почув раптом, як вибухоподібно, чергами, завелися на тому березі потужні двигуни. Ніби десятки літаків раптом запустили свої мотори. Край лісу на тому, північному березі раптом освітився, там, здавалося, хтось ввімкнув потужні ліхтарі. Але ж там на двадцять кілометрів – одні болота? Що це?
З ревом, низько над рікою пройшли три літаки, ішли на південь, прямісінько на нашу територію. Гул накочувався хвилями і падав зверху рокіт моторів. Мить, і трійка літаків перетнула кордон. Клімов підтягнув сумку з рацією. Натиснув тангенту, викликаючи заставу, старшого лейтенанта Губіна.
- “Клумба”, я – “Троянда-5”, порушення кордону. Три літаки курсом на... – ще три крилаті машини пройшли над головами прикордонників, – ...південь. Василю, Василю, чуєш мене, починається!
В навушнику пропищало – застава і сама все чула. От і добре, а ми займемося нашими справами. Зараз тут нам буде непереливки. Мисок – найбільш зручне місце для висадки на наш берег.
- Товаришу сержант, що це таке? – Злякано запитав другий прикордонник, Лукашевич, молодий, тільки з весняного поповнення. Літаки тепер йшли вже безперервно. – Чого вони на нашу територію...
Обличчя у прикордонника побіліло, здавалося, не лице – гіпсова маска, і Віктор подумав: “І я теж блідий”. Ще б пак, збліднеш, коли заварилося! А, можливо, це не війна, а провокація. Крупна провокація. І безжально усміхнувся: не хитруй, хлопче, не провокація. Це війна. Настав її час. І твій час настав, Клімов.
- Не дрейф, салага, відіб’ємось! – Хлопнув долонею по плечу. Клімову стало раптом спокійно та весело. Події набрали визначеності і це зняло залишки напруги і непевності. – Що, страшно? Боїшся?
- Боюсь. – Тихо промовив Лукашевич. Признаючись своєму командиру, шукав у нього захисту.
- А ти не бійся, Стьопа! У тебе ж зброя в руках, а не палиця, штурмовий карабін, і в мене, а у Серьоги – кулемет... Тому нехай вони нас бояться! По місцям, хлопці! Зберігати спокій! Щас почнемо профілактику від страху.
По неглибокій траншейці розповзлися в боки: Поліщук – в центрі, Клімов і Лукашевич – прикривати фланги. А окопчики для стрільби з коліна та траншейка були вириті й замасковані заздалегідь – звідси прекрасний огляд і тут, коли що, можна прийняти бій. Коли що? Ось воно! В повітрі прошелестіли снаряди, рвонули землю. Ще, й ще. Б’ють гармати з-за Прип’яті. Снаряди рвуть землю в районі застави, від того, чужого берега відчалюють надувні човни і понтони, кулеметні черги. Пальба і вибухи в районі застави.
 Відчуваючи, що назавжди зрікається земного, життєвого, дрібного, ніби підноситься над світом, Клімов стис губи і висунувся з ями. Страшно, тільки ж потрібно якось оцінювати обстановку. Машинально глянув на годинника: п’ять сорок, для рапорту запам’ятав. Зітхнув, знову йому писаниною займатися після наряду замість сну. І похопився: який тепер, до дідька, рапорт!
На тому березі в верболозах замигтіли фігури “червоних”, підтаскували до краю води надувні човни та понтони, похапцем спихали у воду. Віктор стискував карабін. На мить з’явилася думка: ковпак зі скла, що прикривав землю, розбитий гарматним громом вщент. Лишилося тільки очікування переправи “червоних”, бою і того, як себе вестиме в цьому бою він, сержант Клімов.
- Поліщук, Лукашевич! Стріляти тільки по моїй команді! – Віктор зняв карабін з запобіжника.
- Єсть, товаришу сержант! – Вроздріб відповіли прикордонники.
- Поліщук, чергами по автоматникам. Лукашевич, бити прицільно, по офіцерам, кулеметникам!
- Єсть, товаришу сержант! – Захисного кольору човни і понтони, зносилися течією, вибиралися на стрижень, в кожному понтоні по десятку солдатів, в сталевих шоломах, з пістолетами-кулеметами, б’ють з них поверх крутих гумових бортів. А скільки їх, тих човнів та понтонів? Не злічити, вони по всій річці.
Перша моментальна думка: шість станкових кулеметів січуть кулями повітря над головами своїх, обробляють місце висадки, друга думка: почалася атака. Під прикриттям кулеметів ланцюг червоноармійців кинеться від човнів і понтонів по дорозі на заставу, збіжить пагорбом, зайде в тил заставі. Протилежний берег ще недавно під туманним місяцем здавався неживим, пустельним, а тепер ожив, задихав, розцвів вогнями і звуками. Летіли звідти на всі боки трасуючі кулі, червоні і білі бризки, пунктири, колючі голки.
А від того, чужого берега, понтони і човни з автоматниками, зносилися течією прямо на мис і вже наблизилися до нашого, українського берега. Їхні силуети висвітлювалися спалахами пострілів, позначалися пінною хвилею. Понтони, човни підповзали до відмілини, зіштовхуючись, незграбно тицялися носами. Десантники стрибали прямо у воду, вели вогонь по нашому березі навмання, але кулі щільно свистіли над головами, втискували в землю. Мав рацію старший лейтенант Губін, доведеться проти батальйону бій тримати, це в трьох-то! Коли б не готувалися до такого, починаючи з двадцять другого року, полягли б усі ми геройською смертю, хоч і накришили б загарбників десь з десяток чи з сотню, але змінити б нічого суттєво не змогли. Тільки ж готувалися до “визволення”, тому для “товаришів комуністів і брательників-славян” маємо доста сюрпризів і тут, на миску, і на заставі, і на дорогах. Ласкаво просимо, любі друзі!
- По порушникам – вогонь! – Клімов подав команду несолідно, ковтаючи слова, якось пискляво.
Поліщук вдарив короткою чергою. Вогненний тріск пролетів і встромився в неясну темну масу на березі. Вдарив ще й ще. Кулі вилітали з ствола, рихлили пісок, збурили воду в Прип’яті. Так само, чергами, бив і Лукашевич. Клімов поморщився: нагадував же, краще стріляти поодинокими пострілами. Але нехай, штурмовий карабін, коли поставити на автоматичний вогонь, вмить повертає впевненість. А набоїв досить!
Карабін смикався, випускаючи кулю за кулею, але руки були твердими, в коліматорі Коліматор – оптичний однократний приціл на штурмовому карабіні. Дозволяє прицілювання зразу двома очима. цілі падали і більше не вставали. Поклавши десяток тих, хто висадився на берег, Клімов переніс вогонь на підпливаючі човни. Стріляв, про себе відмічаючи: так-так, човен продірявив, комісарика зрізав, з червоною зірочкою на рукаві, он тих двох, вони саме ручняк Ручняк – ручний кулемет. В даному разі ДП-27 “Дегтярьов піхотний” встановлювали, поклав, а он човен на середині ріки перевернувся, чутно лайку і зойки. Що, гади, не розраховували на таку зустріч? А далі ще й не таке буде...
Клімов визирнув з окопчика, глянув поверх бруствера, що там його бойові товариші роблять. Поліщук бив короткими чергами по тим, що вже висадилися на берег. Правильно: бий по гущині, а я буду по важливим цілям працювати. Крайнім ліворуч заліг Лукашевич, його карабін також бив короткими чергами, але вже не так нервово, як в перші хвилини, по пів-магазина зараз. Стьопа тепер стріляв економно, два-три постріли, як його й учив Клімов: ду-дук, ду-ду-дук! Можна вважати, бій прийняв нормальний характер.
Віктор глянув на годинник – всього тільки п’ята хвилина бою пішла! Ти диви, а йому здалося, що пройшло принаймі півгодини. Змінив магазин – всього тільки другий з початку бою – і далі стріляв у тому самому ритмі: одиночними пострілами по найважливіших цілях. Крикнув Лукашевичу:
- Стьопа! Постав карабін на одиночні! А то всі набої розстріляєш! – Про те, що набої розтратять, всі, що принесли, він більше для порядку сказав. Цілий ящик принесли, тищу сімсот шістдесят штук. (Не в ящику несли, звичайно, спробуй, доперти такий тягар від застави, всі руки об мотузяні ручки зітреш. І не в цинках, що, як відомо, взагалі ніяких ручок не мають, і як до них підступитися, не відразу зметикуєш. Все надзвичайно просто: розпечатав коробку, а там ще на заводі споряджені обойми по десять набоїв розфасовані в ганчір’яні патронташі-бандольєри. В кожній кишені – по дві обойми, в патронташі вісім кишеньок. Почепив навхрест пару таких бандольєрок і вперед! А оскільки кишені бандольєрок були досить місткими, вміщали майже всі піхотні боєприпаси від набоїв для штурмових рушниць штурмова рушниця – мисливська рушниця 12-го калібру з більш коротким стволом, пристосована для бою на близькій дистанції (окопи, приміщення і т.д.) до ручних гранат, ці патронташі використовували, як додаткове і дуже зручне спорядження, за яке, до того ж, не потрібно звітувати.)
В непевному світлі цього вересневого світанку було видно: перша хвиля атакуючих – розвідники, ясна річ, – залягли якраз по краю води. Понтони та човни розбиті, перевернуті, трупи нападників валялися на піску або зносилися течією Прип’яті разом з залишками плавзасобів. Вибухи гранат та черги ручників і карабінів лунали праворуч і ліворуч, де були сусідні наряди. Понтони і човни з розвідниками причалювали саме в місцях ймовірних ворожих переправ, саме там були окопи, траншеї і блокгаузи, зайняті посиленими нарядами. І раптом стало тихо. Раптом – це для Клімова, бій стихав поступово, але Віктор не помітив цього спаду, він тільки зафіксував його закінчення: тиша! Легенько потріскували в полум’ї сухі кущі за відмілиною, повітря смерділо димом та вибухівкою. Клімов оглянувся в бік застави: край лісу висвічувався, отже, там пожежа. Все зрозуміло: артилерія весь час садила по заставі. Оглянув своє воїнство: Сергій Поліщук зиркає чорними очима з-під краю шолома, а одна щока біла від налиплого піску – видно, втискався обличчям в пісок, коли палили в наш бік. Нічого дивного, попервах я й сам з переляку втискувався! І Лукашевич також перестав мандражити, набиває набоями розстріляні магазини, дістаючи обойми з бандольєрки. Тільки бою ще не кінець, це лиш так, невеличкий перепочинок. За хвилину-дві “червоні” отямляться і полізуть знову. Он, уже сіріє світанок на сході, край неба почав рожевіти. А вони все ще тут, на березі вовтузяться...
Віктор ввімкнув рацію, викликав заставу. Відповів йому Губін. Клімов доповів про бій, чітко, за статутом, про те, що поранених і убитих немає, першу атаку ворога відбито, але ось-ось почнеться друга.
- Ти, Вітю, там не дуже затримуйся. – Сказав начальник застави. – Це добре, що у тебе без втрат. В нас тут також втрат немає, але заставі – хана! Все згоріло, і твій будиночок також. Як тільки вони знову в атаку підуть, підривай міни і відходь на заставу. Тільки будь обережним, думаю, все-таки до нас в тил просочилися їхні розвідгрупи, на відході можеш наразитися. Май на увазі, підходи до застави засипано мінами, йди до критої траншеї, до “нори”. Там тебе Барабаш зустріне.
- Зрозумів. – Віктор вимкнув рацію, жестом підізвав до себе підлеглих.
- От що, хлопчики, забирайте манатки і мотайте за схил пагорба, відходити поповзом, по траншеї. Чекайте хвилин десять, не більше. Коли не повернуся за цей час, бігом на заставу. Старший – Поліщук. Ти, Серьожо, будь напоготові, десь тут радянські розвідгрупи бродять, можуть вас сповити, як малят. Про міни пам’ятайте, буде особливо кривдно, коли на власній міні віку собі вкоротиш. Все. З Богом!
- А ти? – Поліщук як завжди, перечити намагається, з досадою подумав сержант.
- А я постережу наших приятелів. Мінне загородження, крім однієї групи, я на автомат поставив, довго затримуватися не стану. Тільки вони піднімуться, рвану першу лінію загородження і слідом за вами.
- Віть, га, Віть, а може не потрібно чекати. Став всі групи на автомат і гайда разом на заставу. – В очах Сергія було і прохання і небажання залишати командира одного, сам на сам з “червоним” воїнством.
- Ні, я хочу сам підірвати. Нехай сповна отримають все, що ми їм приготували. Ідіть, я дожену...
Хлопці потисли йому руку і поповзли по траншейці. Віктор виглянув з окопу. На березі вже чітко було видно, що зробили троє прикордонників за час цього першого бою. Близько чотирьох десятків вбитих та поранених залишили нападники на річковому піску південного берега Прип’яті. Троє-четверо припадає на Степана, подумки підраховував сержант, дюжина-півтори – на Поліщука, приблизно стільки ж – мої. За весь цей бій я розстріляв неповні два магазина – набоїв з сімдесят, та й відстань була не така велика, трохи більше ста метрів. Он ті, у воді, праворуч, точно – мої. А той кулеметик-то, “дегтяр”, “червоні” прибрали, встигли ж таки, гади! Віктор оглядав поле першого свого бою і міг би пишатися собою. А він раптом відчув в’ялість і страшенну втому. Ніби ці вбиті ним загарбники миттєво випили всю його молоду силу, енергію ще не прожитого ним життя. Частина його душі, яка боролася з ворогом на цьому залитому смертю клапті піщаного берега, ця частинка душі раптом змертвіла, перетворившись на жменю попелу. Він відчував в собі цю миттєву смерть, тлін життя.
Це змертвіння продовжувалося всього тільки мить. Воно закінчилося, ніби серце, яке зупинилося на цю невловиму і важку мить, зсунулося з мертвої точки, проштовхнуло крізь себе тромб і знову забилося в тому самому ритмі. Потрібно було діяти, жити. Потрібно було воювати далі...
“Червоні” також, видно, знудилися лежати на мокрому та холодному піску. Віктор помітив, що вперед виповзли двоє, виставивши перед собою довгі саперні щупи. Ось це було зовсім не до речі. Хоч зняти міни їм не вдасться, однак противнику тоді шкоди мінне поле не заподіє. Віктор поклав цих двох сміливців-саперів двома пострілами. І ледве встиг сховати голову: повітря, здавалося, занило від куль, так густо садили “червоні” по ньому зі своїх машинок. Вдарили принаймі з десятка ППД ППД – пістолет-кулемет Дегтярьова.. Пісок на бруствері окопу аж кипів, шарудів по шолому, сипався за комір.
“Ого! Тут би тільки самому вдалося п’ятами накивати!” – Клімов не став випробовувати долю, за цей ранок він її вже досить випробовував, поклацав тумблерами на пульті управління мінним загородженням, переводячи групи мін на роботу в автоматичному режимі: хай йому грець, лишатися тут, так можна й голови позбутися, а вона йому ще пригодиться! Дочекався, поки сигнальні лампочки на пульті підтвердили проходження команди, та й поповз мілкою траншеєю на південний схил пагорба. І весь час, поки не сховав його схил, повз сержант по траншеї і таке відчуття було, що впивається йому в спину куля.
Хоч і саднило потім уражене самолюбство, – як не кажи, а в ті останні хвилини він перелякався, – вшився Клімов з мису саме вчасно. Коли він перевалив через гребінь пагорбу і з берега побачити його вже не могли, по залишеній позиції вдарили міномети. Обстріл тривав недовго, хвилин шість, але коли б прикордонники і далі залишалися на мисі, вціліти їм би не вдалося. Міни роздирали мис то нижче по схилу, то на самому гребені. Вибухи стихли, десантники, мабуть, піднялися в атаку – подумав Клімов. І майже одночасно на березі хлопнули три вибухи – спрацювали міни, вистреливши вгору сімома бойовими осколковими елементами кожна. Підрив такого елементу відбувався на висоті чотирьох-п’яти метрів і згори вниз бив дощ осколків, знищуючи все живе в радіусі п’ятдесяти-шістдесяти метрів. Вибухівник касетної міни спрацьовував від сейсмодатчика, налаштованого на виявлення в зоні ураження переміщення об’єктів масою від шістдесяти до ста кілограмів. І таких мін по всьому березі кілька сотень натикано, тому погоні можна було б мені й не боятися, заспокоював себе Клімов, але мимоволі все пришвидшував та пришвидшував ходу.
Про підлеглих він не турбувався, не заблукають. Обоє знали ці місця, як свої п’ять пальців, вони тут виросли. На прикордонних заставах, як правило, більш ніж три четверті прикордонників були місцевими жителями. Клімов йшов і вслухався у воєнні шуми цього першого світанку війни. Так само гримить над Прип’яттю канонада, але вона вже розбивається, вже дробиться на окремі осередки. Вибухи бомб та снарядів особливо чутні, кулеметно-рушнична стрілянина помітно посунулась на південь. З ревом пройшли над головою ланки радянських літаків. “Чайки, сто п’ятдесят треті” – відзначив Клімов. Літаки йшли з півдня, тепер вони заходили на посадку, шасі машин було випущено. Отже, прямо біля кордону у них аеродром, подумав Віктор. Все правильно, зліт в наш бік і набір висоти вже над нашою територією, то можна взяти менше палива і більше бомб. Та й цілі недалеко. От нахаби, прямо під носом свій аеродром розташували! Нічого, живий сьогодні лишуся, з тими літаками розберусь в найближчому майбутньому. Неодмінно розберуся, пообіцяв сам собі Клімов. Ще відмітив про себе, що літаків поверталося ніби менше, ніж злітало. Правильно, було двадцять ланок, а повернулося тільки дев’ятнадцять і дві ланки неповні. Один літак з останньої ланки був підбитий, валився з однієї площини на іншу, і двигун машини працював з перебоями. Навіть перший наліт легко їм не дався, дали наші їм прочухана!
...Начальника застави Клімов знайшов на спостережному пункті. Застав у доброму гуморі – Губін був задоволений результатами перших боїв: застава втрат не мала, а це було головним.
Перископ був уміло замаскований в кущах глоду і давав можливість бачити все, що відбувається на значному відтинку дороги, яка йшла повз заставу. Губін відірвався від окуляра, жестом запросив Віктора глянути. По шосе рухалася танкова дивізія і розгледіти окремі машини було неможливо: все зливалося в якусь суцільну сіру стрічку. Танки йшли впритул – інтервали були нерозрізнені. Порахувати їх було неможливо. Корпуси, башти, гусениці – все злилося, і по тому, як неквапливо вони виповзали, цей рух здавався грізним та убивчо-згубним, а нерозрізненість деталей тільки заохочувала уяву...
- Подивився? Моща, так? – Губін звільнив місце спостерігачу і першим зник у тунелі. – Пішли.
Віктор пройшов у командирський відсік. Губін з інтересом дивився на сержанта.
- Як настрій, Вітю? – Клімов здвигнув плечима, дурне питання, який настрій в перший день війни.
- Я вважаю, ми їм повинні зараз вжарити. Просто зобов’язані. Бо таке враження, що ми боїмося.
- От і молодець. А то я подумав, що мій заступник, м’яко кажучи, не в гуморі. – Усміхнувся Губін. – Вжаримо обов’язково. А особисто для тебе на сьогоднішню ніч завдання буде. Дуже мені не подобається отой аеродром біля кордону...
...Віктор проспав до двадцятої години, коли досить смерклося. Днювальний розбудив Клімова на чверть години раніше від інших. Пов’язка трохи сковувала рухи лівої руки, однак рана вже не відчувалася і морозити також перестало. Сержант швидко вдягнувся, намотавши дві пари онуч – тепло вересневих днів змінювалося нічними холодами. В останній день літа взагалі заморозки вдарили. Минуло літо, минуло...
В житловому відсіку було тьмяно – світилася тільки одна лампочка чергового освітлення. Все, як і в мирний час, коли наряди готувалися до виходу на кордон. От тільки приміщення без вікон і на глибині в два десятки метрів, а так все було звичним, ніби й не сталося нічого сьогоднішнім ранком. Аж відчай брав! Підготовлене заздалегідь спорядження лежало на підлозі перед ліжком кожного, хто піде з ним на той бік.
У свою групу Клімов взяв вже перевірених сьогоднішнім боєм хлопців: Поліщука та Лукашевича. А четвертим в групі був провідник службової собаки – йти їм випадало на чужу територію, песик в такому розвідвиході буде просто незамінним. Піднявши бійців, Клімов пішов до Губіна, уточнити обстановку.
У відсіку-тамбурі неяскраво світила синя лампочка в ніші над броньованими дверима.
- Шикуйсь. – Віктор оглянув своїх бійців. – Так, пострибали. По черзі...
Лукашевич підстрибнув, м’яко приземлився на ноги, ще раз і ще. Ніякого брязкоту, тільки гупання. Віктор ляснув його по плечу: досить, виходь! Поліщук підстрибнув легко, як м’ячик. Ні звуку. Слідом за ним пострибав Іван Бортник, провідник собаки. Алмаз, здоровенний собака, радісно заскавчав –песик за цілий день знудилася сидіти в цьому підземеллі, а хазяїн так стрибає перед виходом на кордон. От і радів Алмаз. Ніч наступала холодна, росяна, небо визоріло яскраво, як на півдні, і оглядаючи Чумацький Шлях, Віктор подумав, що цієї ночі все буде добре. Хоча брали інколи дрижаки, але невідомість завжди лякає.
В морозному повітрі від зброї гостро пахнуло рушничним мастилом і металом. Місяць ще не вийшов на небосхил, але видно було в вечірніх сутінках добре. Поки дійдемо до берега, геть стемніє, подумав Клімов, лише б місяць не з’явився, коли будемо Прип’ять форсувати. Потрапимо посеред річки на очі доброму кулеметнику, в десять секунд на дно пустить, раків годувати. А раки тут здоровенні! Сам ловив.
Було тихо-тихо. Навіть артилерійський грім на півдні стих. Тільки за лісом по шосе негучно гули двигуни автомашин, що квапилися поповнити наступаючим частинам боєприпаси і пальне. Але цей гул не порушував тиші, він був її складовою частиною. Десь віддалік тріска, яка відкололася від стовбура дерева, огидно і жалісно бриніла під вітром. Ні, все-таки дивовижна річ – тиша...
Он якась темна цяточка стрибками перетнула стежину, зупинилася обабіч, витяглася стовпчиком. Заєць! Нашорошив вуха та й шугнув поміж дерев. До війни в такі ночі в сусідньому селі довго не змовкали пісні, подумав раптом Клімов. І зловив себе, як швидко для нього звичним стало оце – “ДО війни.” А чи це все відродиться? Та й скільки хлопців не повернеться в те село вже ПІСЛЯ війни?
- Стій!.. Чотири!.. – Пролунав приглушений, здавлений до шепоту голос.
- Два! – Відізвався Віктор на пароль. Цієї доби на заставі діяв пароль “день місяця”. Вимовлена вартовим цифра і відгук в сумі повинні були становити дінь місця. Сьогодні ще було шосте вересня.
Туман просочувався з якихось непомітних баюр та вибоїн, здавалося, він виділявся з кожної травинки, дерева і кущі поволі зникали в тій пелені. Група брела, як в молочному киселі, такий в’язкий був туман. Спускалися в виярок, ніби занурювалися у води моря казкові богатирі з “Казки про царя Салтана”. “А я у них дядька Чорномор!” – спало враз Віктору на думку. Він аж головою покрутив – образно він став мислити, до чого б це? На дощ?..
Поліщук прилаштувався зі своїм кулеметом на носі човна – звичайної рибальської плоскодонки. На весла сів Лукашевич – силою його Творець не скривдив, коли щось буде не гаразд, він цього човника за хвилину через Прип’ять перекине, разом з прикордонниками. Алмаз разом з провідником прилаштувалися теж попереду. А Клімов примостився на кормовій банці. П’ятим з ними йшов один з бійців наряду.
Весла тихо плюснули, наш берег зник за сивою пеленою. Видно було тільки на три-чотири метри. Протилежний берег виринув раптово, човен мало не наштовхнувся на топляк. Почорніла від води деревина правувала за орієнтир, топляк добре було видно з спостережної вежі. Жаль, знесли її вранці снаряди.
Човен підходив до берега, розвернувшись кормою – на випадок, коли там засада радянських прикордонників, щоб не витрачати час на розвороти. Але берег мовчав. Віктор спрямував в той бік ствол карабіна, подовжений ПБСом ПБС – прилад для безспалахової та безшумної стрільби, готовий щомиті відповісти пострілом на постріл, тільки все було спокійно на чужому березі. “Наше щастя...” – подумалося Віктору.
Прикордонник, що проводжав їх, зіскочив у воду, ривком виштовхнув човен на берег – розвідгрупа повинна висадитися на ворожий берег сухою, а він за якісь півгодини буде на заставі, там висохне і висушить одяг. Висадилися на берег, зайняли оборону. Тихо. Віктор відкинув капюшон маскувальної куртки, в такому тумані покладатися можна тільки на слух, але все було тихо, не лунали ворожі команди, не клацали затвори, не гарчали прикордонні собаки. Що ж, воно й добре. Почекали ще з п’ять хвилин, тільки все залишалося без змін. Сержант плеснув по плечу хлопця, який мав повертатися: “Бувай, друже!” Той штовхнув човна, перевалився через борт і пропав в пелені туману. А розвідгрупа зникла в протилежному боці. Йшли напрямки – стежини, без сумніву, перекриті секретами, а вихід на ціль в незнайомій місцевості не становив особливих труднощів – таку задачу вони відпрацьовували десятки разів ще в мирний час...


Дуель з тінню
Повідомлення про те, що на радянському боці кордону відбувається щось незвичайне, почали надходити ще в останній декаді квітня. Самі по собі вони не несли нічого тривожного, але зібрані докупи викликали занепокоєння. Бо роздумуючи над тим, що означають і чим закінчаться розпочаті радянською стороною заходи, і сам Якубович, і його колеги, неодмінно приходили до висновку, що нічого доброго для України і Білоруського краю в діях сусіди поки не проглядається. Хоч про найгірше не хотілося думати.
Але коли на тому боці посилюється антиукраїнська пропаганда; коли без перерви в кінотеатрах і робітничих клубах крутять фільми, на зразок “Першого удару” чи “Ескадрильї номер п’ять” про напад на мирних радянських людей підступних українських буржуазних націоналістів і про рішучу відсіч усім ворожим зазіханням і потужний удар у відповідь непереможної Червоної Армії; коли прокладаються нові і приводяться до належного стану старі ґрунтові дороги, які ведуть до кордону; коли мости, що роками гнили на забутих лісових дорогах, спішно ремонтуються; коли на залізничних станціях розширюються розвантажувальні майданчики, подовжуються платформи і збільшується кількість запасних колій; коли прибувають і розміщуються в лісах нові військові частини, а в прикордонних селах шинки переповнені веселими і п’яними піхотинцями, артилеристами, танкістами і саперами; коли по той бік кордону день і ніч гудуть мотори танків, артилерійських тягачів і вантажівок; коли всі роз’їзди і запасні колії прикордонних станцій забиті ешелонами з воєнною технікою, боєприпасами, пальним та продовольством; який ще можна зробити висновок про ймовірні наміри радянського керівництва відносно свого південного сусіди?
В червні прийшло небувале розпорядження: резервісти інженерних підрозділів частин, які проходили щорічно тримісячні збори на Тучинському полігоні, і в кінці червня мали розійтися по домівках, залишалися в строю. Піхотинці і танкісти свою бойову техніку поставили на зберігання на технічних базах за місцем проживання, фактично – “за городами”, і розійшлися по домівках, в готовності на протязі якоїсь години завантажити в танки та бронетранспортери акумуляторні батареї і вийти в райони зосередження.
Хоч Поліські болота самі по собі добрий щит і надійно прикривають Україну з півночі від усяких несподіванок з боку комуністичної імперії, але без відповідної інженерної підготовки навіть такого ТВД ТВД – театр воєнних дій, без військ, самі собою захистити з цього напрямку країну не зможуть. Для цього потрібно готувати оборону: рити протитанкові рови, встановлювати напалмові фугаси і мінні поля, копати траншеї і окопи, споруджувати бліндажі, дзоти і доти, готувати протитанкові рубежі і засади, садити в глуху оборону війська.
За планом такі рубежі проходили по південному краю боліт, а самі Поліські болота ставали таким собі передпіллям, де мали діяти рухомі загони прикриття, диверсанти і місцева самооборона. Особлива роль відводилася прикордонному Мозиру, його підземеллям. В місті була замінована кожна будівля. А для інженерних підрозділів танкових і мотопіхотних батальйонів та бригад кадрового війська та з’єднань територіальної оборони настали часи напруженої роботи. Все літо по лісах вони встановлювали міни разом з мінерами місцевих загонів самооборони, одним з яких і був, зокрема, загін Олександра Якубовича. І подібне відбувалося по всій лінії кордону з Радянським Союзом від Бресту до узбережжя Азовського моря. Звичайно, з дотриманням всіх запобіжних заходів по збереженню військової таємниці. Без сумніву, по той бік кордону щось бачили, але там відбувалося таке, що на дії української сторони вже не звертали уваги.
Кінець серпня приніс визначеність у цій лавині загрозливо-незрозумілих подій.
Коли ворог сильний і наступає, нехай наразиться на оборону, на стіну. І пробиває цю стіну лобом. Нехай ворожі дивізії рвуться вперед по непрохідним мінним полям. Нехай його піхота гине під снарядами та кулеметним вогнем. Нехай, вражина, обламає зуби на загородженнях і зійде кров’ю на них!
І застрягти на цих рубежах радянським військам доведеться надовго. А тим часом в глибині країни будуть сформовані нові з’єднання, які підуть в наступ, коли ворог надірветься, намагаючись прорвати таку оборону. Оборонні операції перших днів війни заздалегідь відпрацьовувалося на численних навчаннях та маневрах, а тепер це належало підтвердити на практиці. Бо тільки практика є мірилом істинності.
А щоб супостату життя медом не здавалося, загони самооборони не дозволять ворогу накопити достатньо сили для прориву рубежів. Для цього ще в мирний час були обладнані спеціальні позиції вздовж автомагістралей. Суцільні мінні поля не дадуть противнику можливості звернути на путівці і лісові дороги. Нехай рухаються тільки у визначених коридорах, під постійною загрозою ударів загонів і груп диверсантів. А кулеметники і снайпери в обладнаних за мирного часу укриттях, озброєні потужною далекобійною зброєю не дозволять ворожим саперам знешкодити міни...
***
Теорія глибокої операції передбачала навальний нестримний рух механізованих частин в глибину ворожої країни, яку в короткий час потрібно перетворити на нову сестру в братній сім’ї радянських республік. А задача тих, хто не хоче йти під владу комуністів, в їхнє нове кріпосне право, хто обороняється від більшовицьких загарбників, перетворити цей рух у вкрай невигідні для нападаючого затяжні бої за кожен рубіж, за кожну траншею і окоп, за кожну вогневу точку.
Війна прив’язана до доріг. Так було у всі часи. І римські легіони, і тумени Чингізхана не могли обійтися без доріг, нічого не змінилося й у двадцятому столітті. Більш того, залежність сучасних армій від матеріально-технічного забезпечення (боєприпаси, паливо, продовольство, евакуація поранених і т.д.) ще більше підвищили значення транспортних комунікацій при плануванні і проведенні операцій.
Танки пройдуть скрізь, вони не для парадів створені. А там, де не пройдуть танки, пройде піхота. І не зупинить піхотинця ні ліс, ні болото, ні заполярна тундра. Це зуби дракона. Але в нього є ще й хвіст. От і тягнеться слідом за танковими та мотопіхотними колонами довгий хвіст підрозділів, які забезпечують і обслуговують зуби багатоголового чудовиська, без яких бойові частини існувати не можуть. А вони можуть рухатися тільки по дорогам. І важкі артсистеми по бездоріжжю не потягнеш.
В Поліссі багато боліт і мало доріг. Передові частини “червоних” потребували пального, продовольства, поповнення. Заслони стримували наступаючих, перекриваючи магістралі, але тільки на короткий час, поки не буде підготовлена оборона на зручних рубежах. Радянські танки і мотопіхота мали ось-ось вийти до цих основних рубежів оборони. Прорвати їх без потужної артилерії, без тисяч тонн боєприпасів неможливо. А доставити ці вантажі можна тільки по нечисленних дорогах.
Навіть не досить досвідчена у військовій справі людина, глянувши на топографічну карту Полісся, розуміє, що звичайна піхота, яка пересувається ніжками, так само, як і римські легіони, дійде від прикордонного Мозиря, столиці Білоруського автономного краю, до Коростеня – вузла залізничних і шосейних доріг, – за якісь два денних переходи. Однак перший ешелон радянських військ складався з танкових і мотострілецьких частин, а коли зважити, що від Мозиря до Коростеня вздовж залізниці прокладено автомагістраль у вісім смуг, і радянські танкові бригади мають на озброєнні швидкохідні танки БТ, які по такій дорозі можуть йти зі швидкістю в п’ятдесят-сімдесят кілометрів на годину, то прорватися до Овруча і Коростеня “червоні” зможуть ще до полудня першого дня війни. Тим більше, що аналіз співвідношення сил української армії та радянських військ був зовсім не на користь УНА УНА – Українська Народна Армія.
Три піхотні територіальні дивізії – всі українські війська, дислоковані у Поліссі, – проти чотирьох ударних армій Білоруського фронту встояти не можуть. Це було ясно навіть дилетанту у військовій справі. Кожна радянська армія мала у своєму складі танковий корпус з шістьма сотнями танків, більше тисячі гармат і мінометів, моторизовану піхоту, авіаційну дивізію з трьома сотнями літаків. А армія, яка наносила головний удар на Коростень ще й була посилена кавалерійським корпусом, пристосованим для дій у саме такій болотистій місцевості. Що можуть протиставити всій цій потузі українські війська? Кожна радянська армія крім власної артилерії, мала сім-вісім артилерійських полків РГК з далекобійним гарматами А-19 та гаубицями МЛ-20 проти одного артилерійського гаубичного полку територіальної дивізії – біблейська притча про Голіафа і Давида на сучасний лад. Чи довго протримаються територіальні частини проти таких кадрових з’єднань Червоної армії? Проти трьох танкових корпусів РСЧА в Поліссі українські генерали могли виставити дислоковану у Коростені українська механізована бригада, яка мала у своєму складі всього-на-всього три танкових батальйони по три десятки машин, та танкову бригаду з Новоград-Волинського, яка мала чотири танкові батальйони. Трохи більше двох сотень танків...
Стримати броньовані колони Червоної Армії на цьому напрямі при очевидній слабкості українських військ було неможливо. Це було зрозуміло і дилетанту від воєнної науки. Отож питання про якийсь там опір навіть не стояло перед радянським командуванням. Відповідь була очевидна і сумнівів ні у кого не виникало. При такій оснащеності сучасною бойовою технікою та озброєнням РСЧА РСЧА – Робітничо-Селянська Червона Армія, ударна армія може стерти з лиця землі якусь територіальну дивізію, укомплектовану резервістами, на протязі двох-трьох годин. В радянських штабах планувався переможний марш по шикарним українським автострадам спочатку до Дніпра та Південного Бугу, а потім аж до самого Чорного моря. А тому офіцери оперативних відділів ударних армій більше брали до уваги важку для наступу і маршу місцевість Полісся, ніж опір українських військ. Радянські командири списали ці війська зі своїх рахунків вже після другої години з початку війни. Вони навіть не могли припустити, що можлива затримка серед поліських боліт.
Тим більше, що перші години війни перевершили навіть найсміливіші припущення. Українські війська відходили, не приймаючи відкритого бою. Правда, доволі було неприємних сюрпризів, на кшталт висаджених в повітря мостів та суцільно замінованого міста. Та ще окремі підрозділи затятих націоналістів не бажали миритися з неминучим, і діяли із засад, ненадовго – на якусь годину-дві, – стримуючи наступ передових загонів Червоної Армії. Але загалом війська Білоруського фронту найближчу задачу виконали.
Задачею ж першого дня війни для передових радянських частин був вихід до Коростеня. Вона здавалося цілком реальною, зважаючи на те, що Мозир був зданий без бою. Правда, не вдалося захопити цілими мости через Прип’ять, це було досадно, але не більше. І в самому місті наступаючі частини наразилися на суцільне мінування і засідки снайперів, проте зачисткою відразу зайнялися підрозділи дивізії особливого призначення. Оперативна бригада “дзержинців”, виконуючи визвольну місію, першою, слідом за прикордонниками, перейшла українсько-радянський кордон. Слідом за чекістами по понтонному мосту переправилися рухомі частини шостої ударної армії. Не затримуючись у місті, передові загони трьох дивізій першого ешелону армії стрімко рушили на Коростень.
А з Коростеня можна вдарити в будь-якому напрямі: чи то до Києва спрямувати рухомі з’єднання і з ходу захопити столицю України, чи то до Житомира, де зосереджено значну частину військової промисловості України, чи то на Сарни, назустріч військам четвертої армії, які наносять удар з Пінського напрямку. Тим більше, що прокладені в двадцятих роках автостради дозволяють наступаючим військам рухатися з граничними швидкостями. А з півдня та заходу вдарять назустріч союзні радянським війська.
Бойові порядки радянських дивізій набрали стійкої форми для наступальних дій. Броньові кулаки їхніх ударних сил природно тяжіли до місцевості, яка була більш прохідною для рухомих з’єднань, де були дороги, по яким можна розвинути оперативний успіх в стратегічний прорив. Залишалося лише забезпечити просування танкових частин до Коростеня, а піхоті закріпити успіх механізованих військ.
Однак ці прекрасні плани “червоних маршàлів” з другої половини дня полетіли шкереберть. Місцевість Полісся зіграла з ними злий жарт. Чудові бетоновані автостради дозволяли рухатися з найбільшою швидкістю, це так. Але досить було перекрити їх навіть слабкими заслонами, і темп наступу падав до повільного чимчикування піхоти. Два-три танки, батарея протитанкових гармат, два-три взводи піхоти зупиняли танкові полки і мотопіхотні батальйони. І завмирали на бетонці танки та вантажівки з мотострільцями – обійти сили прикриття не було ніякої можливості: узбіччя шикарних автострад були засіяні тисячами мін і радянські війська несли втрати навіть до зустрічі з противником. Мінована смуга у ширину досягала часом кілометра. І все трималося під прицільним вогнем снайперів. Працювати їм було легко: прекрасна оптика і потужна зброя давали змогу вибирати будь-яку ціль і точно стріляти по ній на дальності до тисячі п’ятисот метрів, принаймі на вісімсот-дев’ятсот гвинтівки українських снайперів брали будь-яку ціль. А знищити невидимого снайпера було неможливо: прочесати ліс і підійти близько не давали щільні мінні поля, а надійне укриття захищало снайпера від осколків і куль під час обстрілу з боку блокованої колони.
Тому по Коростенській автостраді в перший день наступу “визволителям” вдалося пройти тільки два десятки кілометрів замість запланованого стрімкого ривка до Овруча і Коростеня. Заслони зустрічали вогнем радянські танки та мотопіхоту через кожні два-три кілометри і доводилося в цих сутичках втрачати час, техніку і війська. А в глибині, це радянські командири добре розуміли, тим часом зводилися оборонні рубежі, формувалися з резервістів частини, які їх займали. Переможного ривка радянських військ аж до самого моря не виходило, усвідомлення цього факту приходило разом з розумінням того, що проривати оборону українців доведеться з великими зусиллями, чималими втратами техніки і немалою кров’ю.
І другий день наступу не приніс радянським військам бажаного успіху. Прорвати оборону ворога і вийти на оперативний простір не вдавалось. А восьмого вересня наступаючі війська наразилися на підготовлену оборону під селом Нова Рудня, тут відмобілізована піхотна дивізія окопалася на південному березі невеличкої річечки Словечна. Бої тривали цілий день, українці відбили півдесятка атак танків та мотопіхоти, але успіху “червоним” досягти не вдалося. Особливо ж дошкуляла українська артилерія – виявилося, що дальність українських дивізійних гаубиць і їхній калібр значно перевищували відповідні показники радянської артилерії. Під кінець дня радянське командування остаточно зрозуміло, що без потужної артилерійської підтримки досягти успіху на цьому напрямку буде неможливо. Однак важка артилерія радянських корпусів залишалася все ще на північному боці Прип’яті, а дальності гармат не вистачало для підтримки наступаючих частин. Авіація ж нічим суттєвим допомогти не могла – зенітне прикриття опорних пунктів і районів оборони на цьому рубежі було досить сильним. Втративши кілька ланок штурмовиків І-15 і І-153 від вогню зенітних кулеметів і МЗА МЗА – малокаліберна зенітна артилерія, сталінські соколи не дуже прагнули атакувати війська, які зарилися в землю, з малих висот. А під вечір сьомого вересня почала діяти й винищувальна авіація УНА.
Однак, радянським генералам не можна було відмовити в умінні і наполегливості. Не досягнувши успіху на головній магістралі, вони спробували досягти свого, перенісши напрям головного удару. На схід від Мозира переправилася через Прип’ять мотострілецька дивізія. Напрям її удару спочатку був допоміжним, однак зазнавши невдачі під Новою Руднею, командувач шостої радянської армії спробував добитися перелому, вдаривши в обхід. І вже на другий день війни на цей напрямок перекинули легкотанкову бригаду. Однак справа краще не пішла. Наступати доводилося вздовж шосейної дороги, а праворуч-ліворуч простягалися ті ж самі болота, які сковували маневр рухомих військ. Слабосильні заслони противника легко стримували танки і моторизовану піхоту, вони віддавали кілометри і вигравали час. На третій день наступу танки “червоних” вперлися в оборону зведеного піхотного полку під Красновкою, Вільчею і Новим Миром. З ходу прорвати її не вдалося, обійти опорні пункти було неможливо – по болотам важкій техніці ходу не було. Радянські командири тричі кидали на штурм свої танки і мотострільців. Проте українська піхота встигла відрити окопи і засіла в траншеях, а виколупати її звідти без потужної артилерійської підтримки – задача майже нездійсненна. І, крім того, вже на другий день наступаючі частини почали відчувати нестачу боєприпасів – бойові підрозділи вирвалися далеко вперед, а комунікації “червоних” опинилися під ударами загонів самооборони. Українські снайпери пострілювали з великокаліберних гвинтівок з-за непрохідних мінних полів по транспортним колонам. А звернути з траси не було ніякої змоги – по обидва боки бетонного шосе щільні мінні поля. Спроби подавити снайперів видимих результатів не давали, окрім величезної витрати боєприпасів. Автомобільні колони втратили десятки вантажівок в перший же день війни.
Вервечки “зісів” і “газиків” йшли на південь нескінченною чередою, вибір цілей для стрільців був широкий. І снайпери не квапилися. Десь в зеленій гущавині чагарників чи дерев блискав спалах пострілу, – звук долітав вже потім, – і чергова вантажівка спалахувала яскравим полум’ям. Це коли куля потрапляла в бензобак або двигун. Тоді вважалося, що водію поталанило, встигав вискочити з охопленої полум’ям кабіни. До речі, водії миттєво відреагували на цю загрозу: тепер дверцята кабін з їхнього боку були відчинені, щоб вискочити без зайвої затримки. Та й снайпери виявили людяність – по водіям майже не стріляли. Гірше було, коли куля – кожна товщиною з палець дорослої людини, потрапляла в ящики з боєприпасами або двохсотлітрову бочку з паливом. Тоді водію рідко вдавалося вискочити цілим та неушкодженим. Броньовики, які супроводжували колони, відкривали шквальний вогонь по хащам. Тільки, як правило, ворожі стрільці робили один постріл, а потім замовкали до чергової колони. Спроби ж евакуювати підбиті машини зривалися скоординованими діями інших снайперів: тепер вони били по ремонтникам, водіям тягачів, по саперам, які пробували знімати міни, встановлені на узбіччях. Під кінець першого дня війни тилові служби наступаючих дивізій та бригад понесли відчутні втрати і довелося кидати підбиті машини напризволяще. Єдиним порятунком стала швидкість. Підбиті машини просто зіштовхували геть з дороги. І узбіччя прикрасилися остовами згорілих і підірваних вантажівок. На деяких дільницях вони прикрашали суцільною траурною облямівкою обочини автомагістралей.
Все це не могло не позначитися на темпі наступу та на настроях солдатів в передових і особливо в тилових частинах. Повзли чутки і на передовій все частіше прислухалися до частих перестрілок в тилу.
На другий день війни перед радянськими командирами на повен зріст поставала проблема захисту транспортних артерій. До цього, як показав перший день війни, “визволителі” виявилися мало підготовленими. Але заходів проти непередбаченої загрози вжили негайно, вже з другого дня супровід колон був посилений. Тепер на три-чотири транспортні машини було по одному гарматному бронеавтомобілю БА-6 чи БА-10. Кожну колону супроводжували шість-дев’ять “зісів” із зенітними установками в кузовах. А оскільки прочесати узбіччя доріг, прилеглі чагарники і ліс не було можливості через суцільні мінні поля, на трасу заздалегідь висилалися виносні пости, як правило, бронеавтомобіль з піхотним відділенням. Вони вели попереджувальний вогонь по чагарнику і лісових нетрях з гармат і кулеметів. Вжиті заходи дали результат і втрати вантажівок за два наступні дні відчутно скоротилися.
Радянське командування з полегшенням зітхнуло. Впевнившись в дієвості вжитих заходів, в радянських штабах зосередили всю увагу на передових частинах. А майор Якубович з задоволенням потирав руки – спрацював його нехитрий розрахунок. Можна було переходити до другої частини плану прикриття.
Весь перший день війни його загін самооборони діяв разом з армійськими частинами, стримуючи наступ броньованих колон противника. Плани були розроблені заздалегідь, проте в бою єдино вірний план той, який припускає, що всього передбачити не можна. І потрібно бути готовим до будь-якої несподіванки. А що вони будуть, майор Якубович не сумнівався анітрохи. І виявлений за кілька кілометрів від лінії державного кордону передовий аеродром, був першою такою несподіванкою. Рішення начальника прикордонної застави про його знищення майор вважав вірним – літаки злітали і заходили на посадку прямо над базою його загону, яка розташована була на острівцях в нетрях поліських боліт. Небезпека, що “червоні” можуть виявити її з повітря і знищити бомбами була досить велика, і майор без вагань дозволив здійснити диверсійній групі прикордонників рейд на північний берег Прип’яті.
Результат рейду з лишком покрив витрати, коли так можна говорити про загиблих. Загроза з повітря на деякий час зникла. Але ненадовго. З відходом частин прикриття загін приступав до своєї основної роботи.
...Ніч була прохолодною і, як більшість ночей на війні, таємничо-тривожною. В небесній високості, під блідніючими зірками, які дивилися крізь густе плетиво гілок, все йшли і йшли радянські бомбардувальники. На оповиту темрявою землю хвилями накочувався нудний стогнучий гул. З півдня, куди повзли по небу невидимі, важко завантажені літаки, часом доносився тугий, стишений відстанню відзвук вибухів. А на сході, ніби відповідаючи на далекий гуркіт бомбових обвалів, відгукувалась вогнем по “червоних” наша артилерія. Кілька разів десь там, на півдні в районі Вільчі, здіймалася тріскотня кулеметів. І знову тиша...
На шосе кілька разів мигнули сині смужки світла, які падали з затемнених фар вантажівок, що йшли до фронту чи поверталися назад. Втім, із засади вже добре проглядалося шосе. Коли машини проходили, воно знову ховалося в сірому світанковому вологому покривалі.
Клімов кахикнув пару разів у рукав, прочищаючи горло. Хоч і проковтнув пігулок, але не дуже полегшало, в горлі дере так само і в голові стоїть тонкий набридливий дзвін. А, можливо, це від вранішньої сирості, вдень, коли сонце почне припікати – початок вересня, які ще холоди? – його хворість минеться?
Поруч, за кущами, почулося бурмотіння. Віктор взяв карабін, пішов ходом сполучення. За гребенем в пагорб було врізане перекрите бетонними плитами укриття. Зараз в ньому відпочивали бійці групи. Віктор відчинив ляду. В бліндажі було досить шумно, в дальньому кутку на нарах хропів здоровило, чоботи сорок шостого розміру стриміли п’ятами разом, носками вгору, цілком за статутом. Ваня Рябченко навіть спав по стійці “струнко”, тільки руки з переплетеними пальцями покоїлися на грудях.
- ...це вам не полювання у вашому любому заповіднику, де кожен заєць знайомий і особисто симпатичний. Радянські прикордонники не зайці, затямте, вони вовки. – Сергій Поліщук сидів на збитих з жердин нарах, а навколо нього троє молодих хлопців з загону Якубовича. Навчав. – Тому відчувайте себе вовкодавами, коли хочете вижити. А для цього ви озброєні краще за свого ворога...
- Ваню, не хропи. – Віктор штовхнув Рябченка під бік. – Чуєш, не хропи, “краснопузиків” перелякаєш.
- М-на, м-на... нехай звикають. – Носки велетенських чобіт ворухнулися і це було єдиним рухом.
- Командир, це він просто так задумався. – Підморгнув Сергій.
І знову повернувся до своїх співрозмовників. Поки було тихо і супостат не допікав, він проводив навчання з вояками шерифа. Вони ж бо звикли більше з мисливськими рушницями та гвинтівками поводитися, ніж з штурмовими карабінами.
- В бою необхідно відкрити вогонь в будь-який момент. Але по закону підлості, набої мають властивість закінчуватися в найскрутнішу хвилину. І ти залишаєшся беззбройним. Це триває всього секунди, але вони можуть коштувати життя, і чим більше цих секунд, тим більша ймовірність втратити життя. Тому необхідно звести час на заміну магазину до мінімуму. Це досягається за рахунок трьох складових: перше, розміщення магазинів так, щоб виключити перехвати і використання другої руки, друге, контроль розходу боєприпасів; третє, швидкість заміни магазину. Як правило, носимо боєзапас в поясних сумках, повні магазини вкладаються подавачами вниз і кулями назад. Контроль досягається спорядженням магазину першими трьома-п’ятьма набоями з трасуючими кулями, а потім споряджаєш звичайними набоями. Як тільки побачив трассер, міняй магазин. У випадку чого, можна ще дати пару черг. Хоча я завжди міняю магазин, коли є така можливість, навіть коли залишається ще половина набоїв. Пустий магазин кладеться в сумку подавачем вгору і кулею назад. Так можна доспорядити його, не виймаючи з сумки, однією рукою. Заміна магазинів проводиться на раз-два-три. Раз – відкрити клапан сумки і захватити магазин за нижню частину, дістати і покласти на магазин в карабіні так, щоб подавач повного магазину був на рівні ствольної коробки або вище. Два – палець тисне на фіксатор, порожній магазин вниз, горловина повного підводиться до приймача і вставляється в нього. Три – пустий магазин кладеться в сумку. Все.
І він наочно продемонстрував, як це робиться. Дійсно, виходило артистично.
- Таким чином можна контролювати постійно обидва магазини і не впустити порожній, що може привести до його втрати, пошкодження чи забруднення. Контроль за витратою боєприпасів позбавляє необхідності пересмикувати затвор, набій завжди в патроннику. А це також виграні секунди. – Сергій поклав карабін на коліна і поплескав по ствольній коробці. – І ще майте на увазі, що коліматорний приціл карабіна дає змогу вести вогонь з обома відкритими очима, заплющувати одне око не потрібно. Тому в бою дивіться обома очима і слухайте обома вухами, не хлопайте ними, як слони в Африці. Крім того, карабін М-4 відмінно збалансована зброя, дозволяє вести вогонь більш-менш прицільно навіть однією рукою, друга в цей час вільна. Як це робиться, потім покажу... Раз командир прийшов, значить, скоро почнемо працювати.
“...слухати і дивитися обома...”, “...слони в Африці...” – Сергій вмів привертати увагу слухачів і ті сиділи з відкритими ротами. Клімов тільки хмикнув – він сам учив колись Сергія всім цим премудростям.
- Ви тут не дуже розслабилися? – Все-таки командирську суворість слід проявити.
- Встигнемо, командире. Спостерігачі на місцях, ми в хвилинній готовності зайняти бойові позиції. – Здвигнув плечима Сергій Сєдов, командир снайперської пари. – Ми хвіст рубаємо, а поки він дійде...
Він мав рацію – двоє спостерігачів знаходилися за два кілометри від місця засади і про наближення артилерійської колони противника сповістять вчасно. Крім того, ще троє вели спостереження в дзотах. А хвіст ворожій колоні мали рубати в тому місці, де дорога перетинала невеличкий потічок. Цей ручай тут пірнав у нешироку бетонну руру під полотном і був геть нікудишнім, курка вбрід перейде, але береги його були грузькі і досить широкі. Зруйнувати ту трубу – і ніяка техніка на південний берег не пройде. І не тільки техніка – піхоті також буде непросто форсувати цю незначну, на перший погляд, перепону.
- Добре. – Згодився Віктор. – Тоді давай прогуляємося. Подихаємо свіжим повітрям, та й, заодно, ще раз прикинемо як нам супостата бити краще...
Вони пройшли по траншеї в центральний дзот. Тут був встановлений великокаліберний кулемет і з трьох амбразур можна було прострілювати трасу далеко в обидва боки. Праворуч і ліворуч центральну вогневу точку прикривали два такі самі дзоти, тільки в них були встановлені звичайні станкові кулемети. Ці дзоти прикриті були мінними полями і малопомітними перепонами – петлями з тонкого сталевого дроту. Від кожного дзота до шосе ішов підземний хід, він в кінці розгалужувався на п’ять-шість “лисячих нір”. Вони дозволяли диверсантам виникати несподівано з-під землі, за лічені хвилини завдавати несподіваного удару і потім зникати для противника невідомо куди...
...Командний пункт майора Якубовича розташувався на висотці за півкілометра від шосе. Висотка ця заросла карликовою осиною і нічим не відрізнялася від таких самих висоток та пагорбів, які ніби пунктиром, продовжували собою вигнутий мис лісу і були схожими на гігантський ріг. Зелені купини кучерявилися по всій болотистій заплаві і по цей бік (де таїлася зараз в бліндажах і дзотах засада) дороги, і то той. Сіра стрічка дороги йшла від Наровлі через Грушівку на Вільчу, де врилися в землю піхотні батальйони української армії. Вона по широкій дузі огинала висотку, кілометра за півтора перестрибувала по короткому містку через широкий ручай і вже тяглася далі на південь прямо, без підйомів-спусків, без поворотів, прямо на Народичі і далі на Коростень. На всьому відтинку – від рури з потічком до містка над ручаєм – ще в мирний час в шурфи було закладено достатню кількість вибухівки, щоб висадити в повітря важку техніку, яку противник буде перекидати по цій магістралі. Хитрість була в тому, що виявити заряди було неможливо, а виявивши – знешкодити їх без вибуху. А по болотистим обочинам цього шосе пройти могла б лише піхота, та й то не на колесах., а своїми ніжками.
Зоряна ніч поволі, з явною неохотою відступала перед світанком. З КСП КСП – командно-спостережний пункт вже чітко проглядалася дорога. І на ній поки що було пусто. Тільки пройшли дві-три одиночні машини, вантажені ящиками.
На командно-спостережний пункт вів критий хід сполучення. Якубович разом з підполковником Харченко піднявся по ньому до вершини пагорба на КСП. Тут було досить людно: офіцери загону і батальйону спецпризначення, зв’язківці командирів груп, радист, спостерігачі. На столику встановлені пульти керованих мін. І зараз сапер ще раз перевіряв проходження сигналу по електромережі.
- Все встигли? – Запитав він свого начальника штабу і обернувся до вузької і довгої амбразури, біля якої встановили стереотрубу, що дивилася лінзами на дорогу і заплаву перед нею.
Дві бічні амбразури були закриті щитами, потреби в них цього разу не було.
- Так точно. Система підриву працює нормально.
Тепер залишалося тільки чекати. Нарешті спостерігачі сповістили про появу інженерної розвідки та бічної охорони. Всі налаштувалися на скору появу противника, але чомусь ніхто не з’являвся на сірій бетонній стрічці шосе. Напруга росла.
Втім, довго ждати появи колони не довелося. Шосе було пустельним – незвично, ніби в мирний недільний день. На південь, в напрямку до передової котили півдесятка парокінних візків. Майор підкрутив настройку окулярів стереотруби – візники були вже літні дядьки, однак були напоготові, карабіни тримали на колінах і сторожко оглядалися по бокам. Слідом вроздріб, теж до передової, промарширував невеличкий підрозділ піхотинців – маршова рота, очевидно, поповнення для наступаючих частин. Здіймаючи куряву, мимо них на північ, в тил квапилися два санітарні автобуси. Піхотинці були, як на долоні, вдарити б з трьох кулеметів, щоб від них залишилося? Нічого б не залишилося, всі б лягли, до одного. Поталанило вам, “червонопузі”, дрібнотою виявилися на даний момент...
А потім з північного сходу з’явилися два броньовика – гарматний БА-10 і кулеметний БА-20, – та полуторка з піхотним відділенням. Біля містка полуторка зупинилася, червоноармійці дружно сипонули на землю, а броньовики перейшли на протилежний берег ручаю і взяли під приціл ближнє узлісся. Інженерна розвідка, поправив себе майор, а в полуторці зовсім не піхотинці – сапери. Хвилин десять червоноармійці щось намагалися виявити під містком та на обох берегах. Якубович тільки посміхнувся про себе: ну-ну, старайтеся, “визволителі”!
Знову зазумерила рація. Спостерігачі доповідали, що з боку Наровлі підходять не менше, ніж півсотні артилерійських тракторів з важкими гарматами на крюку, і це ще не кінець колони. Невдовзі їх побачили і з КСП. Однак спочатку пройшли і зайняли позиції на узбіччях виносні пости, кожен мав у своєму складі бронеавтомобіль БА-10, полуторку з зчетвереною установкою “максимів” у кузові та піхотним відділенням на бронетранспортері. Бронетранспортери були новенькі, американські “халф-траки”, здавалося, у повітрі навіть свіжою фарбою запахло.
- “Туман”, я – “Яструб-25”, – викликав майор циркулярним циркулярний – спільний для всіх підрозділів частини позивним підрозділи, – увага, підходить колона. Нагадую, вогонь відкривати тільки по моїй команді. Я – “Яструб-25”, прийом.
На учбових заняттях його бійці десятки разів громили колони “умовного противника”, вони добре знали, коли і по яким цілям відкривати вогонь, але то було на навчаннях, а зараз на них чекав реальний бій. Для багатьох він був першим, а в першому бою часто нервуєшся. Тому застереження не було зайвим.
Першою скрипкою зараз був, без сумніву, підривник, Трохим Федорчук. Він розташувався біля амбразури, зайнявши своїми пультами столик. Коли на шосе з’явилися перші трактори з причепленими гаубицями, він рішуче відсунув від стереотруби Якубовича – зараз настав його час. Майор поступився місцем, йому і в бінокль було добре видно всю панораму грядущого бою.
- Ну, Трохим Петрович, на тебе вся Україна дивиться! Ти вже постарайся. Місце пам’ятаєш?
- А то! Тридцять метрів за містком. Щасливе місце. – Кивнув підривник. – Та не переймайтеся ви так, товаришу майор, зупиню я цю колону, їй-бо! Тільки б хлопці не почали передчасно стрілянину.
- Не почнуть. – Перші трактори вже підходили до місточка. – Приготуйся...
Федорчук поплював на долоні, як перед важкою роботою і потер руки. Ну, з Богом!
Артилерійська колона вже гуркотіла по бетонному покриттю шосе. В кузові кожного артилерійського трактора С-2 сиділо до десятка гармашів, ще стільки ж обліпило станини гаубиць. Впираючись сошками в кабіну, спрямовував вперед свій ствол ручний кулемет, “дегтярі” були встановлені на кожній другій машині. Кожну гаубицю і кожен трактор густо прикрашало свіжозрубане гілля – маскування від повітряного нападу. Здавалося, що зелені купини раптом захотіли помандрувати і от вервечкою рушили кудись на південь, в теплі краї, як птахи у вирій.
Вже проминули місток машини з розвідкою та головним дозором, а підривник тільки погладжував пальцем кнопку, вичікуючи, поки зійдуть на міст тягачі з важкими артилерійськими системами.
- Товариш майор, гляньте, дистанція між машинами точнісінько, як ми й розраховували. Щас я їх дуплетом...
Перший трактор поминув місток і, радісно стрельнувши чорним димом з дизеля, пришвидшив хід. Саме цього моменту й вичікував Федорчук. Кнопка підриву втискується в гніздо. Два вибухи лунають одночасно. Зблиснуло під трактором, шматки бетону разом з чорним земляним прахом злітають в ранкове рожево-синє небо. За містком, на тому місці, де тільки що був трактор з семитонною гаубицею величезна вирва. Силою вибуху відкинуло трактор геть з дороги, віддалік лежить понівечена МЛ-20 МЛ-20 – 152-мм гармата-гаубиця.. На містку застиг другий трактор, ледве не в’їхавши у здоровенну ямину. А позад нього, там, де був третій тягач – така сама вирва. Тільки тут трактор закинуло в потік, а гаубиця лежить метрів за десять по той бік шосе. Колона, стискуючись, як гармошка, зупинилася. Десь з хвилину в колоні тривало заціпеніння, а потім на обидва боки вдарили з кулеметів і карабінів. Бронеавтомобілі зі своїх сорокап’яток і ДТ садили по зловісній стіні лісу, який підступав з лівого боку до шосе зовсім близько. А ліс мовчав. Крім спостерігачів в укриттях, там нікого не було, засада таїлася з протилежного боку, там, де ліс відступав на кількасот метрів від бетонного полотна автомагістралі.
Хвилини за дві стрілянина почала стихати.
“Дійсно, чого стріляти, можливо, там і немає нікого...” – хмикнув підривник і усміхнувся у вуса.
Поступово паніка вляглася і гарматна обслуга позіскакувала з кузовів, зібралися купками, палили цигарки і напівголосно обговорювали цю непередбачену затримку. От поставили хохли міни, а тепер спробуй, об’їдь ці вирви! Дехто жалів загиблих артилеристів, тепер, мовляв, і шматків не позбираєш, розкидало бідолах, от тільки на мінне поле за ними йти, щоб поховати, чи знайдеться хто...
Якубович на КСП бачив, що “червоні” перестали звертати увагу на ліс. Навіть екіпажі деяких бронеавтомобілів залишили машини, такий собі розслабон після бою. Він взяв мікрофон радіостанції:
- Увага! – Радянські командири побачили, нарешті, що їхні підлеглі витрішки купують, і з матом-перематом – слів було не розібрати, але жестикуляція була вельми зрозуміла – почали наводити порядок серед своїх підлеглих. – Вогонь!
Перший удар завжди приголомшливий. Так сталося і цього разу. Вдарили довгими чергами кулемети і карабіни. Снайпери били по заздалегідь вибраним цілям, вибивали обслугу кулеметів, екіпажі броньовиків, поки ті не встигли сховатися за бронею. “Та-та-та-та-та-та...” – неслося над заплавою. “Так-так-так...” – відгукувалося відлуння. Десятки струменів трасуючих куль тяглися від пагорбів до сірої стрічки шосе. Політ червоних, зелених, білих світляків було добре видно, і це паралізувало на якусь мить-дві волю тих, в кого вони летіли. Перші дві-три секунди “червоні” були в ступорі і це сум’яття на дорозі дорого обійшлося їм. Кілька десятків убитих і поранених звалилося в куряву дороги, поки решта прийшли до тями і відкрили вогонь у відповідь. Коли вцілілі заховалися в кюветах – на їхнє щастя, на узбіччях були встановлені тільки протитанкові міни, протипіхотні ОЗМки і фугасні міни були встановлені трохи далі від полотна дороги, – і під машинами, вже палали з півдесятка тракторів, два бронеавтомобілі були підбиті, а великокаліберні кулемети добивали третій. Ці броньовики так і не змогли якось вплинути на долю бою, їх підбили, не давши зробити жодного пострілу. Зате екіпажі бронетранспортерів зреагували майже миттєво, їхні великокаліберні “браунінги” та “максими” відповіли зливою вогню по засаді.
...В вузькій щілині амбразури дзота сірів холоднуватий вересневий світанок. Втім, день грядущий обіцяв бути спекотливим, погоду Заремба відчував заздалегідь. Була у Янека дивовижна здатність – знати, яким буде наступний день. Можливо, саме тому він і поступив на агрономічний факультет. Правда, вже за рік засумнівався у правильності вибору професії та й пішов добровольцем до війська. Відслуживши дванадцять місяців, подався в єгері мисливського господарства в Прип’ятському заповіднику. Так само, як погоду грядущого дня, передчував він майбутню війну і не дуже здивувався, коли тридцять першого серпня був оголошений у краї загрожуваний стан. До цього тут були готові всі двадцять років після закінчення Громадянської війни в Росії. Знали, що одного, ось такого, не дуже чудового ранку прийдуть незвані гості з-за кордону, з радянського берега Прип’яті, і готувалися до цього. Тому зібрати в дорогу дружину з дочкою і відправити їх до своїх батьків у Бар, для Яна було звичною справою. (Навчання по евакуації мирного населення провадили щорічно, і не один раз. Все було готове заздалегідь, він тільки посадив сім’ю в свій всюдихід-легковичок і вивів на Корост енську магістраль. А вже під вечір дружина зателефонувала, що вони дісталися до Бару без пригод.) І сам Ян зібрав свої речі, замінував будинок – не залишати ж нажите добро загарбникам, а мінну справу знав кожен у цьому прикордонному краї, – і пішов на збірний пункт загону самооборони. Більше вдома він не бував, готував, разом з іншими бійцями, район бойових дій загону для майбутньої роботи: рили окопи, траншеї, будували дзоти.
Правда, дзот ДЗОТ – дерево-земляна вогнева точка. Правильно – вогнева споруда. Вогневою точкою називається вогнепальна зброя на позиції, але дзот – також правомірно, а офіційно – громіздко і незручно в читанні., в якому він зараз сидів, збудували ще минулого року. Такі дерево-земляні вогневі споруди вздовж двох основних автомагістралей, які йшли через ці болотисті місця, були на кожному кілометрі. Характерний бугор маскувався схилом пагорба, в який був врізаний дзот, і траншейним бронезакриттям – п’ятнадцять міліметрів броньової сталі над головою це краще, ніж накатник з захисним земляним шаром. Дзот призначався для КПК-13 КПК-13 – великокаліберний кулемет калібром 13.2 міліметра. – великокаліберного піхотного кулемета і тримав під своїм вогнем ділянку шосе від висотки з КСП до містка через ручай.
- Увага. – Пролунало в телефонних навушниках. – Противник. Приготуватися до бою.
Заремба відтягнув затвор, досилаючи набій в ствол, притиснув щільніше приклад кулемета. В оптичний приціл добре було видно місток, рідкі кущики під ним і по обидва боки ручаю. Передовий бронеавтомобіль поминув місток і зупинився на лівому узбіччі метрів за двадцять від нього, навівши гармату на близький ліс. Полуторка з зенітною установкою зайняла позицію на правому узбіччі шосе.
- Ян, передову охорону беремо на себе. Бронеавтомобіль – ціль номер один, – командир групи дивився в бінокль крізь амбразуру дзота, – ціль номер два – зчетверені “максими”, ціль номер три – бронетранспортер. Тільки без команди вогню не відкривай, спочатку сапери повинні відпрацювати...
- Зрозумів. – Заремба повторив команду. Повів стволом кулемета, приміряючись до цілей. На такій відстані кулі його кулемета проб’ють БА-10 і БТР наскрізь, а про “ГАЗ-АА” і мови немає. – Вони нас не бачать, товаришу сержант. На тому боці засаду виглядають. Цікаво, майор вирішив всю колону одночасно в синє небо висадити, чи тільки затиснути їх тут? А потім пострілювати час від часу?
- Затиснемо спочатку. – Сержант опустив бінокль. – Звичайно, простіше і легше підірвати всі заряди, але ж потім нам все відновлювати доведеться. Цей варіант тільки на крайній випадок. Тоді вже цією дорогою ніхто найближчим часом не скористається. Ні вони, ні ми... – І зітхнув. Він цю дорогу будував і йому було шкода своєї праці.
По обидва боки за дзотом в окопах були вогневі позиції двох ЗГУ-1 – зенітних горно-в’ючних кулеметних установок. Передбачалося, що доведеться довбати не тільки прикриту одними гімнастерками піхоту, а й відбиватися від авіаційного прикриття колон, і тут п’ятнадцятиміліметрові зенітні кулемети стануть у великій пригоді. Звичайно, ЗГУ-1 могли працювати і по наземних цілях, але така потужна зброя потрібна була тільки для першого удару, тому за зворотнім схилом пагорба на кулеметні установки чекали ТПК ТПК – транспортер переднього краю Луцького автозаводу легких всюдиходів. – в лісі вже давно пішки ніхто не ходить і пердячим паром нічого не тягає...
В оптичний приціл було добре видно, як витягували шиї червоноармійці, намагаючись розгледіти, що відбувається по той бік висадженого містка. А там радянські командири радилися, розмахуючи руками, як вибратися з халепи, в яку вскочили. Янек задивися на них і ледь не проґавив команду “вогонь”. Він ривком переніс приціл з бронетранспортера на БА-10 і натиснув на спуск. Віддача звично вдарила у плече прикладом. Заремба бив короткими чергами, по три-п’ять пострілів, тринадцятиміліметрові бронебійно-запалювальні кулі на такій короткій відстані мають величезну силу, тонка броня бортів бронеавтомобіля гнулася і рвалася під їхніми ударами. За кільканадцять секунд бою з бронеавтомобіля не зробили жодного пострілу. Вже на третій черзі з двигуна “беашки” повалив дим, а потім він якось разом зайнявся веселим жовто-червоним полум’ям і екіпаж залишив машину. Всі четверо залягли в кюветі по лівий бік дороги. Ян не став витрачати на них набої, нехай поживуть ще...
Наступною ціллю стала його кулемета зенітна установка. Для дерев’яної “полуторки” бронебійні кулі були зайвими і він переключив приймач стрічки на другу коробку, зі звичайними набоями. Щоб збити “максими” з триноги йому вистачило трьох черг, ще одну він потратив на те, аби розбити кабіну і двигун автомобіля. І переніс вогонь на бронетранспортер, екіпаж його не впав в ступор і відкрив шалений вогонь.
А з бронетранспортера лупили по окопам засади три кулемети, трасуючі кулі нападників видно було добре і засікти місце засади для екіпажу “халф-трака “халф-трак” – американський бронетранспортер М2.” не становило труднощів.
Червоноармійці вели сильний і точний вогонь, однак були у вкрай невигідному становищі – їхній бронетранспортер стояв відкрито. Хоч Заремба на якусь мить загаявся, перемикаючи приймач знову на стрічку з бронебійними набоями, і перша черга була невдалою, але другу він дав точно по великокаліберному “браунінгу”. Було видно, як кулі сковирнули кулемет з турелі. На правому борту бронетранспортера був встановлений також станковий “максим” на шворні, але тринадцятиміліметрові кулі кулемета легко пробивали восьмиміліметрову бортову броню, а набоїв Ян не економив, всадив в кузов бронетранспортера довгу-довгу чергу. Ствол “максима” задерся вгору, видно, кулеметник так і не випустив руків’я. Більше з “налф-трака” ніхто не стріляв...
...Коли вогонь припинився, запала напружена, гнітюча тиша. Тільки ліниво сотався дим з підбитих бронеавтомобілів та тракторів. Біля дороги не видно було жодного живого червоноармійця, вони поховалися по той бік шосе, залягли в кюветі праворуч дороги. Зрідка звідти пострілювали по висотці, по лісу, який стояв стіною в трьох сотнях метрів від шосе. Але ліс мовчав.
...Тим часом день вступав у свої права. Сонце повільно викотилося з-за темної стіни дерев і зависло над синім безмежжям Полісся, закутаного в синюватий серпанок вранішнього туману. І земля, і безкрає небо, і нескінченні ліси, і далекі темно-фіалкові пагорби – все було наповнене вранішнім спокоєм. Навіть не вірилося, що всього лише кілька хвилин тому на дорозі шаленів вогненний шквал...
- Давай, хлопці, ворушіться! – Обслуга ЗГУ миттєво ставила установки на колеса і разом з стрільцями прикриття їх на руках викочували з окопів, відтягували до транспортерів, які вже завели двигуни.
Свою задачу засада виконала, тепер потрібно було без втрат відійти. Червоноармійці не стріляли, можливо, не помітили, що противник залишає позиції, або, скоріше всього, не звернули уваги на його метушню. Однак, щось “червоні” все-таки задумали. З окопів побачили, як сірими мишами розбігалися від одного з бронетранспортерів, що вцілів, прикритий від обстрілу розбитим трактором і гаубицею, зв’язкові. В кількох місцях червоноармійці спробували розвернути свої семитонні МЛ-20, але снайпери кількома пострілами відбили в них охоту довести справу до кінця. У відповідь вдарили з півдюжини ручних кулеметів, які вдалося зняти з розбитих С-2 С-2 – транспортний трактор. Випускався Сталінградським тракторним заводом. Використовувався у артилерії, як тягач важких артсистем.. Їх підтримали великокаліберні “браунінги” з бронетранспортерів. Втім, стріляли вони недовго. Спочатку великокаліберні, а потім один за одним і решта кулеметів замовкли.
Дві ракети, червона і зелена, піднялися над дорогою і з їдким шипінням впали недалеко від окопів. Мабуть, це був сигнал до атаки, бо відразу ж в центрі і на флангах знову заторохтіли кулемети. Червоноармійці кинулися вперед, через грузьку заболочену улоговину до висоток, звідки по ним відкрила вогонь засада. Солдати наступали широким ланцюгом, стріляючи на ходу з карабінів і пістолетів-кулеметів. Вперед вискочив якийсь командир, картинно піднявши руку, закричав щось, здається, “Вперед, за Сталіна!”. Мабуть, це був якийсь комісар-політрук, надто вже показною була його витівка. Але українці по атакуючим не стріляли. Не встиг цей ланцюг пройти і десяти кроків від бетонної сірої стрічки шосе, наступаючи на висотку, як то тут, то там, захлопали під ногами у червоноармійці вибухи мін. Вибухи були якісь негучні, несерйозні, зовсім нестрашні, але поранені кричали несамовито – маленька міна відірвала кому ступню, кому ногу по коліно. Ці крики були нестерпними і з кожним новим вибухом їх більшало. Маленькі фугасні міни не вбивали, вони лише калічили. Ось це було самим страшним. І ланцюг заліг. Знову закричав комісар, піднімаючи червоноармійців. Ті піднімалися неохоче, не разом, рушили вперед, оглядались на тих, хто вичікував. Хлоп-хлоп – міни, здавалося, були всюди, куди не поставиш ногу. І знову ланцюг заліг, втративши кількох бійців. Санітари повзли до поранених, й самі потрапляли на міни. Все відбувалося в оглушливій до дзвону тиші, з висотки, з замаскованих окопів ніхто не стріляв по ланцюгу, що заліг. Жодного пострілу не пролунало, і в цьому мовчанні таїлася жахлива невідомість. Для червоноармійців кожен крок далі від дороги означав поранення, каліцтво і, як виняток, смерть. Знести це було неможливо, і вони не витримали цієї зловісної тиші, спочатку один “визволитель”, потім другий, третій, порачкували назад, підвелися і побігли, пригинаючись, петляючи, як зайці, до рятівної тверді бетонки шосе. За ними побігла решта. Навздогін їм так і не пролунало жодного пострілу...
Група Віктора Клімова забезпечувала лівий фланг опорного пункту. Коли висадили в повітря місток через ручай, сержант приготувався зробити те саме з рурою через потік, відсікаючи частину колони. За цією рурою ще було досить машин, артилерійських тракторів з причепами і тягачів з тилами цього артполку, тільки ж... “жадібність фраєра згубила” – любив повторювати один з його друзів в далекому босоногому дитинстві. “Ладно, що відкусимо, те й наше. Не подавитися б...”
- “Туман-6”, я – “Яструб-25”, – пролунав в навушнику рації голос майора Якубовича, – висадити трубу у разі спроби відходу противника на північ. Прийом. – Він нагадував, що діяти потрібно за планом.
- Вас зрозумів, “Яструб-25”. Я – “Туман-6”, прийом.
Поки що колона стискувалася гармошкою, вже третій дивізіон перейшов через потік. Трактори зупинялися, попирскуючи чорним димом з вихлопних труб. Раді несподіваній зупинці, з кузовів зіскакували артилеристи, деякі прямо на узбіччі справляли малу потребу. В кущі не йшли, видно, вже мали досвід.
Несподіваний вогонь засади змів червоноармійців з дороги, ніби лизень їх злизав. Однак ступор тривав у них недовго. Останні трактори спробували заднім ходом виштовхати свої громіздкі гаубиці назад за потічок, тільки тут сержант був напоготові. Ледь перший трактор виштовхав стволом вперед, – це у водія виходило добре, хоч такий трюк був за межею можливого, – як злетів у повітря разом з чималим шматком шосе. Все, тепер ця колона відрізана геть-чисто від своїх тилів, взагалі від своїх. Перебратися через потік без саперів, без наведеного мосту неможливо, а навести його не дадуть кулеметники кочуючих вогневих точок і снайпери. Цій колоні вже ніхто не допоможе – артилерійського удару по засаді завдати немає ніякої можливості, навіть артилерійський геній не вкаже, куди стріляти. А гармати, коли й розвернуться на вузькій стрічці шосе, можуть стріляти тільки по площі, точний вогонь по вогневих точках неможливий. Цілей, як таких, просто не видно. Саме для цього позначили себе стрільці в окопах і стріляли трасуючими, щоб супостати не змогли засікти місця дзотів і гнізда снайперів. А окопи вже давно пусті, кулеметники і стрільці залишили їх відразу після розстрілу безпечних артилеристів. Але своїм вогнем вони досягли головного: загнали всіх, хто ще був цілим, у кювети на той, протилежний і безпечний від обстрілу з висотки бік дороги. Саме такого результату домагалися бійці загону самооборони...
...Терпіння – робочий інструмент снайпера. Снайперу доводиться терпіти і працювати, працювати і терпіти. Вибрати і облаштувати позицію або систему позицій дуже важко і дуже непросто. Особливо під вогнем ворога. Війна лінивим не пробачає. На снайперське щастя, цю позицію, опорний пункт для засідки, готували напередодні війни, і Рябченко разом з напарником облаштували свої позиції без поспіху ще за мирного часу. І сил не пошкодували, хоч припускали, що воювати тут доведеться, можливо, всього тільки один раз. Та й то, ця їхня робота буде тільки допоміжною, вони будуть всього-на-всього забезпечувати результативний вогонь для інших снайперів. Але, хоч і прикро відчувати себе на других ролях, коли звик бути солістом Соліст – так на жаргоні називається снайпер., цього вимагає спільна робота на єдиний результат. А результат засідки – зірваний наступ “червоних”. Принаймі, на цій, єдиній на багато кілометрів довкіль, дорозі.
В динамічному бою, коли важко розібратися, хто більше стріляє, свої чи чужі, протиборчі сторони роботу снайпера відчувають дуже швидко і вживають відповідних заходів. Довго стріляти з одного місця не можна, засічуть і вб’ють. Тому снайпери працюють блукаючим методом без попередньої підготовки позицій. Снайперська пара Івана Рябченка займала позицію – в підручнику тактики вона називається позиція підскоку – в окопі на крайньому лівому фланзі опорного пункту. Ближче до дороги, в “лисячих норах” – це були основні, закриті позиції – засіли снайпери з спеціальними безшумними гвинтівками, оснащеними інтегрованими приладами ПБС –безшумної та безспалахової стрільби. Саме вони виконуватимуть основну роботу, а шумовий і світловий ефект потрібен тільки для маскування цієї роботи.
Звичайно, в снайперській війні працюють двоє – один стріляє з гвинтівки, а другий веде спостереження, коригує вогонь, особливо на далекі дистанції, і знаходить цілі. Однак зараз необхідність в коригуванні відпала – цілі були майже поряд, величезні трактори і гаубиці. Цього разу Іван помінявся зброєю з напарником, йому віддав великокаліберну гвинтівку – нехай тренується хлопець, набиває руку, сам стріляв з Р-12 Р-12 – снайперська самозарядна гвинтівка калібру 8.6 мм, снайперської самозарядки нормального калібру. До шосе було всього триста метрів, а з “рекорду” – так її називали стрільці, можна було впевнено стріляти на тисячу двісті метрів. Сильний набій – калібр кулі вісім і шість десятих міліметра, маса двадцять грамів і швидкість вісімсот сімдесят метрів на секунду – дозволяв кулі запросто пробивати броньовики навіть на півкілометровій відстані. А тут до них всього триста метрів. Відстань, на якій не промахуються навіть новачки.
Тільки на броньовики йому зараз ніколи відволікатися, Рябченко знищував більш важливі цілі: ворожих командирів, снайперів, спостерігачів, кулеметників. А бронеавтомобілі: у їхньому секторі вогню були два БА-10, знищував в першу чергу напарник. З трьохсот метрів бронебійна п’ятнадцятиміліметрова куля пробивала тонку восьмиміліметрову броню наскрізь в обидва борти.
...В оптичний приціл контури чіткі, виразні і тому все здається не об’ємним, а плоским. Рябченко піймав в приціл якогось солдатика, який перебігав від причепа до трактора – “посадив на пеньок прицілу”, кажуть снайпери – і плавно натиснув спуск гвинтівки. Але чи то червоноармієць спіткнувся, чи то дійсно існує якийсь вищий зв’язок, його куля тільки викресала з бетону хмарку сірого кришива під ногами. “Визволитель” якось смикнувся всім тілом і пірнув під трактор. І за якусь секунду-другу звідти запульсував вогник на дульному зрізі ППД. Іван лайнувся про себе: ось зараз мають вискочити трійки підривників з “лисячих нір”, а цей невдаха опинився саме на їхній дорозі. Він не горів бажанням убити саме цього червоноармійця, але коли його не знешкодити, то цей “краснопузик” уб’є товаришів Івана. Стріляти було не з руки – спробуй поцілити згори вниз під днище трактора! – але Рябченко сподівався дістати свого візаві на рикошетах. Вистрелив два рази, намацуючи жертву, а потім повів швидкий безперервний вогонь. І на восьмому пострілі пульсуючий вогник під трактором зник. Іван пошукав прицілом і зняв особливо настирного командира, за ним – кулеметника за ручним кулеметом, який бив по висотці довгими чергами. Більше командирів, хто зміг прийти до тями чи тих, хто пробував організувати опір, не знайшов у своєму секторі. І останні п’ять набоїв магазину гвинтівки він розстріляв по стрільцях у кюветі.
- Міняємо позицію! – Напарник також змінював спорожнілий магазин. Глянув через плече назад, в боки. – Ваню, чуєш, стрілянина припинилася? Наші зараз відходити будуть. Якби нам не відстати.
Рябченко кивнув, чую, мовляв. По плану стрільці і кулеметники відкривають вогонь по колоні і відразу ж відходять. Коли противник буде приголомшений вогнем з висоток – саме тому використовували стрічки і магазини суціль споряджені трасуючими набоями, – і сховається в протилежному кюветі від цього шквального вогню, здійснюється швидкий відхід основних сил засади. Його снайперська пара прикриє цей відхід. Але спочатку потрібно змінити позицію. Хоча противник ніби-то й приголомшений, тільки чим чорт не жартує... Іван підхопив довгий ствол рушниці – він був гарячим, але долоню не пік, – напарник ніс зброю за приклад, і обидва вискочили в криту траншею. (Траншеї і окопи були перекриті, тому помітити їх з дороги просто не можливо.) Пригинаючись, щоб не зачепити за перекриття, побігли на правий фланг...
Розгром колони завершився трьома ударами. Першого завдали сапери. Коли Якубович впевнився, що радянські артилеристи – всі, хто ще вцілів, – укрилися в кюветі, він віддав наказ на підрив осколкових мін. Десятки ОЗМ-42 ОЗМ-42 – осколково-загороджувальна міна зразка 1942 року. Дальністю розльоту осколків 50 метрів. спрацювали разом, сповнюючи повітря противно ниючими роликами – уражаючими елементами. (За противний виск роликів при розльоті міну прозвали “злюкою”.) Міна ОЗМ-42 – це був український варіант німецької “шпрінг-міни” – вистрелюється вгору і вибухає на висоті метра, розкидаючи навсібіч двадцять п’ять сотень уражаючих елементів-роликів. Від такого сталевого граду – дві з половиною тисячі роликів! – врятуватися було неможливо. Отож в кюветі мало хто вцілів. Спостерігачі, що були з того боку шосе, підтвердили, що противник знищений і опору не буде.
Другий удар нанесли бойові групи-трійки. Майору пощастило, що вдалося відрізати від тилових всі бойові підрозділи артилерійського полку. І на блокованій його загоном ділянці шосе опинилися всі три дивізіони – сорок вісім гаубиць МЛ-20. (Не завжди доля так балує навіть визнаних асів диверсійної війни.) В “лисячих норах” біля полотна дороги засіли сорок вісім груп підривників, по одній на кожну гармату. Ледве відгриміли вибухи мін, вони виринули з-під землі – керовані міни, які сторожили нори, відключили заздалегідь – і групи кинулися до своїх цілей. Подекуди їм доводилося добивати артилеристів, що ховалися в кузовах тракторів чи під гаубицями. Неприємно це робити, тільки й кулю в спину отримувати ніхто не бажав. Врешті-решт, господарям дому, в який вдирається бандит, не спадає на думку, що потрібно піклуватися його про здоров’я і життя. Закласти пластичні заряди вибухівки в гармату: ствол, противідкатні пристрої, люлька, станок, і тягач: двигун і трансмісія, справа кількох хвилин і вони зникли під землею так само швидко, як і з’явилися.
Третій удар нанесла авіація.
Авіаційний наводчик з’явився на позиції, яку займала група сержанта Клімова, саме перед тим, як мали підірвати фугас під рурою. Бійці групи вже покидали свої окопи і на КП сектору залишилися тільки четверо: Клімов зі своїм зв’язковим та авіаційний наводчик з радистом. Така взаємодія неодноразово відпрацьовувалася на всіх навчаннях – зупинка колони, а потім удар по ній з повітря. Тут бійці загону самооборони працювали в парі з авіацією. Причому, саме для цієї засідки, саме на цьому конкретному відтинку шосе і відпрацьовувалася всі можливі варіанти бою і взаємодія авіації та диверсійних груп.
- “Бекас”, я – “Яструб-31”... – Авіанаводчик зв’язався з аеродромом, де в очікуванні сигналу знаходилися літаки, які підтримували дії загону Якубовича. Він повідомив про удар по колоні, про пробку, що витяглася перед висадженою в повітря рурою на пару кілометрів, про орієнтири виходу на ціль. Дав відбій і звернувся задоволено до сержанта. – От і все. За шість хвилин наші пташечки будуть тут...
Коли позаду почувся ледве чутний гул літаків, Клімов повернувся в той бік, сподіваючись побачити у вишині бойові машини. Але їх там не було, небо чисте, нічого в ньому немає. І тут з-за лісочку, що згори здається ріденькою щіткою, вискочили дві пари зелено-плямистих птахів. Кожна, ніби шуліка, який побачив здобич і намагається наздогнати її. Віктору були знайомі ці машини, на таких винищувачах, схожих на радянські “ішачки” – винищувачі І-16 – воював в Іспанії його брат. Так само, як і дітище Полікарпова, С-24 призначалися для маневреного повітряного бою. Оснащені, як і І-16, “зіркою “зірка” – двигун з радіальним розташуванням циліндрів повітряного охолодження”, з двома синхронними великокаліберними кулеметами і двома гарматами в коротких крилах, з товстеньким коротким фюзеляжем, “двадцять четверті” мали максимальну швидкість всього чотириста п’ятдесят кілометрів на годину. Звичайно, як винищувачі, вони застаріли, але для штурмових ударів по наземним цілям годилися.
Ланка винищувачів розійшлася парами на бриючому польоті праворуч-ліворуч від дороги, потім зробили гірку і ударили з гармат та кулеметів по колоні, яка застрягла перед рівчаком. Такий прийом називався “біляче колесо”, атака наземної цілі відбувається з двох напрямів і відбити її атакованим важкувато. “Двадцять четверті” в першу чергу ударили по засобам протиповітряної оборони – бронетранспортерам з зенітними кулеметами і вантажівкам з зчетвереними “максимами” в кузовах. Дорогу оповили хмарки пилу і диму, в сірих клубах спалахували рожево-жовті сполохи. Секунда-друга – і коротуни щезли. Ось тільки вони вели стрільбу – і вже немає їх. Тільки по гулу двигунів можна було здогадатися, що вони знову притислися до землі і зникли поміж пагорбами. Кінець? Ні, гул повертається, пари “двадцять четвірок” роблять гірку і знову б’ють по дорозі. Спалахує автоцистерна і масний чорний дим здіймається вгору.
Вся увага противника прикута до цих двох пар товстеньких коротунів, що штурмують дорогу. І тому ніхто не звертає уваги на те, що гул авіадвигунів посилився в кілька разів. Всі намагаються вцілити в ці маленькі розлючені літаки, які клюють і клюють колону, ніби горобці дощового черв’яка. І даремно, не ці вперті коротуни становлять основну загрозу для колони артилерійського полку.
З півночі, притискаючись до землі, підійшли дві ланки фронтових бомбардувальників. Шість літаків зайшли точно по осі шосе і вивалили бомби з одного заходу. Вони йшли один за одним і з бомбовідсіків сипалися вниз кульбабками двадцятикілограмові бомби, за кожним літаком залишався ніби білий пунктир. Схожість з кульбабками надавали білі куполи гальмівних парашутиків, які розпускалися відразу після відділення бомб від літака. Ці парашутики стрімкий горизонтальний політ кожної негайно перетворювали в повільний спуск донизу. На заданій висоті спрацьовував висотомір-детонатор, і ціль на землі накривало конусом з тисяч чотириграмових осколків, які летять зі швидкістю два кілометра на секунду. Від такого сталевого граду не могли б захистити навіть окопи, оскільки вибух відбувається над поверхнею землі. А кожен бомбардувальник брав до двох тонн смертоносного вантажу. Вся “пробка” була накрита щільним шаром готових уражаючих елементів, врятуватися під ним мало хто зміг – з шосе і обочин змело все, що потрапило в зону їхньої досяжності. Не менше двох десятків вантажівок і тягачів охопило полум’я.
А бомбардувальники, скинувши свій вантаж, мчали на південь зі швидкістю не менше шестисот кілометрів на годину. Запізно слідом за ними кинулися три ланки “яків”, але справу було вже зроблено.
Артилеристи в кузовах тракторів-тягачів та інший військовий люд, що прилаштувався на тягачах та автомобілях навіть не встиг зрозуміти, що трапилося – над колоною проревіли двигунами літаки, захлиналися скоромовкою кулемети, посилаючи зливу куль кудись вгору, а через кілька секунд...
Через кілька секунд грізні гаубиці перетворилися на металобрухт – пробити товсті стволи гармат осколки, звичайно, не могли, але противідкатні пристрої, прицільні корзини пошкоджувалися так, що відновити їх в польових умовах було неможливо. Удари сотень і тисяч убивчих елементів перетворював їх на діряві сита. А до осколкових бомб, які накрили скупчення машин, додавалися ще й запалювальні. Цистерн же тут було досить для того, щоб утворити на невеликому відрізку шосе маленьку Етну...
Віктор бачив в стереотрубу, як відпрацювали по пробці літаки. Таку картину він бачив, принаймі, десяток разів, але то відбувалося на навчаннях, все було досить умовним. А нинішній удар, при всій своїй схожості з навчаннями, був зовсім не схожий на ту, “умовну”, війну. Червоноармійці сипонули через борти прямо на всипані сотнями мін узбіччя дороги. Декотрі відразу натрапляли на фугасну міну, таким відривало стопу або навіть всю ногу до коліна, інші розбігалися подалі від шосе – з пробитих осколками цистерн на бетон витікали бензин і солярка, запалювальні бомби сипалися зверху і на дорозі спухав вогненний пиріг. В стереотрубу Віктор бачив довготелесого червоноармійця, який біг і плащ-намет тріпотів, ніби крила, за його спиною. І Віктору стало шкода цього небораку. Поруч бігло багато інших, а Клімову чомусь жаль було саме цього, довготелесого. Ззаду втікачів наздоганяла масна пекельна хвиля і плащ-намет вже тріпотів над головою червоноармійця вогненними крилами. Тремтяче марево обігнало натовп, довготелесий упав спочатку на коліна, а потім ницьма на землю і вогненна хвиля накрила його. Віктор відвернувся. Авіанаводчик дивився в бінокль, також бачив все, що відбувалося на шосе.
- Ну, що ти хочеш? – Льотчик стенув плечима на безмовне питання Віктора. – Хіба ми їх звали до себе в гості...
Через хвилину траншея була пустою, тільки в “лисячих норах” зосталися три снайперські пари, щоб не дати противнику зняти міни і відновити рух по шосе.


Бій в сутінках лісу
...Ліси, болота і озера – типово поліський пейзаж. Губін потис руку водієві, і ТПК поволі, глухо пофоркуючи мотором, сповз у воду. Течія Прип’яті тут була не сильна і всюдихід шпарко рушив до південного берега. В кузові транспортера в мішках з м’якої пластмаси поверталися на Батьківщину тіла загиблих при нападі на передовий аеродром радянського авіаполку українських прикордонників.
По неписаним законам української армії командири не кидають своїх бійців ні в якому разі. Ці ж закони вимагали, щоб кожний загиблий український вояк був похований у своїй землі. І неабияк, а з військовими почестями. Тому командир, який кинув тіла своїх бійців на полі бою – з будь-якої причини, – втрачав моральне право вести своїх підлеглих в бій. (Навіть, коли його виправдовував трибунал.) Особливо це стосувалося офіцерів-прикордонників, вони – на відміну від армії, яка закінчила активні бойові дії в двадцятому році, – на ділянці українсько-радянського кордону знаходилися в зоні бойових дій. Особливо в першій половині двадцятих років бої тут гриміли не на жарт. Потім стало тихіше, звичайно, але сутички з контрабандистами в таких глухих місцях, як Поліські болота, відбувалися досить часто.
Спеціально для такої місцевості в кінці сорокового року був розроблений Луцьким автозаводом плаваючий всюдихід на замовлення Державної Прикордонної Служби України. Але під час випробувань на нього наклала оком ще й армія, тому у серію він пішов вже під армійською назвою ТПК – транспортер переднього краю. Оснащений восьмидесятисильним чотирициліндровим карбюраторним двигуном ТПК міг перевозити до семисотп’ятдесяти кілограмів вантажу, а тому отримав неофіційну назву “волинь-три четверті”. Конструкція була проста до примітивності – сталева рама і пластмасовий корпус, який для надання плавучості був заповнений легкою пінистою масою. Широкі колеса мали низький питомий тиск на ґрунт і вагу машини разом з вантажем витримували навіть слабка поліська земля. Хоча основним призначенням машини було транспортування поранених на полі бою, але потім її доробили, як носій зброї – на зразок американської концепції автомобілів WC WC (weapon carriers) – носій зброї – яскравим представником яких був WC-51 “додж – три четверті”. ТПК стали випускати не тільки у варіанті санітарно-транспортного автомобіля. Ця базова модель доповнювалася командно-штабною, розвідувальною і, звичайно, бойовою – носій різноманітної зброї, від великокаліберних кулеметів до протитанкових і автоматичних зенітних гармат, – моделями. Правда, на відміну від ТПК, ці модифікації втратили здатність плавати, кузови у них були простими задля технологічності – штамповані пластмасові панелі на межі примітивності, – зате збільшилася вантажопідйомність...
Транспортер, діловито пофоркуючи мотором, перетнув прикордонну ріку і сховався в очереті невеличкого потоку на тому боці. Пора і нам, вирішив Губін, і дав рукою знак своїм бійцям сідати в машину. Його ТПК, наїжачившись у всі боки стволами кулеметів та штурмових карабінів, так само без поспіху перетнув ріку, але звернув в інший бік і заглибився в приток Прип’яті – невеличку річечку Словечну.
Звичайно, серед білого дня, на виду у радянських прикордонників перетинати Прип’ять було нечуваним нахабством, але Губін знав, що всі прикордонні сили “червоних” зараз стягнуті в Мозир для ліквідації диверсійних груп у місті. Тут він майже нічим не ризикував, ну, хіба що, необережно сліпий випадок зведе його з якимось патрулем. Але один випадок вже відбувся, коли його загін наразився на протипартизанський підрозділ під час нападу на радянський аеродром. І старший лейтенант здраво вирішив, що цього разу випадок відпочиватиме. Звичайно, радянські прикордонники не були такими телепнями, щоб кинути охорону державного кордону напризволяще навіть в честь початку цього давноочікуваного “визвольного походу” – “граница должна быть на замке!”, – тільки події на “визволеній” території пішли зовсім не так, як очікувалось, і всі плани полетіли шкереберть. А в Губіна було досить інформаторів на радянському боці Прип’яті, щоб бути більш-менш в курсі дій, а отже і намірів, своїх противників з лівого берега. Це завдяки їм він швидко знайшов місце поховання своїх бійців, яких комуністи змогли вбити у тому рейді. І ось тепер вони поверталися на рідну землю.
Це правило війни – хтось гине, а хтось залишається жити. І так буде, поки тягтиметься ця війна. Губін намагався заспокоїти себе такими думками, але спокою не було. І не буде доти, – він це знав, – поки не візьме багаті жнива своєї помсти. “Сторицею за кожного заплатите!” – і це були не просто погрози.
Сьогодні він мав влаштувати радянським “визволителям” веселе життя на шосе, яке йшло майже паралельно Прип’яті по правому березі від Мозиря до Чорнобиля. Його мобільна група мала завдання обстрілювати на цій трасі радянські транспортні колони. Швидко переміщаючись на ТПК за густими мінними полями по лісовим стежинам – в лісах вже давно пішки ніхто не ходить, – група працюватиме в пластичному контакті з противником. Удар – відхід, удар – відхід. Для цього група мала відповідну зброю, щоб з дальньої дистанції уражати цілі: дві великокаліберні гвинтівки. Ця зброя уражала навіть захищені бронею цілі – з кілометрової дистанції ССГ-13 СГ-13 – самозарядна снайперська гвинтівка калібром 13.2 мм пробивала навиліт бронеавтомобілі РСЧА. Маса гвинтівки була відносно малою – десять з половиною кілограмів і довжина не перевищувала драгунський варіант мосінської гвинтівки. Але основним в снайперській зброї є влучність і дальність прицільного пострілу, а тут ССГ-13 була поза конкуренцією – на дистанції в тисячу метрів десять пострілів лягали в круг діаметром десять сантиметрів. Для снайперського терору на транспортних магістралях кращої зброї годі було й бажати.
Шосе перетнули без пригод – секрети, які прикривали керовані мінні поля, попередили, коли бетонка була вільною від колони “червоних”. Хвилина – і низька в’юнка машинка була на другому боці...
...Позицію група зайняла, коли стрілянина на півдні закінчувалася. Отже, чекати залишалося недовго – на місце бойовища неодмінно мало навідатися немале начальство. Саме на нього і очікував Губін.
Разом з спостерігачем він засів у віттях крислатого дуба, що ріс на високому пагорбі. Тут давно було обладнано спостережний майданчик. Поділивши по-братерськи сектори, він з спостерігачем оглядав місцевість. Губін вдивлявся в полотно шосе, очікуючи появи легковиків у супроводі бронеавтомобілів, як раптом щось дряпнуло куточок ока. Машинально він розвернув стереотрубу і помітив групу, яка вже ховалася в заростях ліщини. З півтора десятка в плямистих масккостюмах. І були вони з радянською зброєю...
- Радист! Майора на зв’язок. – Скомандував старший лейтенант. – Негайно!
...Група Клімова відійшла від місця бою кілометра три, після безсонної ночі – для багатьох це був перший бій з ворогом, – люди рухалися мляво, коли вийшов на зв’язок командир загону самооборони.
- Товаришу сержант, – доповів радист, – “Яструб-25” повідомляє: в нашому напрямку від об’єкту “102” рухається розвідгрупа противника кількістю до двох десятків чоловік. “Двадцять п’ятий” наказує цю групу знищити і, по можливості, захопити “язика”.
Клімов подав знак і група зупинилася. Прикинув по карті, як “червоні” можуть рухатися і де краще буде цю групу перехопити. Цікаво, до того бункера вони випадково вийшли чи хтось їх навів? І як ці браві хлопці через мінні поля пройшли? Не з літака ж їх скинули, з парашутами, хмикнув сержант про себе. Має рацію майор, “язик” потрібен до зарізу.
- Група, увага. – Клімов говорив тихо, але його всі чули добре. – Назустріч нам рухається група “червоних” чисельністю до двадцяти чоловік. Йдуть від того бункера, звідки брали вночі боєприпаси. Пропонується її знищити і взяти полоненого.
На цьому пояснювальна частина закінчилася, настав час виконавчої.
- Група, слухай наказ. Бортник з Алмазом – головний дозор. Тобі, Іванку, найважча задача – проґавиш, і вони нас першими перестріляють. Група прикриття – Поліщук і Лукашевич. Ви втрьох притиснете їх, поки ми не зайдемо з флангу. Далі діємо по стандартній схемі. Колодяжний і Мазуренко – ви висуваєтеся вперед і збоку. Приготувати ПБСи. Коли ми відвернемо їх увагу, берете замикаючих. Бажано радиста.
- А коли в них радиста не буде? – Про всяк випадок запитав Олег Колодяжний.
- Як же вони своїм начальникам розвіддані повідомляти будуть? – Відповів запитанням на запитання Клімов. – Але все можливо і, коли радиста не виявите, дійте по обстановці. Вперше, чи що?
Дійсно, такі задачі його група відпрацьовувала постійно, а скільки контрабандистів переловили на прикордонних стежинах, то й казати про це нічого! Але тоді вони мали справу з самодіяльністю окремих особистостей, а нині проти була могутня держава, яка розпочала війну проти їхньої країни.
- Питання є? – Підвів підсумки сержант. – Питань немає. Пострибали. Вперед, хлоп’ята!
...Пес насторожився і шерсть на загривку стала сторчма. Алмаз ошкірив ікла, але рик був глухим – почув його тільки провідник, та й то тому, що був готовий цей рик почути. Бортник різко присів на коліно, піднявши вгору руку. Бійці діяли швидко, тактична реакція кожного бійця і всієї групи була відпрацьована до рівня колективного інстинкту вовчої зграї. Бій в лісі швидкоплинний, розвиток подій передбачити неможливо, тут немає часу на прийняття рішень і можливостей на подачу команди. Все потрібно робити на гранично високих швидкостях, кожен в групі повинен знати без команди, як йому необхідно діяти.
“Пекельна машинка Пекельна машинка – автомат А-10 “Скіф”, калібр 10,16 мм, назва походить від “А Десять” – АД. Займає тактичну нішу пістолетів-кулеметів, зброї для розрахунків групової зброї: гармат, мінометів, кулеметів. Оснащується ПБС – приладами безшумної і безспалахової стрільби.” була заздалегідь поставлена на одиночну стрільбу і перший постріл пролунав зовсім тихо: пих! Сіра фігура на стежині попереду метрів за сорок, ніби наштовхнулася на удар голоблею, так його відкинуло. Швидкість десятиміліметрової кулі “скіфа” всього двісті дев’яносто метрів за секунду, але маса майже втричі більша, ніж у кулі штурмових карабінів. На таких малих дистанціях вона запросто відриває руку чи ногу, голова розколюється, ніби гнилий кавун, по якому вдарили палкою. Тіло “червоного” відкинуло назад і Іван відразу переніс приціл на іншого, що в ступорі смикав затвор свого ППД, хоча зброя і так була на бойовому зводі. Постріл – і ще один труп звалився на стежину. Бортник вже дотискував гачок, посадивши на пеньок прицілу третього, коли щось знайоме примарилося йому в цій постаті. Капюшон закривав лице, але все в цій фігурі, в ході, в повороті голови було до болю знайоме.
- Алмаз, фас! – Пес сірою блискавкою метнувся до “червоного”, в стрибку вхопив руку, смикнув її, звалюючи ворога на землю, відпустив, куснув бік, потім ногу. Іван підбіг, ривком закрутив одну руку, потім другу, в’язки були напоготові, пов’язати дозорного справа трьох секунд, і разом з Лукашевичем потягли полоненого за дерева. Від першого пострілу до полонення пройшло лише десять-дванадцять секунд.
Саме для такого випадку і наказав сержант застосувати ПБСи. Гуркіт пострілів в раптових лісових сутичках зовсім ні до чого. Ситуація ясна, там де постріли – там ворог, свої стріляють безшумно.
Передовий дозір ішов метрів на тридцять попереду основної колони ворожої розвідгрупи, на відкритій місцевості це не мало б ніякого значення, але тут огляд закривали кущі ліщини та низенькі болотяні деревця, побачити, що сталося з передовою групою було важкувато. Та й собаки, який би почув шум ходи заздалегідь, у “червоних” не було. Тому група прикриття встигла розгорнутися і залягти саме вчасно. Появу ядра ворожої групи зустріли з легкого кулемета, карабіна і автомата шквальним вогнем на ураження.
Треба віддати радянським солдатам належне, вони зреагували миттєво. Група відразу ж залягла, відкривши по прикордонниках вогонь у відповідь з автоматичних карабінів і трьох ручних кулеметів. Це була серйозна зброя. Потужний кулеметно-гвинтівковий набій, що застосовувався в автоматичних карабінах Симонова і ручних кулеметах Дегтярьова, пробивав наскрізь основні укриття в лісі. Так що не дуже-то сховаєшся за ними. Але й карабіни та легкі кулемети прикордонників також на малих дистанціях могли уражати “червоних” за деревами. Тому зараз бій йшов на рівних умовах. Тепер, хто кого дожме першим.
Противник діяв згідно тактики загальновійськового бою, розгортаючись з похідної колони в ланцюг проти групи прикриття. А саме це й було потрібно прикордонникам. Тим часом основні сили на чолі з Клімовим, поки група прикриття тримала “червоних” притиснутими до землі, зробила стрімкий ривок вперед-ліворуч, обходячи противника по часовій стрілці. Тепер ворожий ланцюг був чудовою груповою мішенню. Щільний вогонь з правого боку виявився для противника неприємним сюрпризом. Перші хвилини бою були виграні прикордонниками. Стріляти з розворотом праворуч на перших порах “червоним” було не з руки, в розгорнутому ланцюгу його стрільці попервах втикалися стволами в спини один одному. На перегрупування ланцюга червоноармійці втрачали час і прикордонники сповна використали свою перевагу.
Щільним вогнем двох легких кулеметів з флангу вдалося вибити більшу частину стрільців і два з трьох кулеметів. Тепер тільки один “дегтяр” постукував короткими чергами з-за дерев, проте відірвавшись від основної групи, одному не протриматися й хвилини, особливо, коли полюють тільки за тобою...
...Олег Колодяжний зі своїм напарником рухався з правого боку стежини метрів за двадцять і попереду групи на півсотні. Під бахматими камуфляжами обидва здавалися примарами-лісовиками, яким з доброго дива захотілося раптом помандрувати лісом вдень. Тільки помітити їх було неможливо, пересувалися прикордонники швидко, перекатом, від укриття до укриття, прикриваючи один одного, готові негайно відкрити вогонь в разі необхідності. Полювання на єгерів – а саме вони були зараз противником прикордонників, – справа важка і небезпечна. Це випадок з тієї категорії, де програє той, кому більше потрібно.
Вони помітили ворога вчасно. Мазуренко – він саме перебігав під захист чергового дерева, а Олег Колодяжний тримав під прицілом свого карабіна стежину ліворуч, – побачив, як виходять на цю стежинку з-за дерев плямисті біло-зелені фігури. Вже один цей різкий малюнок камуфляжу видавав ворога – в українському війську камуфляж був неяскравий, тьмяний, розмитий, на такому не затримаєш погляд. Іван подав рукою знак напарнику і вони притаїлися за двома купинами. В разі потреби можна було б досягти стежини одним ривком. Єгері йшли сторожко, але без побоювання, хода була впевнена, господарська.
“Та ж ці зайди вважають себе повноправними господарями в нашому краї! – Здогадався Олег і на нього така злість раптом напала, що тільки звичка до виконання наказів, яка за два роки служби на кордоні в’їлася в плоть і кров, стримала хлопця від того, щоб негайно натиснути на гашетку. – А, курви!”
Втім, Ваня Бортник був точним до секунди і метра. Прикордонники були готові почути приглушені “пебеесами” постріли, тому й вгадали їх у глухих гупаючи звуках, які тонули серед лісового шуму. А потім густо вдарив кулемет Поліщука, і вони рвонули з-за укриття до вибраного для захвата червоноармійця з прутиком антени за плечима. Сержант, як завжди, розрахував все вірно. В групі єгерів був радист.
Сповити радиста мав Колодяжний, задачею Мазуренка була страховка і ліквідація всіх зайвих, які йдуть попереду та позаду радиста, що можуть перешкодити Олегу взяти полоненого. Сам кидок – найважчий момент захвату, на все про все дається всього дві з половиною секунди. Але на тренуваннях та під час засад на контрабандних і браконьєрських стежках обидва прикордонники досить набили руку в таких діях.
Ось і зараз, ледь озвався кулемет і коротка колона єгерів почала розгортатися в ланцюг, Мазуренко різко, ніби пружина його підкинула, підвівся над купиною. Притишені “пебеесом”, глухо стукнули постріли. Один з червоноармійців, він рухався попереду радиста, ніби отримав добрячого стусана в спину і полетів сторчма вперед на стежину. Іншому, який йшов відразу за радистом, куля влучила в скроню і цей червоноармієць завалився на правий бік. Третьому куля ввійшла знизу в горло. Голова у цього нещасливця смикнулася назад, і сам він повільно завалився на спину.
А Олег рвав прямо під кулі, знаючи, що Іван його не зачепить. Він в стрибку впав на радиста, завалюючи на землю, ніби ведмідь вівцю, притиснув голову до землі і наніс сильний удар кулаком в потилицю, щоб той на кілька хвилин втратив тяму. Тіло радиста, який пручався під ним, смикнулося і обм’якло. Олег схопив його за комір куртки і в темпі потяг назад, в укриття. За дві секунди він виклався весь, як штангіст-важкоатлет під час побиття світового рекорду, коли випустив комір, у нього дрижали руки і ноги.
“Все, сьогодні, лиш повернемося на базу, відсипаюся до післязавтра.” – дав він сам собі зарок...
...Основні сили групи сержант, ледь стукнули постріли групи прикриття, кинув вперед-вліво, закручуючи противника по годинниковій стрілці. Ривок зробили швидко і вчасно – “червоні” вже розгорнули короткий ланцюг проти одного кулемета та двох стрільців. Зараз вони мали притиснути вогнем цих трьох до землі, потім короткий ривок на відстань гранатного кидка і все, бій буде закінчено. Тим більше, що вогнева перевага була на їхньому боці. Що для десятка стволів якийсь один легкий кулеметик! Так, принаймі, здавалося тим, хто зараз готувався поставити переможну крапку в цьому зустрічному бою.
Але Клімов вивів своїх бійців туди, куди потрібно, і саме тоді, коли це було потрібно. “Червоні” необачно підставили під стволи його групи свій бік та спину і були негайно покарані за це. Два легкі кулемети вдарили збоку, вибиваючи стрільців та кулеметників. Щільний кинджальний вогонь на близькій дистанції миттєво знищив дві кулеметні обслуги і більшу частину стрільців противника. Єгері, звичайно, зреагували миттєво, укрившись за деревами, але перевага в маневреності була на боці прикордонників – автоматичні карабіни Симонова АКС Симонова АКС – автоматичний карабін Симонова зразка 1940 року, розвиток його автоматичної гвинтівки АВС-36 під 7.62 мм набій зразка 1908 року. були не такими зручними, як штурмові карабіни М-4. Бій в лісі вимагає постійного руху, тому супротивники намагаються щільним, шквальним вогнем притиснути ворога до землі, примусити залягти за укриття, позбавити свободи маневру, не дати можливостей для прицільної стрільби. В лісі не можна залишатися на місці, хто не маневрує, підставляється і гине. А довгоствольна зброя – гвинтівка, кулемет, – своєю довжиною не дають стрільцю легко розвернутися і змінити позицію. І в бою стрілець з такою зброєю буде інстинктивно висуватися з-за укриття в бік своєї зброї. Ось тут його і візьмуть на приціл, ті, хто навчений стріляти “з тичка”. Клімов своїх бійців такому способу навчив.
Саме так і вчинили з кулеметником, який ще відстрілювався з-за дерева. Він намагався було змінити позицію, однак щоразу, коли від починав підводитися, над головою цвьохкали кулі, з гидким виском рикошетячи від стволів дерев чи з м’яким чмоканням впиваючись в деревину. Врешті-решт, йому зайшли в тил і оглушили вибухом гранати. На якийсь час червоноармієць втратив притомність.
- Взяли п’ятьох полонених. – Доповів сержанту його заступник. – Двоє цілісінькі, один – з “дігтярем” – легка контузія, а двоє важкі. Убитих – десять. У нас втрат немає. Але ти навіть не уявляєш, який сюрприз тебе чекає. По-перше, командиром у цих шустряків був Вася Петров. А другий сюрприз... Глянь!
І дійсно, сюрприз був немаленький, коли заступник задер вгору голову одного з полонених.
- Коля! – Ахнув Клімов. – Ярусєвич!
Виявляється, провідником єгерської спецгрупи чекістів був лісник Мозирського заповідника і, до того ж, ще й командир бойової дільниці загону самооборони. Було від чого зойкати та хапатися за голову. Але це вже компетенція інших служб. Тепер головне – доставити його цілим і неушкодженим на базу, нехай там з ним і іншими полоненими розбираються ті, кому належить. Але удар був досить дошкульним... Хоча... хоча те, що його взяли на гарячому, радувало. А от Василя Петрова, помічника радянської прикордонної застави, Клімову було шкода. Вони були знайомі – часто зустрічалися по службі...
- Командир. – Радист групи підняв захоплену радіостанцію. – Я цей апарат знаю, в неї радіус дії в голосовому режимі всього чотири кілометри, в телеграфному – до десяти. Розумієш, що це означає?
Ще б пак! Значить, десь поблизу вештається або значно більший загін єгерів, або кілька таких же єгерських спецгруп. І зараз – шум бою не приховаєш! – вони на всіх парах несуться сюди. І логічно було б звідси вшиватися якнайшвидше, тим більше, ворожу спецгрупу вони завалили. Тільки інтуїція підказувала Віктору, що єгерів можна і необхідно пошарпати ще, благо, ворог сам ліз на рожен. (Як уже було сказано, війна на лісових стежинах досить специфічна, і тут програє той, кому більше потрібно.) Проте сказати, що в його міркуваннях вірно, а що одна тільки гра розуму, можуть лише взяті полоненні. Тому потрібно їх допитувати негайно, тут і так, щоб заговорили відразу, з подробицями і казали правду. Клімов знав, як це робиться, не раз допитував контрабандистів і інших гостей з того боку прикордонної ріки. Почати потрібно з радиста, по зовнішнім ознакам він не дуже стійкий хлопець. Застосовувати доведеться неспортивні методи і наочно показати, що чекає впертих і неговірких. Та й поранених тягти з собою не випадає, самим би вціліти. Віктор перевірив гостроту ножа, зі смутком глянув на свої руки – робити це доведеться йому...
Позиція для засади була вибрана за всіма правилами – стежина огинала невисокий пагорб по годинниковій стрілці, ліворуч від неї було грузьке болото, праворуч – пологий відкритий підйом до висоток, на яких ростуть рідкі деревця. В цьому краї навіть лісова рослинність квола і недоросла.
- На тебе, Серж, покладається дуже важлива задача. – Напучував наостанку сержант Поліщука. – Коли ми відстріляємося, то відірватися вони нам вже не дадуть. Але своїм кулеметом ти їх притиснеш на півхвилини-хвилину до землі, щоб ми змогли відійти і не було за спиною погоні. Потім відходиш сам.
...Полоненні заговорили відразу і говорили все. Тому сержант тільки ствердився у своїй думці влаштувати засаду на загін радянських чекістів-єгерів. Лишалося тільки визначити, де саме зараз цей загін перебуває. Полонений по радіо викликав свого командира (бійці Клімова в цей час вдало імітували продовження бою), радист же в групі сержанта був справжнім майстром своєї справи і визначив приблизно відстань до ворожого загону і пеленг на нього. По всьому виходило, що в запасі було хвилин десять на організацію засади. Час не чекав, але щастя, видно, було на боці українських прикордонників. Можливий шлях був один (в цих болотистих місцях навпростець не побіжиш, а стежок та доріг мало, і це дозволяє передбачити можливі дії противника) і на ньому Клімов знав ідеальне місце для засади. Вже на ходу він зв’язався з майором Якубовичем, і той дав добро на напад. Однак зважився сержант напасти на чекістський загін не від молодецької удалі – хто зна, що вони вже винишпорили, і чого ще нариють! І не розгромити сотню озброєних і добре навчених бійців Клімов збирався – для п’ятнадцяти прикордонників та “партизанів” – бійців самооборони – це була непосильна задача. Зовсім ні! Зірвати чекістам виконання завдання – ось що хотів зробити сержант. Несподіваний удар з засади – і у противника будуть вбиті і поранені. А поранені – це жах в лісовому житті. Це – найнеприємніше, що може бути. Обтяжений пораненими і вбитими, втративши ініціативу і час, маючи попереду невідомість, чекістський загін не буде здатний на результативні дії.
З боку болота сержант наказав встановити керовані міни. Їх не всі використали під час нападу на артилерійську колону, у групи ще зосталося півтора десятка штук. Дюжину їх встановили на відстані шести-восьми кроків від стежини, перекривши її більше ніж на сотню метрів. Осколки однієї міни – дві тисячі з лишком сталевих роликів – знищували живу силу противника в радіусі десяти-дванадцяти метрів, можна було сподіватися, що на стежці мало хто вціліє після підриву. Дріт мінер просто затоптав у м’який болотяний ґрунт, але й так не видно було його тонку жилку в траві. Вже за поворотом стежини він вивів дріт управління до пагорба, на якому Клімов наказав встановити кулемет. А з правого боку від стежки три бойові позиції прикривали осколковими мінами ПОМ-Р ПОМ-Р – протипіхотна осколкова міна, Р – ручна установка. – спеціально розробленими для груп розвідників і диверсантів мінами, які можна ставити миттєво, наприклад, при відході групи при переслідуванні. Досить було висмикнути чеку і кинути цю міну на землю – при цьому не забути якнайшвидше віддалитися від неї метрів на п’ятдесят-сімдесят – як розкривалися шість пелюстків-опор і відстрілювалися натяжні дротики. І все – міна стає на бойовий звід, і тепер кожен, хто тільки зачепить тонку прозору нитку, отримає заряд готових уражаючих елементів. За своїми розмірами міна не перевищувала габаритами ручну гранату і, за звичай, кожен диверсант-розвідник мав дві-чотири такі міни в гранатних сумках. Ось і тепер, займаючи позицію метрів за п’ятдесят-сімдесят від стежки, кожен з прикордонників кидав перед собою одну-дві міни, прикриваючись від нападу спереду. Кожна вогнева група прикрилася такими мінами з фронту та флангів, забезпечуючи таким чином спокійний відхід після нанесення удару по ворожій колоні.
Клімов розділив свою групу на чотири бойові тройки – з своїх п’ятнадцяти бійців радиста і провідника службової собаки він залишив з полоненими. Крім того, доозброїв групу трьома трофейними ДП, і тепер мав аж шість кулеметів, по один-два кулемети на кожну бойова трійку. Для кинджального вогню по колоні такої сили було досить, щоб завдати відчутних втрат. Колона – групова мішень, тому вогонь дюжини стволів по ній разом з ураженням від керованих мін має привести до вражаючого ефекту. За два роки своєї служби сержант на практиці перевірив цей дієвий засіб боротьби на контрабандистах і браконьєрах.
Одна група займала позицію проти повороту стежини і могла прострілювати її на всю довжину. А три інші розмістилися з правого боку – стріляти єгерям з розворотом праворуч буде дуже не з руки. Ще один кулемет – на пагорбі, метрів за сто п’ятдесят від стежини. Задача кулеметника – прикрити відхід вогневих груп після їхнього удару по колоні. Своїм вогнем він затримає можливе переслідування і заглушить тупіт прикордонників, які повинні якнайшвидше втекти з місця засади.
Це диктували закони лісової війни, бо бій з спеціально підготовленими для подібних сутичок єгерями від полювання на контрабандистів та браконьєрів суттєво відрізнявся. Тому на весь вогневий контакт давалося не більше десяти секунд, після чого вогневі групи негайно відходили по заздалегідь визначеному шляху. Для цього легкі кулемети Легкі кулемети мали подвійне живлення: стрічкове і магазинне, від стандартних магазинів для штурмових карабінів. споряджалися стандартними магазинами до штурмових карабінів на сорок, а кожен ДП – одним диском на сорок сім набоїв – вистріляв набої, і ноги в руки! Тільки кулемет прикриття використовував повну стрічку на двісті п’ятдесят набоїв – легкі кулемети могли використовувати і магазинне живлення, і стрічкове. Після удару група мала миттєво зникнути, щоб противник, маючи перевагу і користуючись великою кількістю укриттів, не зміг обійти і оточити прикордонників. Власне, саме це й спонукає ділити групу на бойові тройки, які діють, як одне ціле. Бо дюжину бійців командиру групи дуже легко розгубити в гущавині лісу, особливо, коли всі вони захоплені боєм. Командир за всіма не встежить, а старший бойової трійки не загубить нікого, він бачить своїх бійців і бійці бачать його...
...Першим, як і належить йшов головний дозор. Четверо єгерів рухалися швидко, але грамотно, перекатами. Поки двоє переміщалися вперед, двоє задніх прикривали їх, готові відкрити вогонь негайно. Пройшли метрів за сорок-п’ятдесят, і передня пара займає позицію, а задня швидко переміщалася вперед.
Сержант чекав, поки дозорні досягнуть повороту. Тут огляд з боку стежини був обмежений очеретом і рідкими кущами, саме в ріст людини. Вони, здавалося, проглядаються наскрізь, тільки це враження було оманливим. На цьому зоровому обмані і побудував Клімов свій задум нападу на колону чекістів.
“Червоні” виходили з-за повороту на стежку і не у одного прикордонника серце пропустило удар, коли вони побачили скільки ворогів прийдеться на кожного з них. А з глибини лісу, все виходили й виходили плямисті біло-зелені фігури і, здавалося, що це буде нескінченним.
Але прикордонники самі вибрали таку службу, на самому передньому краї, вони були бійцями першого рубежу і знали, що рано або пізно, але їм доведеться стати на заваді ось цим, в чужих камуфльованих одностроях, солдатам. І стати першими. Бо коли їх пропустити, на українській землі залишиться пустка. Тому руки сильніше стискували руків’я карабінів та кулеметів
Дозір не став чекати голову колони, впевнений, що його видно. Вони поминули поворот і рушили далі. Це було необачно, тепер їх можна було знищити з безшумної зброї і ніхто б не підоспів на допомогу.
Сержант знешкодження головного дозору взяв на себе. Коли останній дозорний поминув поворот, він відрахував про себе до п’яти, рвучко підвівся – стріляти лежачи по близькій цілі не дуже зручно, переносити вогонь на наступну ціль, спираючись ліктями в землю, важкувато, – і в чотири постріли поклав дозорних.
Стріляти в спину ворогам зовсім не шляхетно, але в лісовій війні правил немає ніяких, вірніше, їх ти встановлюєш сам. Коли є, звісно, можливості для цього, тобто, сила. Сила зараз була на боці Клімова. А ще раптовість. Звичайно, “червоні” також налаштовані на бій, але чекають його пізніше, а бій почнеться ось зараз.
В колоні чекістів приглушених ПБСом пострілів не почули, чи не зрозуміли, що саме трапилося. Однак часу для усвідомлення у “червоних” не залишилося. Бо мінер, одночасно з пострілами Клімова, замкнув контакти керованих мін. Разом хлопнули викидні заряди, довгасті циліндри осколкових мін вилітали з сталевих стаканів на рівень живота дорослої людини і там вибухали. По стежині ніби коса пройшлася – на ділянці більше сотні метрів змело всіх, хто мав нещастя знаходитися там. Не менше десятка вбитих і півтора-два десятка пораненими втратили “мисливці” від цього першого удару...
Степан Лукашевич тримав на прицілі свого ДП замикаючу групу загону “червоних”. Задачу свою він знав добре – рубати хвіст чекістської колони. Позицію собі він облаштував старанно і зі знанням справи. І коли на стежині з’явилися нарешті ворожі солдати, він тільки зовсім трохи довернув кулемет і зручніше вмостив лікті. Ця ділянка стежки прострілювалася метрів на двадцять, не менше, до самого повороту, яких ховався в рідких заростях верболозу, але гвинтівково-кулеметний набій зразка тисяча дев’ятсот восьмого року штука досить потужна, він пробиватиме цю лозу метрів на триста. І Стьопа був спокійним, лише прикидав подумки, куди сипонуть “червоні”, почувши вибухи попереду. І, відповідно до цього, планував, як і куди він буде стріляти. Спочатку, міркував він про себе, дві черги вздовж стежини, потім по дві – з обох боків, і, наостанці, ще дві короткі черги вздовж і по черзі праворуч і ліворуч.
Тут він якимось шостим, чи що, відчуттям вгадав – ось зараз спрацюють міни і натиснув гашетку майже одночасно з вибухами на стежині. Приклад “дегтяря” часто-часто ударяв у плече, Лукашевич бив короткими чергами по три-п’ять пострілів, накриваючи стежину в глибину, а потім і по обох сторонах від неї. Він встиг розстріляти кругляш за якісь вісім чи дев’ять секунд. Ледь затвор кулемета клацнув вхолосту, він підклав під ствольну коробку заздалегідь підготовлену міну-пастку, і перекатом ковзнув у кущі...
Володя Перебийніс займав позицію на пагорбі. Його кулемет контролював всю стежину. За ті дві чи три хвилини, що залишалися до зустрічі з чекістами, його турбували зовсім сторонні, здавалося б, речі. Це був його перший бій, де доведеться зійтися з ворогом впритул, і він до щему в душі боявся отримати рану. Він якось чув від тих, хто бував у боях і мав поранення, що від больового шоку людина часом втрачає свідомість. І молодий солдат злякався, що в разі поранення потрапить в полон до “червоних”. І тому він час від часу нервово смикав головою, виглядаючи сержанта, який заліг під бахматим камуфляжем метрів десь так на тридцять нижче, якраз за поворотом стежини. І через це смикання він був захоплений вибухами мін зненацька, аж голову в плечі втягнув. Але, оскільки мав добрий вишкіл – недаремно його сержант ганяв до сьомого поту на заняттях і обов’язок виконувати наказ командира в’ївся йому в плоть і кров, – всі його страхи з початком бою вилетіли геть з голови. Правда, з несподіванки він так притиснув гашетку, що більше ніж половину магазина випустив однією чергою, але смикання кулемета в руках привело його до тями і залишок набоїв він розстріляв уже прицільно. І, ледь затвор клацнув вхолосту, підхопив кулемет за ручку і, перекотившись двічі чи тричі, байраком чкурнув до пункту збору. Але згодом, намагаючись відтворити у пам’яті свій перший бій, нічого до ладу так і не згадав. Хіба що, як стукотіла кров у скронях і гуділо у вухах. Одні лише емоції...
Сергій Поліщук вочевидь інструкцій сержанта не потребував. До війни він тричі встиг побувати в засадах на контрабандистів та браконьєрів. (А їх в цьому прикордонному з Радянським Союзом краї було досхочу і більше. Великий і могутній, крім танків, літаків і гармат для своїх громадян виробляв самий мінімум необхідного, тому контрабандна торгівля – і у українських прикордонників була неслаба підозра, що тут без людей “з гарячими серцями і чистими руками” не обходилося, – процвітала. Одне погано, контрабанда била українських громадян по найуразливішому місцю – по власній кишені, тому боротьба з нею була основним зайняттям Державної Прикордонної Служби. А все інше – шпигуни, незаконні мігранти і т.д. було побічною справою охорони кордону. Звичайно, там, де Україна межувала з нормальними країнами, і контрабандистів було менше. Тільки ж СРСР давно і безнадійно був хворий на Світову революцію, тому радянсько-український кордон вважався на військовому становищі. І рік служби тут йшов за два.)
Зі своєї висоти Сергій міг контролювати всі чотири вогневі групи. Він відслідкував, як “червоні” потрапили в мінну пастку, влаштовану Клімовим, як хлопці відпрацювали по колоні і почали відхід. Сержант ще вранці, до виходу в засаду на шосе, наказав Поліщуку простежити за Перебийносом – молодий хлопець ще не бував під вогнем, а в першому бою все може трапитися, тому підтримку і допомога досвідченого товариша, ой, як багато значить! А ця засада на радянських чекістів-єгерів і мала стати його першим боєм – стрільба по артилеристам на шосе по справедливості таким не була. Тому Сергій добре бачив, як мандражить молодий боєць, робив, звичайно, помилки, але в цілому тримався добре.
Тільки потім, коли групи почали відхід, Сергію стало не до спостереження. Він вчасно вдарив короткими чергами по розгромленій колоні, притискуючи до землі занадто рвучких і завзятих. Хлопці вже покинули свої позиції, коли, у відповідь на напад, зі стежини вдарили кілька десятків ручників та пістолетів-кулеметів. Отже, по законам лісової війни слідом мають кинутися переслідувачі. Частина потрапить на міни, але хтось же може й прорватися! І він ще добрих півхвилини не давав єгерям підняти голови, дозволяючи відійти товаришам. І, хоч не відволікався від бою, спостеріг, що групи відходять без втрат. От тільки сержант, який відходив останнім, раптом якось дивно смикнувся, навіть зупинився, та за секунду знову біг лощиною до пункту збору. І ледве він поминув висотку, Сергій підхопив кулемет і кинувся слідом...
Тупий удар в спину Клімов відчув, коли вже зітхнув з полегшенням – кущі надійно сховали його від прицільного вогню. “Сліпа куля...” – сплила думка, а губи вмить отерпли і стали якимись дерев’яними, ніби у стоматолога, коли зуб вириваєш. В нього ще вистачило сил дійти до своїх бійців, а потім свідомість затьмарив морок...
Свідомість поверталася повільно і перше, що Віктор відчув, була дрібна вібрація. “Банан Сікорського... евакуація...” – здогадався Клімов. Ілюмінатор світлів сірою плямою – отже, ніч закінчилася і вже світає. Він скосив очі і побачив поруч на ношах Поліщука. Ліва рука його була в бинтах і нога також.
- О! – Сергій побачив, що сержант розплющив очі. – Ну, ти не слабо “на масу давиш Давити на масу (сленг) – спати.”!
- Я не спав. – буркнув Віктор.
- Я знаю! – З радісною усмішкою згодився Поліщук. – Як вкололи тобі обезболюючого, так ти до самого відльоту навіть не ворухнувся. А взагалі нічого страшного, тільки крові багато втратив.
- А ти теж там? – Кивнув головою кудись вбік Клімов.
- Ні, це вже на майданчику, як полонених вантажили. “Червоні” артилерією накрили. Очевидно, там десь коригувальник сидів. Ти, до речі, в тій заварушці з чекістами тільки один важкий виявився...
- І куди нас? В Житомир?
- Ні, далі. В Житомирі лише важких залишили. А таких, як ми, далі відправили. Можливо, в Київ, а, можливо, у Вінницю чи Одесу навіть. Поближче до моря. Там зараз красота! Оксамитовий сезон...
Який там оксамитовий сезон на четвертий день війни, Клімов добре собі уявляв.
- Ну, й тріскун твій приятель! – Крізь гул турбіни прокричав Клімову санітар, побачивши, що сержант прийшов до тями. – Від самого злету не змовкає!
Але осуджувати Сергія не варто було – у кожного нервове напруження по-своєму виходить. От не дуже говіркий Поліщук ніяк виговоритися не може. Нічого, ще не кінець війні. Прийде ще їхня черга бути на вістрі меча!








